
    

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ

БИОГРАФИЈА

 рођена 23.септембра 1957. године у Панчеву, 

 завршила мастер студије на  Факултету политичких наука у Београду, област Род  и

политика, тема рада „Значај родне опредељености програма буџета у Србији“, 

 Запослена у Републичком фонду за здравствено осигурање, Филијала Панчево на

пословима заштитнице осигураника.

 Положила Стручни државни испит за рад у органима управе. 

 e-mail: milicatodorovic@yahoo.com

- Одборница у Скупштини града Панчева, почев од 2008. године

- потпредседница Скупштине града Панчева, 2015-2016. године

- Председница  Савета  за  родну  равноправност  Скупштине  града,  од  2012,  чланица

Савета у ранијим сазивима почев од 2008. године

- Сарадница у реализацији пројекта „Ка политици родног буџетирања у АП Војводини“

2008.

- Иницијаторка усвајања и ауторка Одлуке о родној равноправности  у Скупштини града

Панчева, 2010.

- чланица  Радне групе за родну равноправност  при Сталној  конференцији градова и

општина, од 2011.

- Иницијаторка  усвајања и ауторка  текста,  у  сарадњи са Аутономним женским центром,

Беград,  Општег  протокола  о поступању и сарадњи  установа,  служби и органа у

случајевима  насиља  у  породици  на  територији  града  Панчева и  Споразума  о

сарадњи између свих установа, служби и органа који се баве насиљем у породици

на територији града Панчева, 2011.

mailto:milicatodorovic@yahoo.com


- ПОКРЕНУЛА иницијативу  за  изградњу  Сигурне  куће,  склоништа  за  жене  жртве

породичног насиља, финансирану средствима  Покрајинске владе, Фонда  Б92 и Града

Панчева, 2008-2011.

Реализовала сарадњу, координирала  процес изградње и техничког пријема објекта.

- Иницирала  покретање  рада  СОС  телефона (обезбедила  вишегодишњу  донацију

Телекома  кроз  активирање  хуманитарног   бројa)  и  рада  Психосоцијалног

саветовалишта за жртве породичног насиља при Сигурној кући, 2012.

- Иницијаторка усвајања и координаторка Радне групе за израду Локалног акционог плана

за побољшање положаја Ромкиња у граду Панчеву, 2012.-1016.   

- консултанткиња  на  изради  Нацрта  националног  акционог  плана  за  спровођење

Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и

у партнерским односима у оквиру пројекта Борба против сексуалног и родно заснованог

насиља, 2012, Министарство рада и социјалне политике - Управа за родну равноправност

- иницијаторка  доношења  Одлуке  Скупштине  града  о  усвајању  Европске  повеље  о

родној равноправности на локалном нивоу, 2013.год. 

- иницијаторка израде, 2014. године, и  координаторка Тима за израду  Акционог плана

града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности, 2016 -2018.

година

- сарадница у реализацији пројеката „Ка унапређењу услуга за жене у граду Панчеву“, 

„Траг људских зуба“,  „И ја сам људско биће“ 2014.

- координитаорка  Тима  за  израду  Акционог  плана  Града  Панчева  за  побољшање

положаја жена и родне равноправности, 2016-2018.

- координирала за град Панчево реализацију пројекта „Родна равноправност и ванредне

ситуације” који је спроводиo Покрајински заштитник грађана – омбудсман, 2015.

- координаторка Локалне  мреже  за  превенцију  дискриминације  и  подршку  ЛГБТ

особама

- координаторка Радног  тела  за  имплементацију  Акционог  плана  Града  Панчева  за

побољшање положаја жена и родне равноправности, 2016-2018.

- координаторка пројекта  „Уређење и опремање дворишта Прихватилишта за жене и

децу жртве породичног насиља - Сигурна кућа Панчево“, финансијски подржаног од

стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.


