
 

141. СКУПШТИНА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНЕ УНИЈЕ (ИПУ) 
БЕОГРАД, 13 - 17. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

 
Најава догађаја  

за уторак, 15. октобар 2019. године 
 
 

Поштоване колеге, 
 

Позивамо вас да у оквиру 141. Скупштине ИПУ присуствујете следећим догађајима, који 
су отворени за јавност:  
 

 09.00-13.00  Скупштина  
(Сала 1/0, приземље, Зграда А) 

 
У периоду од 9.00 до 12.00 часова на скупштини је предвиђена расправа о 
ургентној тачки и наставак генералне дебате на којој ће говорити шеф делегације 
Народне скупштине у ИПУ др Владимир Орлић и потпредседник Народне 
скупштине проф. др Владимир Маринковић, у сегменту за младе парламентарце.  

 
У периоду од 12.00 до 13.00 часова предвиђен је посебан сегмент посвећен 
обележавању 130 – годишњице ИПУ, у оквиру ког ће се обратити Валентина 
Матвијенко, председница Савета Федерације Горњег дома Федералне Скупштине 
Руске Федерације, председница НС и председавајућа 141. Скупштини ИПУ Маја 
Гојковић, Татјана Валоваја, генерална директорка Канцеларије УН у Женеви, као и 
представници Велике Британије и Француске као држава оснивача ИПУ.  
 

 09.00-13.00 Стални одбор за демократију и људска права  
(Амфитеатар, приземље, зграда Б) 

 

 14.30-18.30 Стални одбор за мир и међународну безбедност  
(Амфитеатар, приземље, зграда Б) 

 
 14.30-18.30 Скупштина: Наставак генералне дебате 

(Сала 1/0, приземље, Зграда А) 
 

 16.30-18.30 Радионица о Конвенцији Уједињених нација о правима детета,  
30 година достигнућа и изазови 
(Сала 3/0, приземље, зграда А) 
 



На радионици ће учествовати председница Народне скупштине Маја Гојковић, 
председница ИПУ Габријела Куевас Барон,  директорка Уницефа за Европу и 
Централну Азију Афшан Кан и регионални промотер Уницефа Горан Бреговић.  
 
Испред делегације Народне скупштине у ИПУ на радионици учествује чланица  
делегације Сандра Божић. 
 
Улаз у „Сава Центар“ за новинаре је из улице Милентија Поповића 9, службени улаз.  
 
Само унапред акредитовани представници медија могу пратити рад 141. Скупштине 
ИПУ.  
 
Ношење акредитација је обавезно.  
 
НАПОМЕНА: Свакодневно ћемо најављивати догађаје отворене за јавност. 
 

ЛИНК за преузимање покривалица https://www.youtube.com/user/ParlamentSrbija 

 

Фотографије са 141.скупштине ИПУ можете преузимати са сајта Народне 

скупштине www.parlament.rs  
 

https://www.youtube.com/user/ParlamentSrbija
http://www.parlament.rs/

