
 

 

На основу члана 35. став 2. Закона о равноправности полова, члана 27. став 1. тачка 5. 

Статута и на основу Програма Странке, Скупштина Политичке странке „Удружени 

пензионери и социјална правда“ на својој редовној годишњој седници дана 23.11.2010. 

године усваја 

 

 

ПЛАН ДЕЛОВАЊА СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ РАВНОМЕРНЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ЖЕНА И МУШКАРАЦА У 

ОРГАНИМА СТРАНКЕ И ПРИЛИКОМ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРЕ 

ПОСЛАНИКА И ОДБОРНИКА  

ЗА ПЕРИОД 2010-2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

Политичка странка „Удружени пензионери и социјална правда“ верује да српско друштво 

двадестет првог века може бити успешно једино ако се очува равнотежа свих његових 

сегмената. Свесрдно се залажемо за идеју социјалне правде, што подразумева једнака 

права свих грађана у јавном и политичком животу. Остварење једнаких права за све 

нераскидиво је повезано са равноправношћу полова, односно равномерне 

заступљености жена и мушкараца у органима политичких странака и политичким 

телима. 
 

 

Политичка странка „Удружени пензионери и социјална правда“ ће у периоду 2010-2014. 

године у највећој могућој мери предузимати следеће: 

 

1. Подстицати равноправност и солидарност између жена и мушкараца унутар 

Странке, 

2. Тежити равномерној заступљености оба пола у органима Странке, 

3. Мотивисати мање заступљен пол да активно делује и кандидује се за посланике и 

одборнике у представничким телима свих нивоа,  

4. Подстицати жене на рађањe и помагати породицу, излазећи у сусрет специфичним 

захтевима улоге жене у породици, професионалном ангажовању и Странци,  

5. Омогућавати свим члановима подједнако да ускладе професионалне и породичне 

обавезе, 

6. Пружити једнаку подршку и женама и мушкарцима да искажу пуни лични 

потенцијал,  

7. Обезбедити коришћење родно сензитивног језика у раду свих тела и у актима 

Странке, 

8. Усагласити све акте Странке са обавезом равномерне родне заступљености. 

 

 

 



 

У том смислу, посебне мере предузимају: 

 

− Извршни одбор Странке: сачињава годишњи извештај Скупштини о стању 

равноправности полова, проблемима и начинима њиховог решавања, и предлаже 

Скупштини акта којима се конкретизују начини остваривања родне 

равноправности 

 

− Скупштина Странке: разматра извештај Извршног одбора и усваја смернице и 

акта којима се конкретизују начини остваривања родне равноправности. 

 

 

Резултати посебних мера за подстицање и унапређење равномерне заступљености жена и 

мушкараца у органима Странке и приликом предлагања кандидата за изборе посланика и 

одборника разматраће се најмање једном годишње, у оквиру тачке дневног реда редовне 

седнице Скупштине. 

 

 

 

                                                                                                   Председавајућа Скупштином 
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