
У складу са чланом 35 Закона о равноправности полова, на седници 

Централне отаџбинске управе Српске радикалне странке, која је одржана 22. 

октобра 2010. године, усвојен је: 

 

План деловања са посебним мерама за подстицање и 

унапређење равномерене заступљености жена и мушкараца у 

органима странке и приликом предлагања кандидата за изборе 

посланика и одборника 

У темеље програма Српске радикалне странке уграђене су фундаменталне 

цивилизацијске вредности. Једна од тих вредности је једнакост полова. Српска 

радикална странка се залаже и увек се залагала да једнака права и могућности 

морају да буду обезбеђени за сваког појединца, за сваку жену и сваког мушкарца. 

Развој друштва и висок степен демократије није могуће остварити без 

равноправности полова и омогућавања свакој јединки друштва да оствари свој 

пуни потенцијал, да искаже своје вредности и да свој допринос друштву.  

Српска радикална странка сматра недопустивом сваку врсту 

дискриминације, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне 

припадности и вероисповести.  

Српска радикална странка се интензивно залаже за равноправно учешће 

жена у свим аспектима друштвеног живота, па тако и у политичком и јавном 

животу – у доношењу одлука и креирању политике на свим нивоима власти. 

Српска радикална странка се залаже за једнака права и могућности жена и 

мушкараца, а то значи да су једини критеријуми којима се руководи – залагање и 

ангажовање у послу, показани резултати и оданост идеологији.  То показује и 

чињеница да се проценат жена које заузимају значајне позиције и високе функције 

у страначкој структури сваке године повећава.   

Српска радикална странка ће наставити још интензивније да подстиче 

учешће жена у својим страначким органима и њихово кандидовање за одборнике 

и посланике, кроз свакодневне страначке активности, као и својим деловањем у 

парламенту и наступима у медијима.  



Српска радикална странка је свесна чињенице да  до погоршања 

економског положаја, посебно жена, доводи економска криза и процес транзиције 

који се спроводи без икакве социјалне бриге, без икакве бриге за оно што би 

требало да буде основна ћелија друштва – породица, дакле, без икакве бриге за 

породиље – којима се смањују права везана за породиљско одсуство и дечију 

заштиту.  А ове околности, погоршање положаја жена, директно утичу на 

мотивацију жена да се укључују у политички живот странке, јер је специфичност 

страначког посла да је увек неизвестан, да подразумева дужи период напорног 

рада да би се доспело до одређених позиција. У том смислу, Српска радикална 

странка ће се и убудуће снажно залагати за стварање услова који омогућавају 

жени да усклади професионални и породични живот.  

Српска радикална странка и њени надлежни органи (од месног одбора до 

Централне отаџбинске управе) водиће рачуна о равномерној заступљености жена 

и мушкараца приликом предлагања кандидата за изборе посланика и одборника.  

Руководство странке ће на Председничком колегијуму, два пута годишње 

анализирати ситуацију у вези са равномерном заступљеношћу жена и мушкараца 

и сагледавати резултате предузетих активности, а најмање једном годишње ће 

ово бити тема Централне отаџбинске управе.  

  

 

 

 

 


