На основу чл. 7. и чл. 15. ст.1. Закона о политичким странкама
(“ Сужбени гласник РС”, бр.36/2009 и бр. 61/2015 – одлука УС), чл. 48 ст.2
Закона о родној равноправности (“ Сужбени гласник РС” бр.52/2021) и
чл.28 ст.1 тч.1 Статута Нове Србије, Председник Нове Србије доноси:
П Л А Н
деловања са мерама за подстицање и унапређивање
родне равноправности и
уравнотежене заступљености полова у својим органима и обезбеђивање
активног учешћа мање заступљеног пола у саставу и раду тих
органа
1. Констатује се да је Нова Србија од свога оснивања, у свим
изборним процесима приликом предлагања кандидата за народне
посланике, посланике и одборнике, поштовала и обезбеђивала
уравнотежену заступљеност полова, а у складу са позитивним законским
прописима.
Поред формалноправне обавезе предлагања кандидата за народне
посланике, посланике и одборнике, Нова Србије је суштински поштовала
и обезбеђивала равноправну заступљеност полова и приликом одређивања
представника за освојена посланичка, односно одборничка места.
Такође уравнотежену заступљеност полова је обезбеђена, односно
поштована кроз предлагање органа за спровођење избора, а у складу са
прописима којима се уређују избори.
2. Статутом Нове Србије – чл. 20 ст.1, 4 и 5 Статута – предвиђен је и
посебан организациони облик – Савет жена Нове Србије. Овај
организациони облик окупља све чланице Нове Србије. Један од циљева
Савета жена је и унапређење родне равноправности кроз своје активности.
Посебно треба напоменути да су председница и потпредседница
Савета жена истовремено и чланице органа Странке на организационом
нивоу на коме су организоване, тако да је и на тај начин обезбеђена родна
равноправност у органима странке, а на свим нивоима и свим облицима
територијалног организовања.

3. У наредном, четворогодишњем периоду, планирају се следеће мере
за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене
заступљености полова у органима Странке и обезбеђивање активног
учешћа мање заступљеног пола у саставу и раду тих органа:
- охрабривање жена као мање заступљеног пола за активно
учествовање у политичком животу кроз учлањавање у Нову Србију,
активно деловање на политичком пољу и активно учествовање у раду
свих органа Нове Србије;
- активно учествовање жена у свим изборним процесима, како у
погледу кандидовања за народне посланике, посланике и одборнике, тако
и у раду свих органа на спровођењу избора, преко и изнад обавезне
уравнетежености прописане законом;
- издвајање одређених финансијских средстава, у складу са
финансијским могућностима Странке, за несметано обављање активности
Савета жена Нове Србије, посебно кроз саветовања и друге облике
едукације, посебно едукација у области упознавања са законима који
регулишу материју родне равноправности;
- сарадња Савета жена Нове Србије са истим или сличним
организационим облицима других политичких странака;
- друге активности којима се доприноси
подстицању и
унапређивању родне равноправности и уравнотежене заступљености
полова у свим органима Странке.
Предњи план ће спроводити сви чланови и сви органи Нове Србије.
Задужује се Савет Жена Нове Србије, односно председница Савета
за оперативно праћење и спровођење плана .
План објавити на интернет страници Странке.
У Чачку, 01.01. 2022.године

Председник Нове Србије:
Велимир Илић

