ПРОГРАМ

17. АВГУСТ 2016, БЕОГРАД

Када би свако од нас учинио мали корак ка стварању боље, напредније и успешније
Србије, када бисмо све странке и све актере политичког и друштвеног живота у
Србији подстакли да се, уместо манипулацијама и празним причама, баве
конкретним проблемима и начинима да живот грађана учине бољим, оно што
нам данас изгледа немогуће, могло би да постане наша реалност.
Заједно можемо да учинимо да године које су пред нама буду добијене, а не
изгубљене.
Начела:
• Верујемо да сваки појединац има право на слободан развој своје
личности и да свако ко жели слободу за себе, мора прихватити слободу
других.
• Људско достојанство се заснива на томе да сваком појединцу, без
обзира на расу, веру, пол, политичко или било које друго опредељење
припадају иста права, слободе и одговорности, као и част и
поштовање.
•

Једнакост је право на живот и слободу без обзира на пол, нацију, веру
или расу. Иако нисмо сви једнаки по рођењу, разлике не смеју бити
препрека за једнака права, не само пред законом, него још више пред
могућношћу, да афирмишемо своје квалитете и потенцијале, да у томе
пронађемо лични смисао, задовољство и корист за напредак породице и
друштва.

•

Праведност значи да је сваки појединац једнак пред законом, да за све
важе иста правила и једнаке почетне могућности за развој. Држава је
дужна да успостави и гарантује услове праведности.

•

Солидарност подразумева да људи зависе једни од других. Народни
покрет прихвата заједничку одговорност једних за друге и друштва у
целини. За садашње и будуће генерације.

•

Патриотизам је верност домовини, њеној култури и традицији,
посебно језику, који је основа за стварање колективног идентитета
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УВОД

Народни покрет Србије свој програм и деловање темељи на принципима демократије,
слободе, правде, поштовања људских права и достојанства сваког грађанина Србије.
Посвећени добробити Србије, посвећени смо заштити и обезбеђивању услова за
спровођење сваког од ових принципа, у свим областима живота грађана Србије.
Народни покрет Србије се залаже за, демократску, грађанску, економски стабилну,
европску Србију која штити слободе и права сваког грађанина, у којој појединци не
могу бити изнад система и у којој грађани референдумом одлучују о најважнијим
питањима за своју државу.
Верујемо да, заједно са свим грађанима Србије, можемо и морамо да покренемо процес
промена и превазиђемо дубоку моралну, друштвену, економску и политичку кризу у
којој се наша земља данас налази. Верујемо у једнакост и солидарност свих грађана.
Верујемо у државу Србију у којој су поверење, патриотизам и национални понос
оправдани поступцима државе према грађанима, системом заштите права, слобода и
социјалном бригом.
Боримо се за грађанску Србију, која поштује европске принципе и свој идентитет, у
којој породица заузима значајно место, која уз политику за повећање наталитета ствара
боље услове за оброзовање, рад и запошљавање и тиме задржава младе у Србији. За
државу, која одговорно и пажљиво креира спољну политику. За државу, која кроз
економску политику, уз привлачење страних инвестиција, не запоставља домаћу
привреду и посебну пажњу посвећује пољопривреди као развојној шанси Србије.
Национална свеоубухватна стратегија развоја Србије , усвојена најширим консензусом,
уз промену Устава, мора бити полазна тачка у стварању државе која служи свим својим
грађанима.
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1. НОВО УРЕЂЕЊЕ СРБИЈЕ И РЕФОРМА ПОЛИТИЧКОГ
СИСТЕМА
Србији је неопходан нови Устав који мора да дефинише нову организацију система
власти, у складу са савременим демократским принципима и чланством у Европској
унији. Устав и закони морају обезбедити поштовање основне поделе на законодавну,
извршну и судску власт. Кроз нови Устав неопходно је обезбедити лакши увид и
контролу извршне власти од стране парламента, регулаторних тела и независних
институција.
Промена
изборног система на свим нивоима мора бити приоритет.Тренутни
политички систем узрок је низа проблема са којима се Србија данас суочава. Политика
је, у Србији, данас средство за остварење личних интереса оних који се њоме баве, а не
средство за постизање општих друштвених циљева. Постојећи политички систем
афирмише погрешне вредности и доводи до урушавања државних институција.
Парламентарна демократија се претворила у попуњавање парламента партијским
послушницима који свој мандат користе да служе лидеру, уместо грађанима.
Циљ Народног покрета Србије је да, кроз промену изборног система, личном
одговорношћу и надлежношћу, истовремено, активирамо најбоље да се активније
укључе у све политичке процесе као и да вратимо поверење грађана у институције и
њихове представнике.
Народни покрет Србије се залаже за увођењење пропорционалног, персонализованог,
изборног система. Овакав систем са једне стране, у први план истиче способне и
угледне појединце који пред грађане излазе својим именом, а са друге стране,
омогућује свим релевантним политичким партијама улазак у парламент и спровођење
њихових програмских циљева.
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2. ДЕМОКРАТСКА, ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНА СРБИЈА
Народни покрет Србије се залаже за деконцентрацију власти, децентрализацију и
регионализацију, чиме се јачају држава и демократија, оснажују институције, стварају
услови за равномерну економску корист и развој друштва у целини.

2.1. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА И РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА

Нови Устав и законе Републике Србије мора да обезбеди доследну децентрализацију,
као значајан чинилац демократизације правног и политичког поретка државе.
Процесом децентрализације, власт се приближава грађанима, а одлуке које се доносе
су много више у складу са реалним потребама грађана.
Преношење и поверавање надлежности, права и дела јавних прихода са републике на
регионе и јединице локалне самоуправе допринеће приближавању власти грађанима и
њиховим потребама. Таква децентрализација представља даљу демократизацију
друштва, као и предуслов за јачање владавине права и борбе против корупције.
Променом устава, уз локалне самоуправе (градове и општине), главни град и
покрајине, неопходно је предвидети и формирање региона, уз дефинисање њихових
прихода, надлежности и одговорности. Број региона и њихов територијални обухват
мора да буде дефинисан заједно са грађанима који у њима живе. Регионализација
Србије треба да буде спроведена у складу са економским и културним потребама
грађана и историјским наслеђем.
Народни покрет Србије се залаже за уставне, законске и статутарне промене које ће
омогућити непосредан избор градоначелника и председника општина, функционалне и
ефикасне општине и већа овлашћења локалних самоуправа.
Смисао децентрализације и регинализације није у дезинтеграцији државе, већ у
уважавању локалних и регионалних специфичности и различитих потреба грађана што
ће, напротив, довести до јачања саме државе.
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2.2. ВОЈВОДИНА
Народни покрет Србије се залаже за очување и унапређење територијалне аутономије
Војводине. Статус и финансирање Аутономне покрајине Војводине треба да буде
прецизно дефинисан Уставом републике Србије. У наредном периоду неопходно је
континуирано унапређивати услове за заштиту националних мањина и поштовање
културолошких и економских специфичности Војводине.

2.3. КОСОВО И МЕТОХИЈА
Питање Косова и Метохије је кључно за будућност Србије и захтева пажљиву и
одговорну политику свих политичких актера. Након једностраног проглашења
независности, чињеница је да је већина чланица УН и ЕУ признала тако проглашену
независност. Даље, чињеница је да је држава Србија, уз недовољну транспарентност и
искључивање грађана у доношењу одлука, потписала Бриселски споразум и преузела
њиме дефинисане обавезе. Политику према, Уставом дефинисаној, Аутономној
покрајини Косово и Метохија, треба ослонити на резолуцију Савета безбедности
Уједињених Нација 1244 и усмерити је ка стварању услова за заштиту личне,
имовинске и сваке друге сигурности као и права грађана српске националности на
Косову и Метохији.
Народни покрет Србије се залаже за унапређење аутономије северног дела Косова и
Метохије. Основни правци и политика Народног покрета Србије биће усмерени на
заштиту економских интереса и имовине државе Србије, заштиту српских светиња, уз
већу бригу и подршку Србима на Косову и Метохији и обезбеђивање услова за
повратак и опстанак протераног неалбанског становништва.

2.4. ДЕКОНЦЕНТРАЦИЈА ВЛАСТИ
Народни покрет Србије се залаже да се, уз поменуте, кроз измену закона и
подзаконских аката, спроведе и процес деконцентрације власти.Деконцентрацијом
власти би се, између осталог, повећали приходи локалних заједница, а централне
институције приближиле грађанима. У оквиру овог процеса неопходно је спровести
дислокацију средишта, одређених националних и покрајинских служби, управа,
агенција и регулаторних тела из Београда и Новог Сада у регионалне центре.
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2.5. РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ
Реформа јавне управе је предуслов за стварање уређене Србије.
У данашњем систему, држава није сервис грађана, већ стоји на путу остварења
њихових права. У таквом систему на губитку су и грађани и сама држава. Институције,
данас, нису оспособљене да делују самостално и независно или нису у потпуности
формиране. Уместо ефикасног и политички независног сервиса грађана, имамо систем
у коме грађани и даље чекају у редовима, у коме и даље постоје, беспотребне
процедуре и у коме се, уместо да се спречава, корупција подстиче.
Досадашњи покушаји реформисања јавне управе нису дали резултате, јер је овај
процес спровођен „ад хок“ и спорадично.
Народни покрет Србије припремио је низ системских законских решења, за реформу
државне управе и унапређење њеног функционисања. Неопходно је системским
променама обезбедити услове да институције буду јаче од било ког појединца или
групе и да закони важе за све, на исти начин и под истим условима. Промене, пре
свега, треба спровести у великим система као што су јавна предузећа.
Јачање капацитета администрације на локалном нивоу, доприноси стварању опште
климе за друштво једнаких шанси,указује и на важност рационализације,ефикасност и
повезивање средстава ради лакшег остварења интереса грађана. У измењеном
амбијенту јача се и потреба и сигурност за оснивање, развој и повезивање малих и
средњих предузећа.
За реализацију овог процеса Народни покрет Србије предлаже да се установи посебно
радно тело које би надгледало процес реформи како би се спречила досадашња пракса
да реформа једног дела система доводи до урушавања другог.

2.6. ГРАЂАНСКЕ СЛОБОДЕ, ПРАВА И ЗАШТИТА МАЊИНА
Народни покрет Србије своје деловање заснива на обезбеђивању и заштити грађанских
слобода и права грађана, независно од њихове националне, верске, социјалне или
политичке припадности. То се најпре огледа у унапређењу демократије у друштву,
приватној својини и тржишној привреди, правном систему у коме су сви изједначени
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пред законом, заштићени слободама и правима сваке индивидуе и праведној социјалној
заштити.
За јачање грађанских слобода и људских права неопходна је реформа правосуђа која би
обезбедила ефикасан и независтан рад судова, једнакост пред законом и доступност
правде за сваког грађанина Србије.
Држава Србија, мора преузети активнију улогу у унапређивању и промовисању права
националних мањина и етничких група, са циљем очувања и заштите њиховог
идентитета и културних специфичности, уз истовремено супротстављање покушајима
манипулације и инструментализације националних мањина на начин који угрожава
грађански карактер и интересе Републике Србије.
Као предуслов даљег развоја Србије,залагаћемо се за јачање механизама за постизање
и поштовање родне и сваке друге равноправности и спречавање дискриминације по
било ком основу.
Народни покрет Србије ће подржати укључивање начела родне равноправности у свим
областима друштва.

3. ЕВРОПСКА СРБИЈА, СПОЉНА ПОЛИТИКА И
БЕЗБЕДНОСТ
Народни покрет Србије залаже се за одговорну спољну политику, засновану на
остварењу циља пуноправног чланства Србије у Европској унији уз константно
унапређење, пре свега економске сарадње, са Сједињеним Америчким Државама,
Руском Федерацијом, Кином и земљама у развоју.

3.1. ЧЛАНСТВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Чланство у Европској унији представљало је велики изазов и за земље које су, на
почетку процеса евроинтерграција, имале мање проблеме од Србије. Будући, да је
тешко очекивати да наша пољопривреда дугорочно може да издржи конкуренцију с
европским произвођачима, да наше институције, путеве, пруге, болнице и школе
можемо да изградимо само од својих средстава.
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Народни покрет Србије сматра да је пут ка Европској унији и даље, за наше
грађане,најприхватљивији правац. Међутим, никакве користи од Европске уније
нећемо имати, ако у њу уђемо занемаривањем својих интереса. Ка Европској унији
идемо зато што је то интерес наших грађана, а не некога у Бриселу. Улазак у Европску
унију није циљ сам по себи, већ начин да земљу уредимо у складу са европским
вредностима и искористимо све могућности које Европска унија пружа.

3.2. СПОЉНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ
Уз посвећеност циљу пуноправног чланства Србије у Европској унији, спољна
политика Србије, мора бити орјентисана на промоцији мира, солидарности и
регионалне сарадње.
У складу са основним начелом Народног покрета Србије- референдум грађана о
најважнијим питањима, и питање чланства у НАТО-у мора бити ствар одлуке свих
грађана Републике Србије.
У циљу заштите слобода и права свих грађана Републике Србије, борбе против
организованог криминала, трговине људима, трговине дрогом, тероризма, насиља и
других видова криминала, као и у циљу заштите жртава криминала,Народни покрет
Србије залагаће се за обезбеђивање бољих услова за рад као и бољу опремљеност
Војске и Полиције.

3.3. РЕПУБЛИКА СРПСКА

Република Србија, као потписник Дејтонског мировног споразума,гарант је
целовитости и неповредивости граница Босне и Херцеговине. У складу са тим,
Република Србија има право на посебне везе са Републиком Српском, које се пре свега
односе на економску и културно‐образовну сарадњу. Посебне везе имају за циљ не
само јачање повезаности Републике Србије са Републиком Српском, већ са целокупном
Босном и Херцеговином.
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4. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СРБИЈЕ
Народни покрет Србије се залаже за стварање и усвајајање десетогодишње стратегије
развоја Србије, усвојене најширим консензусом. Будућност Србије мора да буде изнад
свих политичких партија и дневнополитичких догађаја. Данас, у недостатку овакве
стратегије, са сваким новим изборима и променом власти, мењају се и приоритети рада
на свим пољима и у свим Министарствима. Те промене нису засноване на реалним
потребама за променом, већ су одраз личног мишљења о правцима деловања сваког од
министара. Такав начин рада негативно се одражава на функционисање државе
уопште, а самим тим и на свакодневни живот сваког грађанина Србије.
Доношење Стратешког плана развоја Републике Србије подразумева сагледавање и
коришћење свих потенцијала и ресурса и широки консензус свих чинилаца о
приоритетима и правцима будућег развоја Србије. Стратегија развоја не треба да буде
оптерећена политиком и мора да представља одраз реалног стања и могућности
државе. Сама стратегија мора бити усвојена од стране највишег законодавног органа
(Скупштине Србије). У складу са тим, извршни органи власти и сви политички актери
били би у обавези да је доследно примењују и да своје програме и планове рада њој
прилагоде.
Народни покрет Србије, уз укључивање грађана на територији целе Србије, у наредном
периоду,биће посвећен изради предлога такве стратегије. Преко својих представника у
Парламенту, Народни покрет Србије ће инсистирати на њеном хитном усвајању и
доследној
примени.

5. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Актуелна Влада Републике Србије нема адекватне одговоре на економску кризу. Из
дана у дан саопштава се да треба трпети и штедети данас и сутра, да би нам у
будућности било боље. Таквом економском политиком, већина грађана Србије
бољитак никада неће осетити. Економска политика Владе, данас, подразумева узимање
од грађана и привреде, да би се пунила републичка каса. Србији је потребан другачији
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економски курс, који подразумева агресивне мере за подстицање инвестиција и
привредног раста.

5.1. НОВА ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Народни покрет Србије залаже се за економску политику засновану на повећању
производње и извоза, већој подршци домаћој привреди, јачању пољопривреде,
подршци директним страним инвестицијама и отварању нових радних места, чиме ће
се допринети повећању стандарда грађана и смањењу сиромаштва.
Оснивање Развојне банке, реформа државне управе, смањење пореза и накнада, за
послодавце и запослене, као и подршка малим и средњим предузећима и занатлијама,
први су кораци ка јачању домаће привреде. Паралелно, се мора радити на креирању
повољнијег амбијента за привлачење страних инвестиција.
Економска политика треба да буде заснована на принципу једнаког развоја свих делова
Републике Србије. Домаћи и страни инвеститори треба да имају једнаке шансе.
Посебним програмима, Србија мора да подстиче извозно орјентисану привреду.
Неопходан је већи буџет за пољопривреду који би обезбедио већа улагања у примарну
и секундарну пољопривредну производњу. Улагања у инфраструктуру су директни
подстицаји за нове инвестиције и даљи развој Србије.

5.2. ДРЖАВА КАО СЕРВИС ПРИВРЕДЕ
Држава мора постати сервис, а не препрека развоју привреде. Неопходно је смањити
бирократију, увести електронску управу, свуда и на свим нивоима, и укинути
процедуре које оптерећују привреднике.Важан сегмент представља реформа рада
инспекцијских служби које, уместо репресивне, морају имати превентивну улогу.
Републичке инспекције су организоване по министарствима, а њихово функционисање
данас, регулише преко 90 законских подаката. Несинхронизовани начин рада
инспекцијских служби значајно омета рад предузећа, а контроле су врло често
селективне и пристрасне.
Народни покрет Србије се залаже за формирање Инспектората за координацију и
надзор свих инспекцијских служби, како би се ефикасније, и уз мање трошкове,
организовао процес контроле, али и избегла селективност и пристрасност у раду.
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5.3. ПОДРШКА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Народни покрет Србије се залаже за креирање програма који ће обезбедити
подстицајне мере за ликвидност и инвестиције за мала и средња предузећа. Мере би
подразумевале финансијска средства, са дужим роковима отплате и нижим каматама,
што би омогућило малим и средњим предузећима нове инвестиције, набавку обртних
средстава и посредно запошљавање нових радника. Управо због тога, Србији је
неопходно оснивање Развојне банке, финансијске институције која би била у стању да
одобрава кредите са повољнијим каматама и флексибилнијим системом гаранција.
Даља економска политика према малим и средњим предузећима треба да буде
усмерена на подршку за запошљавање нових радника, кроз бесповратна средства и
повољније критеријуме за њихову доделу.

5.4. РЕФОРМА РАДА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Јавна предузећа у Србији, због партијских монопола, су једни од највећих губиташа у
српској привреди. Због тога,данас, нико не сноси одговорност. Руководства јавних
предузећа нико суштински не контролише, услед чега се праве губици који се мере
милијардама и константно увећавају. Иако се данас, формално, директори јавних
предузећа бирају на конкурсима, суштински су они и даље партијски кадрови, јер није
направљен систем за професионализацију рада јавних предузећа.
Народни покрет Србије ће,Народној скупштини Републике Србије, предложити
формирање Независног стручног тела које ће, уз строге професионалне
критеријуме,спроводити конкурсе и вршити избор најстручнијих кадрова, а затим их
предложити надлежним органима за именовање.

5.5. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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Србија је једна од ретких европских земаља која нема ни један завршен аутопут на
европским коридорима. За развој привреде, привлачење инвестиција и побољшање
квалитета живота грађана неопходно је улагање у инфраструктуру. Више од 80% нових
инвестиција су смештене уз Коридор 10.
За развој свих делова Србије неопходно је равномерно развијати инфраструктуру, како
би се поштовао принцип једнаких шанси за развој привреде и унапређење живота
грађана у свим деловима Србије. То подразумева, најпре, завршетак изградње
Коридора 10 и 11, који се из године у годину одлаже, а кривица пребацује са једне на
другу Владу. Изградња аутопута Појате-Прељина, који ће повезати наведене коридоре,
је неопходна за даљи развој овог дела централне Србије.
Народни покрет Србије се залаже за његову приоритетну изградњу и стварање
претпоставки за јачање овог, данас, једног од најнасељенијих делова у централној
Србији.

5.6. ОСНИВАЊЕ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕРАЗВИЈЕНИХ ДЕЛОВА
СРБИЈЕ
Србија, као велика породица, треба да обезбеди да сви грађани морају имати исте
шансе за живот и рад без обзира у ком делу живе. Улагање у развој мање развијених
подручја у Србији није трошење новца, већ стварање предуслова да, сви заједно,
постанемо богатије друштво. У неразвијеним деловима земље, неопходно је створити
јаке образовне институције, културне установе, спортске клубове и друге садржаје за
квалитетније провођење слободног времена као и повод да оваква места буду радо
посећена. Стратегија равномерног развоја значи да враћамо живот у све делове Србије
и чинимо да пристојан живот постане правило у целој Србији, а не само привилегија
мањине у великим градовима.
Народни покрет Србије се залаже за оснивање посебног буџетског Фонда за развој
преко кога ће се, уз свеобухватну анализу и стратегију,улагати додатна средства у
развој неразвијених делова Србије са циљем стварања једнаких шанси за све.
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6. ПОЉОПРИВРЕДА
Србија, као земља домаћина, данас нема домаћински однос према пољопривреди. За
разлику од наших домаћина који знају када и колико морају да уложе у производњу и
колике приходе могу да очекују, наша земља већ годинама уназад нема Министарство
пољопривреде, које има јасну стратегију шта је потребно радити. Министри
пољопривреде, у претходним Владама, често нису имали ни углед,ни ауторитет да се
изборе за више новца у буџету који би био усмерен према онима који Србију хране.
Наша пољопривреда се тренутно налази у јако лошем стању. Технологија је застарела,
мрежа за наводњавање недовољна, производња све више почива на старачким
газдинствима, јер је младих у селима све мање.
Пољопривреда је грана привреде која у кратком року, уз минимална улагања, даје
максималне резултате.Да бисмо искористили потенцијале у пољопривреди
недопустиво је да аграрни буџет буде испод 5% укупног буџета Србије и да из
програма субвенција буде искључено 90% пољопривредника. Средства из аграрног
буџета је неопходно праведније и географски правилније распоредити.
Народни покрет Србије ће се залагати за могућност да свако пољопривредно
газдинство у Србији добије шансу да може постати мала породична фирма. Неопходно
је приступити изради нове Стратегије и конкретних програма за подршку
пољопривредним произвођачима, уз обезбеђивање државне заштите од монопола на
тржишту. Субвенционисање пољопривредних газдинстава, треба да буде усмерено ка
великом броју малих, просперитетних пољопривредних произвођача, уместо ка малом
броју великих произвођача. Једино се на тај начин може подићи ниво пољопривредне
производње и запошљавање у пољопривреди на територији целе Србије. Улагање у
обнову пољопривредне производње обезбедиће и повратак људи на село, које се већ
деценијама празни. Заједно са јединицама локалне самоуправе, треба креирати мере
подршке за пољопривреднике, уз уважавање специфичности сваког подручја у Србији.
Народни покрет Србије се залаже да инвестиције у пољопривреду Влада треба да
подржи са 50%, подједнако за биљну и сточарску производњу. Посебну пажњу
потребно је посветити јачању капацитета кадрова, на локалном и централном нивоу, за
коришћење свих европских фондова за развој пољопривреде. Развојна банка треба да
обезбеди повољне кредите за инвестиције у пољопривреди. Они би били коришћени и
за подстицање
изградње
прерађивачких капацитета из области прехрамбене
индустрије што је предуслов за даљи развој пољопривреде и Србије.
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Потребно је
успоставити саветодавну службу за сервис пољопривредним
произвођачима и њихову едукацију. Саветодавна служба и усмеравање
пољопривредника треба да буду у складу са државном Стратегијом за развој
пољопривреде.
Појединачни, ситни поседи немају шансе у јакој тржишној утакмици, ако на тржиште
излазе потпуно самостално. Због тога се Народни покрет Србије залаже за стварање
предуслова за формирање јаких задруга, које би подсећале на акционарска друштва, у
којима би се трошкови и приходи делили у складу са улагањима и која би заједно
наступала на тржишту.
Србија већ годинама мало користи тржишта Русије и Европске уније и на тај начин
пропушта шансу, да се кроз пољопривреду упосле грађани и ојача привреда. Зато је, у
наредном периоду, потребно инвестирати у пољопривреду и омогућити домаћим
пољопривредницима да буду конкурентни на тржишту. Уместо затварања граница и
забрана увоза, Народни покрет Србије се залаже за политику подршке
пољопривредним произвођачима мерама за субвенционисање извоза и мерама које ће
појефтинити производњу, како би наши пољопривредни производи постали
конкуретни на тржишту. Нова врста пољопривредних задруга би био добар механизам
за нову извозну политику.

7. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВСТВО
У Србији значајан број грађана данас преживљава, уместо да живи. Иако је Народни
покрет Србије партија десног центра, залажемо се да Србија мора бити социјално
одговорна држава која се бори како против узрока, тако и против последица
сиромаштва. Неопходно је помоћи онима који за рад нису способни или су угрожени
из других разлога. Неопходно је обезбедити макар минимум егзистенције, довољно
хране, одеће и одговарајући смештај- минимум достојанственог живота.
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7.1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Наш циљ је да Србија системским променама постане социјално одговорна држава која
се брине о најугроженијим слојевима друштва. Социјална праведност, хуманост и
солидарност морају бити основа пажљиво креиране социјалне политике Србије.
Народни покрет Србије сматра да социјална политика мора бити усмерена према
најугроженијим слојевима друштва. Како би се припремиле мере реализације овакве
политике, неопходно је отпочети са поновним прикупљањем и анализом података о
затеченом стању. Несистематичност и површни приступ при прикупљању података о
стању друштва и креирање државних мера помоћи , без укључивања оних на које се те
мере односе, довели су до тога да, данас, новац усмерен за подршку најугроженијима,
неретко, буде неправедно расподељен.
Кроз одговорну социјалну политику морају се обезбедити услови за достојанствен
живот угрожених лица. У том циљу неопходно је обезбедити и поштовање
неповредивости стечених права пензионера. Самим тим, Народни покрет Србије се
противи смањивању пензија, административним и „ад хок“ мерама. Насупрот њима,
потребно је извршити реформу Пензијског инвалидског фонда и обезбедити одрживо
финансирање пензија.

7.2. ЗДРАВСТВО
Здравство и здравствени систем један је од најзначајнијих стубова социјалне
стабилности и равноправности и сигурности свих грађана. Нажалост, он је данас један
од најугроженијих државних система у Србији. Погрешним приступом реформи
здравственог система, уместо поједностављења процедура, оне су усложњаване, а
Министарство здравља данас се налази на другом месту по броју регистрованих
бирократских процедура, после Министарства финансија, што грађанима здравствени
систем чини тешко доступним.
Реформа здравственог система треба да буде започета завршавањем недовршеног
посла са електронским здравственим књижицама. Надаље, неопходно је довршити
умрежавање РФЗО, ПИО и Пореске управе у Централни регистар обавезног
здравственог осигурања, како би овај систем могао да ради пуним капацитетом. У
складу са већ измењеним законом, неопходно је обезбедити услове како би се лицима,
која имају обавезно здравствено осигурање, омогућило коришћење здравствених
услуга у приватним здравственим институцијама, уз надокнаду трошкова, које
осигурање признаје, од стране РФЗО.
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Циљ Народног покрета Србије је стварање развијене, територијално адекватно
распоређене мреже здравствених установа, која пружа могућност за остваривање
здравствених услуга на свим нивоима.
Улагање у инфраструктуру и осавремењивање постојећих здравствених установа
потребно је извести на територији целе Србије. Уз организационе промене и стручно
вођење, од стране Министарства здравља, има простора за значајно побољшање
читавог система.
Реформа здравственог система у наредном периоду мора себи за циљ да постави
упошљавање и обезбељивање адекватних услова за рад и останак високообразованих и
свих других здравствених радника у Србији.
Све реформе здравственог система треба спроводити са посебном пажњом. Реформе не
смеју да угрозе оне који су доведени у забрињавајуће лош положај, а то су, пре свих,
незапослени, лица са инвалидитетом, деца и људи старијег животног доба.

8. ЗАШТИТА ПОРОДИЦЕ И МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ
НАТАЛИТЕТА
Почетак и крај сваке политике у Србији мора да буде оно што јој даје нов живот.
Привредни развој, поштовање у свету, боље школе, путеви, пруге, болнице, не значе
пуно, ако немамо коме да их оставимо у наслеђе. Србија је земља која се празни и
изумире. Празни се због тога што су тешкоће у оснивању породице често
непремостиве. Млади људи не желе да “казне” своје потомке тиме што ће одрастати у
породици коју чине незапослени, сиромашни родитељи, без наде да ће стећи свој кров
над главом. Осим тога, младе жене су изложене озбиљним притисцима да, на
неодређено време, одложе своје остварење као мајки. Само због негативног природног
прираштаја, Србија сваке године остаје без целе једне општине, од преко 30.000
становника, што упућује на то да је Србији преко потребна добро испланирана
проактивна политика повећања наталитета и подршке породици. Ако је систем
проблем, значи да можемо и морамо да га мењамо.

Народни покрет Србије ће, у сарадњи са онима који су заинтересовани за те промене,
формулисати другачију политику и предложити „проглашење „Деценије породице“ и у
складу са тим, спровођење десетогодишњег плана финансијских и нефинансијских
мера повећања наталитета. У такве мере треба уврстити оснивање Фонда за развој
породице из кога би се, уз обезбеђену транспарентност, контролу и јасне критеријуме
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поделе средстава,између осталог,пружала подршка родитељима са троје и више деце,
самохраним и родитељима деце са инвалидитетом. У оквиру посебних мера било би
неопходно издвојити средства за дечији додатак за породице са двоје и више деце до
16. односно до 20.године, уз линеаран раст, у складу са бројем деце у породици. Мере
новопопулационе политике морају предвидети и посебне погодности за стамбене
кредите за младе породице са децом, 100% надокнаде за породиљско боловање,
свеобухватну здравствену заштиту мајке и деце као и флексибилно радно време за
мајке са децом.

9. ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И КУЛТУРА
Образовање, више него било која друга област, захтева дугорочно планирање.
Изостанак таквог планирања, одликовало је преко двадесет парцијалних, али не и
суштинских реформи образовног система. Досадашње реформе довеле су, између
осталог, до тога да данас, са једне стране имамо велики број образованих младих људи
без посла, а са друге стране велику потребу привреде за одређеним стручним
профилима.

9.1. СВЕОБУХВАТНА СУШТИНСКА РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА
У образовање се у последњим годинама улагало мало, а реформе образовања нису
давале одговор на изазове научног, хуманистичког, социјалног и другог развоја.
Реформе образовања нису пратиле велике технолошке промене, али ни процесе
глобализације и опште мобилности, од капитала до културних образаца.
Народни покрет Србије је у потпуности спреман да се ухвати у коштац са променама у
образовању, јер образовање има стратешку важност за економски и друштвени развој.
Србији је потребна општа и темељна реформа садашњег образовног система, како би
се изградио квалитетан, ефективан, ефикасан, доступан и равноправан систем
образовања. У реформу образовног система потребно је укључити широку стручну
јавност, учеснике у образовном процесу: наставнике и ученике, родитеље, али и
представнике пословног сектора и локалних заједница.

Француска 37А, 11000 Београд,(011) 32-84-593, office@narodnipokretsrbije.rs,
www. narodnipokretsrbije.rs

Сама стратегија реформе образовања мора да има краткорочне, средњорочне и
дугорочне циљеве, али и предвиђене механизме за њено праћење. Фокус реформе
образовања треба поставити на развијање способности да се стечена знања о
чињеницама примене у пракси и користе за сагледавање и решавање проблема, што је
један од основних проблема постојећег система образовања.
С обзиром на затечено стање и неусклађеност између потреба тржишта рада и
образовног профила незапослених у Србији, Народни покрет Србије сматра да је
потребно приступити и изради Стратегије преквалификације која би одговарала
стварним потребама данашњег стања у економији. Такође, неопходно би било
стипендирати дефицитарна занимања из буџета локалних самоуправа.

9.2. ВЕЋА УЛАГАЊА У НАУКУ
Србија има најмањи проценат улагања у науку у Европи због чега данас заостаје у
освајању нових технологија. Улагање у развој науке и технологије мора се поставити
као приоритет у даљем развоју српског друштва. У развоју науке неопходно је
унапредити сарадњу са привредом и подстицати учешће на заједничким развојним
пројектима који за циљ имају решавање текућих проблема друштва, али и развој нових
производа и услуга.
У процесу глобализације неопходно је заштитити српски културни идентитет. Српске
националне културне установе изгубиле су свој значај и биле су годинама деградиране.
За улагање у културу, уз очување српског националног идентитета и поштовање
идентитета националних мањина, вратиће се значај и улога културе и установа
културе у друштву.

9.3. ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Преко 90% становника Србије се изјашњава као верујући људи. То додатно обавезује
државу, да кроз сарадњу са црквама и верским заједницама, гарантује заштиту верских
слобода грађана. Држава мора бити обавезна да, у кључним процесима за друштво,
чује и мишљење цркве, а често и, заједнички са њом, промовише очување
цивилизацијских и моралних вредности. Држава не сме да успорава реализацију
повраћаја имовине црквама и верским заједница, нити да доводи у питање њихова
стечена права.
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10.МЛАДИ
Подаци о „одливу мозгова“ и проценат незапослених младих људи у Србији,данас,
најбоље говоре о односу државе према младима. За државу Србију и њене институције
одлазак и незапосленост младих су само статистика. Тако надаље не сме да буде.
Народни покрет Србије се залаже за израду реалне Стратегије за запошљавање
младих. Запошљавање младих је основни предуслов за њихов останак или повратак у
земљу, и први корак ка стварању бољих услова за њихов живот .
Кроз квалитетну и свеобухватну реформу образовног система Србије умногоме ће се
обезбедити услови за правилан раст и развој оних због којих Србију градимо и којима
Србију и остављамо. Да бисмо градили боље сутра, неопходно је да на свим пољима
који се тичу младих, почнемо да улажемо још данас. И више и паметније.
Останак младих у земљи или њихов повратак у Србију морају бити приоритет и циљ
сваке Владе. Почетни корак у том правцу је повећање средстава за запошљавање
младих, успостављање система сарадње Министарства за рад и запошљавање
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства омладине и
спорта и Националне службе за запошљавање јер изостанак њихове сарадње доводи до
тога да се и минимално издвојен новац за упошљавање младих улудо троши.
Младима у Србији морамо створити услове и дати подршку за развијање омладинског
предузетништва и тиме им помоћи да себи створе егзистенцију. Држава не сме да
штеди на људима који су њена будућност, већ да у њих инвестира. Наш циљ и
приоритетни задатак је стварање услова да млади у Србији остану и да се у Србију
враћају. Политика и деловање Народног покрета Србије у потпуности ће бити
посвећена том циљу.
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