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Поштовани грађани и грађанке Србије,
Социјалистичка партија Србије делује већ 24. године и време је да ми,
социјалисти, понудимо нове одговоре и нова решења за најважнија
питања опстанка и развоја нашег народа и државе у 21. веку. Програмска
декларација СПС има за циљ да омогући спровођење свеобухватне
модернизације и реформе Србије у периоду 2015-2020. године. Желимо
да изградимо Републику Србију као савремену, европску, демократску,
правну, грађанску, слободну, економски просперитетну, социјално
праведну - снажну државу и друштво! Наш програм и наша политика
је социјално праведна, солидарна, демократска, државотворна и
мирољубива – наш циљ је:

СОЦИЈАЛНO ПРАВЕДНA - ДЕМОКРАТСКА
СРБИЈА!

ЧОВЕК је главна вредност и главни циљ
наше политике.
У средишту нашег програма је човек – свим грађанима Србије гарантујемо
сва политичка, економска и социјална људска права – без разлике по
основу пола, старости, занимања, имовног стања, националног, верског,
или било ког другог порекла или обележја. Наша боја остаје црвена –
ми смо левичари, модерни левичари социјалдемократске оријентације.
Наша партија окупља и штити интересе радника, сељака, предузетника и
интелектуалаца – свих који желе да живе од резултата свог рада, знања и
образовања.
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Наш програм је наш уговор са народом – уз подршку и поверење грађана
Србије обавезујемо се да ћемо настојати да остваримо следеће циљеве
наше политике:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Водићемо активну политику запошљавања развијаћемо социјално
предузетништво и социјално партнертство;
Ојачаћемо домаћу привреду и привреднике – залажемо се за
прогресиван модел развоја српске привреде;
Инвестираћемо у инфраструктуру, енергетику и екологију – у моћне
покретаче развоја Србије;
Чуваћемо здраву животну средину и отклањати негативне последице
климатских промена;
Покренућемо развој пољопривреде и села – стратегију „зеленог
развоја“ Србије;
Спровешћемо правично и ефикасно опорезивање;
Залагаћемо се за социјалну сигурност и солидарност у друштву;
Социјално ћемо збрињавати сиромашне и немоћне;
Афирмисаћемо и оснажити жене у Србији;
Даћемо подршку породици и рађању деце;
Осигураћемо право на здравље, лек и лечење;
Обезбедићемо достојанствену старост и пензије пензионерима – у
граду и на селу;
Омогућићемо квалитетно образовање и знање - развијаћемо
модерну, иновативну науку;
Отвараћемо шансе за просперитет младе генерације – млади су
градитељи будућности Србије;
Развијаћемо културу хуманизма и медијско-информативни
плурализам;
Пропагираћемо активан, масован и безбедан спорт;
Борићемо се против криминала и корупције;
Штитићемо наш народ на Косову и Метохији;
Наставићемо европски пут Србије и јачати утицај Србије у региону;
Јачаћемо специјалне везе са српском дијаспором у региону и свету;
Оснажићемо Републику Србију: демократску, правну, грађанску
државу – држава је снага народа!
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1. АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА
Највећи проблем у Србији данас је како смањити масовну незапосленост
и сузбити сиромаштво. Званична статистика каже да је у Србији данас око
750 хиљада незапослених. Удео радно способних који су незапослени је
22,1%, док је већа стопа незапослености жена (23,8%), него мушкараца
(20,8%). Забрињавајуће је што стопа незапослености младих износи
чак 49,4% – толики је удео радне снаге старости од 15-24 године који
су незапослени. Стопа дугорочне незапослености – удела радне снаге
која је незапослена током периода од 12 месеци или дуже је 16,8%.
Званично је регистровано 2,3 милиона запослених, док велики број ради
нерегистровано - на црно. Незапослени у просеку добијају посао тек за 3,7
година – колика је просечна дужина трагања за радним местом у нашој
земљи. Људи који раде на црно – у зони сиве економије, често су без
икаквих радних права на социјално и здравствено осигурање и заштиту.
Зато је у фокусу наше економске и социјалне политике циљ да очувамо
постојећи број радних места и да отварамо нова – да се у Србији ради, да
што већи број људи има што више посла.
Указујемо на савремене трендове на тржишту рада који неће заобићи ни
Србију – четири су главна фактора која ће у будућности имати утицај на
политику запошљавања: демографске промене - старење становништва;
миграције радне снаге из села у град, као и из неразвијених у развијене
регионе и земље; растућа потражња за високо-образованим профилима
стручњака и радника, док ће необразована и неквалификована радна
снага бити принуђена да ради за мале или недовољне плате и наднице
– имаћемо проблем масовне „градске сиротиње“, али исто тако и
осиромашене и занемоћале радне снаге на селу.
Константан проблем остаје сузбијање сиве економије и рада на црно
– у овом тренутку процене указују да удео сиве економије у Србији
износи више од 30% нашег БДП. Против ова два друштвена зла морамо
одлучно да се боримо, нарочито у савезништву са синдикатима. Наш
је заједнички задатак да формулишемо конкретне одговоре на ове
негативне економске трендове. Конкретно: сива економија и рад на црно
се сузбијају пооштравањем инспекцијског надзора, док би лицима која
се баве нелегалном економијом или упошљавањем и експлоатацијом
радника на црно, требало суспендовати на одређено време, или трајно
одузимати право да се баве привредним делатностима - зависно од врсте
и обима учињеног прекршаја. Ове санкције би требало спроводити као
кривичну одговорност.
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Залажемо се за активне мере сузбијања незапослености, премда смо
свесни да ће дугорочно опстати и пасивне мере: исплате новчаних
накнада за случај незапослености, које сада износе мање од 10% од
укупног броја регистрованих незапослених, док је учешће ових пасивних
издатака у БДП-у релативно стабилно током година и износи око 0,5%.
Сматрамо да је потребно до 2020. године знатно повећати издвајања за
мере активне политике запошљавања, која су у последњим годинама
рапидно опадала (и кретала се у распону од 1,9% до минималних 0,03%
БДП-а), премда је број корисника ових мера био готово троструко већи од
броја корисника пасивних новчаних накнада. Залажемо се да у складу са
Националном стратегијом запошљавања 2011−2020. године, издвајања
за мере активне политике запошљавања буду повећана на 0,5%
БДП-а до 2020. године. Подсећамо на такође значајне додатне изворе
подршке запошљавања из средстава Буџетског фонда за професионалну
рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом,
као и програме покрајинских и локалних власти, финансираних из буџета
територијалне аутономије и јединица локалних самоуправа.
Јер, подаци показују да улагање у активне мере запошљавања даје
резултате: од циљаних 109 хиљада незапослених, колико је било
предвиђено Националним акционим планом запошљавања за 2013.
годину, 92% њих је било укључено у активне мере на тржишту рада, а
запослило се 22%.
Активна политика запошљавања за коју се залажемо, усмерена је
двострано: на подстицање активности незапослених да трагају за послом
и на побољшање квалитета радне снаге. Залажемо се за следеће мере:
•

•

•
•
•

повећање издвајања за мере посредовања у запошљавању и
професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере.
Потребно је да се уведу чешће услуге саветовања, у односу на
досадашњу праксу једног саветовања у три месеца;
осмишљавање програма додатног образовања и обуке како би у већој
мери одговарале потребама слабије образованих корисника јер је
пракса показала да је образовни ниво неактивне популације изразито
низак;
редизајнирање програма обука и преусмерење са обуке у учионицама
на обуке на радном месту (обуке на захтев послодавца);
покретање масовнијих програма за младе (попут „Прве шансе”)
и за младе који немају завршену средњу школу, јер се показало да
поседовање радног искуства код младих смањује њихову неактивност;
побољшања пакета услуга за младе: интензивнијег усмеравања
и саветовања; укључивања младих у програме обуке на раду и
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•
•
•
•

•

•
•

подстицање да користе субвенција за самозапошљавање;
подстицање веће партиципација жена на тржишту рада –
формулисање одговарајуће политике које би допринеле бољој
усклађености посла, породице и приватног живота;
креирање посебног програма субвенција за самозапошљавање
усмереног на старије раднике са дужим радним искуством, на основу
позитивног искуства програма „Отпремнином до посла”;
усвајање принципа шире политике активног старења и целоживотног
учења, која представља један од кључних економско-социјалних
циљева Европске уније;
креирања посебних програма и мера за одређене категорије теже
запошљивих лица и лица са вишеструком рањивошћу; превенције и
скраћивања периода већ настале незапослености теже запошљивих
категорија становништва;
пошто су најрањивије групе оне са високом учесталошћу и трајањем
незапослености, поготово ромске националности, преко потребним
се показало унапређење њихове образовне структуре (око 30%
незапослених који су били укључени у активне мере на тржишту рада
припадају овим групама); приоритет би требало да буде усмерен
на финансирање програма за њихов општи приступ образовању,
нарочито за младе до 30 година, кроз ширење програма попут „Друге
шансе”, уз примену принципа афирмативне акције; за ове групе је
такође потребно наставити програм јавних радова;
подстицање запошљавања и професионалну рехабилитацију особа са
инвалидитетом;
јачање међуресорске сарадње, путем увођења система интегрисаних
услуга из области образовања, социјалне заштите, и запошљавања.

Указујемо да је положај старијих радника (50+ година) на тржишту рада
веома отежан. Многи квалификовани и висококвалификовани радници
из свих грана производње постали су „технолошки вишак“ - остали су
без посла и плата у поодмаклој доби. Неповољна је околност што су се
приближили старосној граници за пензију, али без довољно радног стажа,
с непостојећим или проблематичним уплатама доприноса. Њихов је
положај додатно погоршан због продужетка старосног услова за пензију
и других мера, као што је увођење строжијег режима за инвалидске
пензије. Зато је за ову групу незапослених важно да се настави програм
„Друга шанса” који има за циљ функционално образовање одраслих и
њихову припрему за повратак на тржиште рада. в Нарочито је то важно
због очекиваног новог таласа технолошких вишкова који ће неминовно
уследити у процесу реструктурирања око 150 јавних предузећа у
власништву државе.
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Наглашавамо да давање отпремнина није универзално, трајно решење
за проблем вишка радника, будући да су оне довољне тек да се врате
нагомилани дугови, или да се купи опрема за осиромашена домаћинства
– само право на рад, и право на посао омогућава раднику да опстане
на тржишту рада. Једном када изгуби посао, човеку је све теже да се
снађе и да опстане на тржишту рада. Губитком посла шансе радника за
налазак новог сталног радног места су знатно умањене. Једнако је тешко
младим људима у потрази за првим запослењем, које се често протеже у
недоглед.
Зато сматрамо да би требало да се наставе програми додељивања
субвенција за запошљавање - за самозапошљавање и субвенција
послодавцима за отварање нових радних места. Пошто су оне увек међу
најскупљим мерама по кориснику, потребно је нарочиту пажњу усмерити
на ригорозну контролу и праћење њихових ефеката примене. Надаље,
требало би да наставимо и са програмима јавних радова будући да ови
програми имају за циљ да омогуће привремену финансијску подршку и
радно искуство, дугорочно незапосленим, сиромашним радницима и да
тако повећају њихове животне шансе.
Незапослени имају највећу одговорност за проналажење посла, али у
томе им држава мора пружати снажну и сталну подршку и асистенцију.
Такође, послодавци и запослени радници би могли да оформе интерни
вид осигурања од незапослености - оснивањем посебних фондова
солидарности у које ће средства уплаћивати и послодавци и запослени,
и који ће бити на располагању радницима који изгубе посао, у прелазном
периоду, док не нађу нови.
Чак и када се појави шанса за посао, све више предузећа у Србији настоје
да не запошљавају раднике са пуним радним временом, тако да су
настали разни нестандардни, неформални облици послова, односно
радника који раде на повремено - привременим пословима, радника са
пола радног времена – који раде тзв. мини и миди послове, оних који
посао обављају од куће, затим тзв. „лизинг“ радника и др. Премда нису
запослени у „сивој зони“, њихова се радна права злоупотребљавају, јер су
формално пријављени да раде пуно радно време, мада није тако. Према
Анкети о радној снази, неформална запосленост је значајно порасла –
такође се креће око 21%, као и стопа незапослености.
Наша активна политика запошљавања подразумева и предузимање
активних мера за сузбијање сиве економије и рада на црно. Морамо
одлучно и ефикасно - строгим законима и ефикасном фискалном
политиком прекинути зачарани круг сиве економије у Србији. Раднику
који ради на црно ускраћена су сва социјална права, изложен је
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нехуманим условима рада, сталној претњи губитка посла и на тај начин
не може дугорочно да реши свој проблем незапослености. Потребно
је доследно преводити сиву економију у легалне токове пословања и
протока новца, како би држава прикупила значајна пореска средства и
доприносе за социјално, здравствено и пензијско осигурање. Радници
који су принуђени да раде на црно морају и сами од својих послодаваца
да захтевају да буду пријављени, и да имају сва права која им припадају
из рада и по основу рада. Даћемо свој пуни допринос искорењивању
сиве економије и деградације радника у Србији. Настојаћемо да
изменимо постојеће и да донесемо нове законске прописе којима би
била предвиђена обавеза регистрације уговора о раду и њихово чување
у седишту послодавца, уведена већа овлашћења инспекцијских органа и
пооштрене казне за послодавце који крше законске прописе.
Инсистираћемо да се, у условима економске кризе, фискалном
политиком и политиком дохотка, терет економских тегоба равномерније
расподели на све слојеве друштва, сразмерно њиховој економској моћи.
Смањивањем фискалног оптерећења најнижих зарада омогућићемо већу
запосленост неквалификованих и мање квалификованих радника, чија је
стопа незапослености сада и највећа.
Поред права на рад и посао, залажемо се да безбедност и достојанство
радника на радном месту буде гарантовано. Људи нису потрошна роба.
Послодавци би требало да третирају своје раднике као равноправне
сараднике од којих зависи њихов профит.
Противимо се “дивљем” капитализму у коме бескрупулозна трка за
профитом угрожава безбедност на раду и здравље радника. Моћ
капитала над радом мора бити ограничена законима и стандардима
који важе у развијенијим европским земљама. Послодавци би требало
радницима да обезбеде хумане, фер и достојанствене услове рада – да
радници буду заштићени од свих могућих ризика по здравље и повреда
на послу. Нарочито је важно да послодавци поштују колективне уговоре
о раду, да радницима плаћају прековремени и ноћни рад, рад нерадним
данима и државним празницима. Залажемо се за оштро санкционисање
свих облика малтретирања и понижавања радника.
Послодавци морају да воде бригу о добробити запослених и стварању
безбедног радног окружења:
•
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власници – послодавци приватизованих предузећа би требало да
испуњавају обавезе из купопродајних уговора, а нарочито социјалних
програма, као и да сви послодавци поштују одредбе колективних
уговора;

•

•
•

послодавци би требало да редовно измирују обавезе према
запосленима (месечно, у просеку, преко 100 хиљада запослених не
прима зараду), као и према држави (да редовно уплаћују порезе и
доприносе за социјално осигурање);
велик број послодаваца није донео акт о процени ризика, иако је то
обавеза по Закону о безбедности и здрављу на раду;
залажемо се да се још више повећа број предузећа које у домену
безбедности и здравља на раду примењују OHSAS 18001 стандард
(енгл. Occupational Health and Safety Assessment Series, међународни
стандард за развој система управљања безбедношћу и здрављем на
раду).

Указујемо на потребу за регулисањем области осигурања од повреда
на раду и професионалних болести ради накнаде штете. У том циљу
неопходно је извршити измене и допуне Закона о безбедности и
здрављу на раду и подзаконских аката, посебно у делу о процени ризика
на радном месту, надлежностима Медицине рада и статуса особа
задужених за безбедност и здравље на раду, као и у погледу надлежности
и одговорности државних органа у овој области.
У циљу залагања за решавање проблема незапослености, залажемо
се и за примену једног новог, алтернативног модела – социјалног
предузетништва. Сматрамо да је социјално предузетништво потенцијални
модел решења положаја великог броја незапослених у Србији. Већ
смо омогућили и наставићемо да стварамо предуслове за формирање
предузећа која примењују модел социјалног предузетништва, и која
наменски упошљавају људе који су без посла, чекају на бироима рада,
или су пасивни примаоци социјалне помоћи. Различите су правне
форме социјалних предузећа: задруге, удружења грађана и фондације,
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом, пословни инкубатори и зависна, тзв. spin off предузећа
(настала у оквиру матичног, да би касније наставили активности
као самостално предузеће), затим развојне агенције и друштва са
ограниченом одговорношћу – д.о.о. Премда је сектор социјалног
предузетништва у Србији још увек у повоју: 2012. године регистровано
је тек око 1.200 ових предузећа (од тог броја, задруге су чиниле 66%,
а удружења грађана око 24%). Сматрамо да је концепт социјалног
предузетнишва изузетно важан за развој социјалне тржишне економије,
јер истовремено решава и проблем незапослености и проблем социјалне
инклузије маргинализованих, вулнерабилних група грађана. Удео
рањивих група међу запосленима у социјалним предузећима у Србији
је у зачетку и тренутно чини око 17% запослених. Могуће је и потребно
13

је да законском регулативом подстичемо овај сектор, као што је то већ
учињено доношењем Закона о удружењима грађана који им је омогућио
обављање привредне делатности и тако повећао удео ових удружења у
социјалном предузетништву за скоро 10%.
Да би побољшали и убрзали развој социјалног предузетништва,
користићемо позитивне узоре и искуства развијених европских земаља,
нарочито Италије, Велике Британије и Данске. Искуства ових земаља
су показала предности социјалног предузетништва: овај је модел
примењив у оним областима где традиционални тржишни механизми
и државни подстицаји за мобилизацију економских ресурса нису
дали задовољавајуће резултате. Јер, социјални предузетници могу
да започну своју делатност са ограниченим ресурсима, без строге
хијерархијске структуре управљања, док су прилагодљиви потребама
тржишта будући да примењују нове начине производње и организације
рада, а истовремено постижу значајне социјалне ефекте. Социјално
одговорно предузеће нема првенствено за циљ стварање и поделу
профита, већ има за циљ да се вишак вредности поновно реинвестира
у нови циклус производње, као и у развој локалне заједнице. Значајан
извор финансирања могу да буду јавне набавке (социјални аспект јавних
набавки) стога је потребно радити на подизању свести о користима и
могућностима оваквих набавки. Добро је што и у Србији почиње све више
да се размишља о социјално одговорном пословању – премда тек петина
социјалних предузећа издваја више од 50% својих прихода у социјалне
сврхе. На пример, тај проценат се у Великој Британији креће између 7080%, док за социјалне задруге у Италији постоје јасна законом прописана
правила о коришћењу добити.
Премда је економски допринос ових предузећа још увек на стартним
позицијама – износи око 0,2% нашег БДП, његов потенцијал је вишеструко
већи (удео у укупном БДП у ЕУ је око 11%). Такође, овај сектор има
респектабилан потенцијал да мобилише запошљавање радно способног
становништва: у ЕУ у овом сектору ради 6,5% укупно запослених док је у
Србији у сектору социјалног предузетништва регистровано око 10 хиљада
запослених, што чини око 0,6% укупног броја запослених. Значајно је
истаћи, да је поред лица која су плаћена за свој рад, сектор социјалних
предузећа ангажовао и око 24 хиљаде волонтера, који су на овај начин
стекли драгоцена радна и професинална искуства и додатно ојачали своју
конкурентност на тржишту рада.
Полазимо од претпоставке да подизање свести о социјално одговорном
предузетништву није само брига јавног сектора – државе, већ да значајну
улогу имају и приватни предузетници и институције локалне самоуправе.
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Могуће је успоставити партнерску мрежу између ресорних министарстава
(економије, регионалног развоја, државне управе и локалне самоуправе)
са привредним коморама, удружењима послодаваца, синдикатима,
удружењима грађана, хуманитарним организацијама, итд. у циљу
успостављања и промоције тзв. „социјалне ознаке“ на производима оних
предузећа и компанија који поштују стандарде социјалне одговорности.
У том циљу били би установљени стандарди и критеријуми „социјалног
индекса“ да би се рангирало у којој је мери неко предузеће или компанија
социјално одговорна према својим запосленима - у којој мери поштује
критеријуме као што су: безбедност и здравље на раду, побољшање
услова рада, флексибилно радно време и место рада, у којој мери
омогућава равнотежу између посла и приватног живота, да ли омогућава
програме за подршку деце запослених, у којој мери успева да запосли
људе са инвалидитетом, итд. На тај начин се промовише социјално
одговорно понашање у читавом друштву, а не само у свету рада.
Да бисмо могли да реализујемо нашу активну политику запошљавања,
нарочито ћемо јачати партнерство са синдикатима. Премда се право
на синдикално организовање широко поштује у Србији, сматрамо да је
потребно обезбедити додатну усаглашеност са Европском повељом о
људским правима и конвенцијама Међународне организације рада (МОР)
када је реч о штрајку, укидању принудног рада, праву на организовање
колективног преговарања и слободи удруживања, а требало би донети
и нови Закон о синдикатима. Залажемо се да буду успостављени јасни и
транспарентни критеријуми и поступак успостављања репрезентативности
синдиката, као и организација послодаваца. Подржавамо све законом
предвиђене облике синдикалне борбе за остварење радничких права
и интереса, укључујући и право на штрајк. Указујемо на потребу да
се у скорије време усвоји Закон о штрајку. Дугорочно подржавамо
захтеве синдиката за што боље услове рада, правичну накнаду за
рад и супротстављамо се свим облицима дискриминације радника и
кршењу колективних уговора. Колективним уговорима, у договору са
синдикатима, као и кроз процес трипартитних договора на релацији
синдикати-послодавци-влада требало би унапређивати сва ова права
како запослених, тако и отпуштених, односно незапослених, а радно
способних људи, као и радника који одлазе у пензију. Залажемо се и за
строжију контролу и покретање кривичних поступака против послодаваца
који дуже од шест месеци не поштују обавезу редовне исплате зарада.
Дугорочно, након окончања мера штедње, залажемо се за утврђивање
минималне зараде у висини од 50 % од вредности просечне потрошачке
корпе.
Залажемо се за даљње унапређивање и преиспитивање Закона о раду,
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односно доношење новог Закона о раду како би се исправљале све
негативне тенденције на тржишту рада. У ту сврху је потребно поново
покренути социјални дијалог, организовати јавне расправе и преговоре
свих социјалних партнера: репрезентативних синдиката, удружења
послодаваца и владе. Преко је потребно да се покрене социјални
дијалог с мртве тачке, како на централном, тако и на локалном нивоу.
Првенствено је потребно покренути системски, активнији и редовнији
рад Социјално-економског савета. Недопустиво је да се састанци Савета
одржавају нередовно, и без консултација о нацртима закона у његовој
надлежности. Да би се ојачао трипартитни дијалог, потребно је стално
јачати административне капацитете свих социјалних партнера, како
би се подигао ниво њиховог учешћа у законодавним консултацијама
и колективном преговарању. Такође је потребно активније иницирати
трипартитни социјални дијалог на локалном нивоу, који је тек у зачетку.
Сматрамо да је двострани социјални дијалог и даље недовољно развијен.
Указујемо да постоји само неколико секторских колективних уговора, док
је неколико њих истекло и потребно их је обновити. Такође се залажемо
за правовремен и ефикасан рад правосудних органа у решавању
радно-правних спорова и доношења правоснажних пресуда у законски
прописаним и разумним роковима. Сматрамо да је потребно додатно
јачање Агенције за мирно решавање радних спорова. Размотрићемо и
оправданост оснивања независних судова који би били специјализовани
за радне спорове.
Напослетку, али ништа мање важно, залажемо се да се настави процес
преиспитивања легалности приватизације предузећа и утврђивања
кривичне и материјалне одговорности оних који су својим (не)чињењем
допринели уништавању приватизованих предузећа и масовном губитку
посла – одговорни би требало да буду судски процесуирани и кажњени.
Тражићемо поништење приватизација које су извршене на незаконит
начин, капиталом стеченим криминалом, као и у случају када нису
испуњени сви услови из уговора према радницима и држави.

2. ПРОГРЕСИВАН МОДЕЛ РАЗВОЈА
СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ
Просперитетна економија у просперитетној држави је наш циљ. По угледу
на партије европских социјалиста и социјалдемократа у најразвијенијим
државама Европе, сматрамо да се и Србија може и мора определити за
нови концепт економске политике – Србији је потребан нови прогресивни
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правац развоја српске привреде! Наш задатак је да формулишемо
одговор на питање шта нам је чинити након спровођења мера штедње
које смо у овом тренутку подржали ради смањења рекордног дефицита
буџета и консолидације јавног дуга државе.
Наш концепт привредног раста и развоја Србије има за циљ да се
српска привреда, радници и предузетници оспособе за суочавање са
функционалном и конкурентском тржишном економијом у процесу
учањења и хармонизације са стандардима Европске уније. Свесни смо
да је обим присуства државе у економији Србије и даље значајан, а
да је приватни сектор слаб и незаштићен - функционисање тржишних
механизама и даље ометају значајни поремећаји и правна неизвесност.
При том је фискални дебаланс и даље веома висок, док је паралелно
потребно решавати структурне препреке за раст и развој: спровести
реформу јавне управе, реструктурирање јавних предузећа и довршење
процеса приватизације. Наглашавамо да је у току спровођење
Претприступног економског програма за период 2014–2016. који је
Влада Србије доставила Комисији ЕУ. Главни циљеви овог програма су
економски опоравак и стабилизација државног дуга испод 70% БДП-а.
У ту сврху, Влада је предложила низ мера за фискалну консолидацију и
структурне реформе.
Секторска структура српске привреде се споро и недовољно брзо мења
и спорије прилагођава трендовима у Европи и свету. Пољопривредна
делатност, која је веома осетљива на временске услове, након недавног
опоравка и повећања удела у бруто додатној вредности на 11,4%,
доживела је поновни пад након катастрофалних поплава у 2014. години.
Удео индустрије се благо повећао на 25,3%, док је грађевинарство пало
на 3,3%. Премда је удео сектора услога такође опао, овај сектор и даље
има највећи удео у привреди Србије од 62,7%. Ипак, приметне су и неке
промене унутар сектора: посебно је повећана производња рафинисаних
нафтних производа и моторних возила, које су повезане са директним
страним инвестицијама у претходном периоду, док је информациони
и комуникациони сектор наставио да добија на значају и забележио
значајан пораст запослености.
Настављамо да инсистирамо на политици привлачења инвестиција у
реални, производни сектор економије, како не би дошло до новог таласа
масовног отпуштања радника. Дугорочно, наш одговор на постојећу
економску кризу је социјално и економски одговоран – сматрамо да у
периоду до 2020. године социјално-развојна политика мора да добије
примат над рестриктивно-монетарном. Зато у први план наше економске
политике стављамо мере привредног раста и пораст запослености.
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Сматрамо да морамо ефикасније да инвестирамо у српску привреду и
српска предузећа. Нови прогресивни правац подразумева ослањање
на властите снаге – одрживи развој и запосленост су једини начин да се
извучемо из зачараног круга економске и финансијске кризе. Прогресивна
политика самоодрживог развоја такође је један алтернативан начин да се
смањи буџетски дефицит.
Ипак, стање у економији у Србији не даје нам пуно маневарског простора
за идеолошку доследност. Јер, Србија има два приоритетна економска
задатака: да се опорави и изађе из кризе и да активније изађе на
европско и светско тржиште. Поставља се питање – како опоравити и
оснажити српску привреду? Сматрамо да се морамо у том циљу усмерити
на решавање приоритетних стратешких питања привредног раста и
развоја српске привреде исказаног у дугорочној стратегији до 2020.
године. Залажемо се за спровођење развојне политике која ће омогућити
ефикасно коришћење свих људских, материјалних, производних
и природних ресурса наше земље и наших људи у циљу подизања
друштвеног благостања садашњих и будућих генерација. Циљеви
стратегије прогресивног привредног развоја Србије су, укратко, следећи:
•
•
•
•
•
•
•

висок и одржив привредни раст уз пуну домаћу и инострану
инвестициону активност;
побољшање конкурентне способности српске привреде и пораст
извоза – рапидно смањење спољнотрговинског дефицита;
запошљавање квалификоване и добро обучене радне снаге – хумани
капитал је најважнији ресурс за снажнији привредни раст;
макроекономска, пре свега ценовна стабилност;
равномеран регионални и рурални развој;
пораст друштвеног благостања и животног стандарда грађана;
очување природних ресурса наше земље и заштита животне средине.

При том су инфраструктура, енергетика и пољопривреда три темељна
развојна стуба и покретача наше прогресивне политике.
Недовољна производња и извоз, прекомерна јавна и приватна
потрошња, неадекватне и недовољне инвестиције, прекомерни увоз,
пораст унутрашњег и спољног дуга, велика незапосленост, финансијска
недисциплина, корупција и организован криминал доказ су да економски
модел који је био примењиван од 2000. године наовамо – морамо
темељно да преиспитамо и да осмислимо нове мере и методе развоја
српске привреде. Сматрао да предност мора имати улагање у развој
саобраћајне инфраструктуре, производњу енергије, телекомуникација,
високих и информационих технологија, а нарочито пољопривредних
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производа - хране. Извозно оријентисани раст је наш приоритет. Само
тако можемо смањити извозни дефицит. Залажемо се да помоћ државе
добије свака делатност и производња која остварује нето девизни
ефекат, квалитетнији економски раст и развојне ефекте, која остварује
технолошки напредак, промену привредне структуре, продуктивно
запошљавање и јача здраву конкуренцију. То подразумева и радикално
укидање многих привилегија и моћних монопола, како би се исправиле
бројне економске и социјалне неправде.
Ипак, сматрамо да је преко потребно наћи баласт у државној
интервенционизму, како утицај државе не би дугорочно запречио
капацитете српске привреде да развије конкурентност. Наиме, учестале
су примедбе, нарочито од стране Европске уније, да монополистичке
структуре под контролом државе доминирају одређеним секторима и да
их држава и даље у великој мери субвенционише – и да зато трошкови
субвенција Владе Србије бележе реалан раст. Због тога се залажемо да
се доследно спроводи контрола државне помоћи - комисија за контролу
државне помоћи требало би да покаже своју независност.
Очување, опоравак и регенерација привредне супстанце Србије је
наш стратешки циљ у наредном периоду. Морамо да свим средствима
спречавамо стечај - банкрот српских фирми. Циљ наше социјално
одговорне економске политике не може да буде гашење домаћих
„губиташа“ по сваку цену, јер би то резултирало у масовном отпуштању
радника. Зато сматрамо да је оправдано да држава у кризним
временима интервенише, али само тамо и када постоје реалне шансе
за реструктурирање и економску одрживост производње. Циљ мера
државног интервенционизма је да се предузећа, односно компаније
опораве, да наплате највећи део својих дугова или ранијих улагања, те да
се та предузећа и компаније сачувају као велики произвођачи и велики
потрошачи – као што се, на пример, у случају „Србијагаса“ сачувано гасно
тржиште у Србији. Субвенционисање одређених јавних предузећа је цена
очувања социјалног мира и одрживе социјалне сигурности великог броја
радника и чланова њихових породица. У сваком случају, управљање
јавним предузећима требало би да буде организовано на принципима
ефикасности, економске рационалности и професионалности, као и
транспарентности – подложно суду јавности и контроли независних
регулаторних тела. У томе би посебан значај требало да добију независне
и признате ревизорске институције, а пре свих Државна ревизорска
институција.
Посебну пажњу ћемо посветити могућностима унапређења партнерства
приватног и јавног сектора која могу да имају синергијски ефекат по
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целокупну српску привреду. Опредељени смо за тржишну економију у
којој ће бити омогућена равноправна конкуренција, слободан проток робе
и капитала и кретање радне снаге и знања. Сматрамо да постоји потреба
и оправдање да држава задржи контролни пакет акција у делу привреде
тзв. природног монопола и енергетске и саобраћајне инфраструктуре.
Зато се залажемо за израду стратегије управљања јавним предузећима
из које ће се јасно видети која би предузећа требало приватизовати, а у
којима би требало да се успостави модел јавно-приватног партнерства.
Требало би осмислити стратегију реструктурирања ових јавних предузећа,
да би се повећао њихов економски перформанс.
Истичемо да у Србији мора да се укине „договорна економија“ –
привреду Србије морамо да сачувамо од погубних ефеката политичког
капитализма. Конкретно, морамо спречити да се економски проблеми
решавају политичким договорима између партијских елита. Потребно
је онемогућити и спречити претеран и погубан утицај партија и
политичара на државни – јавни сектор, посебно на јавна предузећа,
како на централном, републичком, тако и на локалном нивоу. Морамо
онемогућити да поједини партијски кланови злоупотребљавају политичку
моћ и утицај код јавних набавки, да воде лошу кадровску политику у
запошљавању државних – јавних службеника и функционера, као и да
прекомерно, незаконито и грамзиво увећавају буџетску потрошњу, што
доводи до креирања превеликог државног буџета и буџетског дефицита.
Потребно је спровести одлучну деполитизацију и департизацију српске
привреде и вратити економске и финансијске токове у реалне оквире
тржишно оријентисане економије, засноване на конкуренцији и квалитету
производње роба и услуга. Подржаћемо оне привредне пројекте које
доносе конкретне и мерљиве економске, а не политичке „бенефите“.
Србија располаже значајним економским ресурсима и неискоришћеним
развојним потенцијалима. Ипак, наша привреда има застарелу и
захтевима модерне привреде неадекватну технолошко-производну
структуру коју морамо хитно модернизовати и мењати. За то је потребно
остварити пуну сарадњу са финансијским институцијама Европске уније
и другим међународним финансијским институцијама, потенцијалним
концесионарима. Истовремено, указујемо на потребу подстицања
домаће штедње као најквалитетнијег извора средстава за финансирање
развојних пројеката.
Сетимо се, били смо и можемо бити изузетно успешни радници и
привредници: пре неколико деценија српска су предузећа производила
аутомобиле, камионе, авионе, тракторе,
електронске и техничке
уређаје... Српски су грађевинари градили грандиозне инфраструктурне
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пројекте широм Блиског Истока, Азије и Африке, док су броја српска
предузећа успешно извозила и пословала са партнерима широм света.
Дакле, знамо, можемо и морамо поновно постати успешни радници и
успешни привредници!
Најмоћније средство у рукама предузетника је иновативна идеја.
Ми верујемо у знање и иновативност домаћих предузетника. Економска
тежина малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) је значајна
и представља више од половине додатне вредности у привреди. Премда
се сектор МСПП у Србији последњих година спорије развијао, због
економске кризе, он је најзначајнији сегмент домаће привреде, јер
учествује са 99,8% у укупном броју привредних субјеката. Такође, са 56%
учествује у БДП, у извозу са 44,5%, док запошљава 66,5% радно способног
становништва. Ипак, овај се сектор суочава са бројним проблемима и
препрекама у пословању. Према различитим анкетама, МСПП углавном
пате од лоше финансијске ситуације, неликвидности и непредвидивог
регулаторног окружења. На овај сектор нарочито негативан утицај има
нелојална конкуренција и распрострањеност сиве економије у Србији.
Сматрамо да су наши предузетници способни да покрену и реализују
нове, изузетно успешне пословне идеје, да мобилишу домаћу радну
снагу и домаће природне и привредне ресурсе, будући да најбоље знају
предности, али и слабости локалне економије. Сматрамо да је обавеза
државе да подржи домаће предузетнике који имају иновативну пословну
визију и одважност да је спроведу, који умеју да мотивишу и покрену
људе из локалне заједнице, који су вредни и друштвено одговорни, и
који нису склони предузетникчком авантуризму. Зато највише очекујемо
од инвестиција у домаћа, српска предузећа – мала и средња, нарочито
породична предузећа. Омогућићемо отварање нових и јачање постојећих
малих и средњих предузећа, нарочито по систему инкубатора или
кластера који ће умрежавати предузећа из различитих грана у заједничке
привредно-пословне пројекте. Ова предузећа би могла да остваре прави
„бум“ на српском и регионалном, па и европском тржишту, нарочито у
области пољопривредне и прерађивачке индустрије, као и терцијарног
сектора – услуга, и то пре свега у области туризма (културног, религиозног,
медицинско-рекреативног, спортског, итд.). На тај начин јачамо и
позиционирамо српску привреду као савремену, отворену, самоодрживу
и флексибилно прилагодљиву флуктуацијама на тржишту рада, робе,
капитала и услуга.
Залажемо се за што скорије усвајање већ припремљене Стратегије
за развој предузетништва и конкурентности за период 2014-2020.
године, која утврђује главне активности за подршку предузетништва
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и конкурентности, у складу са начелима Акта о малом бизнису који је
усвојила ЕУ 2008. године (енгл. Small Business Act, SBA), којим се унапређује
менаџмент пословања малих и средњих предузећа и који представља
закон, тј. „устав“ ток сектора. Сматрамо да би и у Србији, исто као и у
земљама ЕУ, сектор МСПП требало да буде постављен као „кичма“ развоја
општина и градова у Србији, руководећи се основним мотом Акта о малом
бизнису: „прво размишљајте о малима“. Јер динамични предузетнички
сектор, менаџери микро, малих и средњих предузећа су у повољнијој
позицији да искористе прилике које доноси трећа фаза глобализације
капитала и иновативних софистицираних технологија. Зато се залажемо
да се настави са мерама подршке развоју МСПП као што су: програми
подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима;
програми подршке за набавку опреме; програми стандардизованог сета
услуга за мала и средња предузећа и предузетнике који се реализује
преко акредитованих регионалних развојних агенција.
Указујемо на један проблем који представља озбиљну препреку – реч
је о неравномерном регионалном развоју наше земље. Настојаћемо
да обезбедимо равномеран регионални и рурални развој. Залажемо
се за такву политику регионалног развоја која ће се заснивати на
социоекономском приниципу: која се подједнако руководи начелима
солидарности, као и параметрима економске ефикасности и
рационалности. Спроводићемо политику регионалног развоја којом би
се избегла претерана метрополизација и побољшали животни и културни
услови у мањим градовима и селима. Посебну пажњу ћемо посветити
тзв. девастираним, најнеразвијенијим подручјима – општинама (којих
има преко 40), углавном на истоку и југу Србије чији је ниво развијености
испод 50 % од републичког просека развијености општина у Србији. Ова
су неразвијене подручја нарочито погодна за развој стратешке привредне
гране Србије – пољопривреде.
Нашој земљи је неопходан снажан инвестициони циклус, који се може
остварити једино приливом страног капитала, посебно у облику страних
директних инвестиција, које ће бити пласиране у нашу привреду уколико
обезбедимо повољне услове за њихову оплодњу. Ту је улога државе,
посебно у стварању атрактивног, пре свега правно сигурног пословног
амбијента незаменљива и то кроз многе законске олакшице и подстицајне
мере при инвестирању, до непосредне помоћи у суинвестирању – ту је
улогу до сада, мање или више успешно, обављала посебна Агенција за
промоцију страних улагања и извоза, СИЕПА (енгл. Serbian Investment and
Export Promotion Agency, SIEPA).
Системски ћемо побољшати услове за пословање српских и иностраних
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предузећа – спровешћемо даљну дерегулацију беспотребних прописа
и намета – тзв. “гиљотину прописа“, покренућемо ревитализацију
ослабљених и оснаживање просперитетних домаћих предузећа. Још увек
има контрадикторности. С једне стране, поједностављена је регистрација
привредних друштава, али су, с друге стране, порасли парафискални
намети за пословање. Сматрамо да је потребно отклонити ове препреке.
Поред побољшања привредног, правног и инвестиционог амбијента,
изузетно је важно да се побољша приступ финансијским средствима за
српска предузећа, нарочито имајући у виду негативан кредитни раст.
Сматрамо да је потребно да оснујемо Развојну банку Србије која ће имати
за циљ јачање српске привреде и финансирање развојних концепата
малих и средњих предузећа. Оснивање Развојне банке, која би омогућила
широку лепезу инвестиционе подршке са прихватаљивим кредитним
каматама омогућиће развој нових производних погона и линија у већ
постојећим предузећима, отварање нових радних места, инвестирање
у савремене технологије, нове финалне производе који задовољавају
савремене стандарде и потребе домаћег и страног тржишта. Такође се
залажемо за смањење фискалног оптерећења зарада, које је превелико
за решавање проблема незапослености и које радну снагу Србије чини
релативно скупом у односу на радну снагу у земљама у региону. Овим се
оптерећењима смањује наша конкурентност за привлачење директиних
страних инвестиција. Напослетку, али ништа мање важно, предузећемо
мере у циљу обезбеђења веће финансијске дисциплине и контроле
плаћања пореза и доприноса.
Следи кратак приказ резултата које смо већ остварили и наших стратешкх
смерница за јачање три кључна стуба – носиоца и покретача прогресивне
политике развоја Србије.

3. МОЋНИ ПОКРЕТАЧИ РАЗВОЈА СРБИЈЕ
Од приоритетне је важности да наставимо и да довршимо кључне
инфраструктурне пројекте у области саобраћаја, комуналне привреде
и енергетике, као и екологије – заштите животне средине, који ће
нашу земљу приближити потребама и стандардима Европске уније и
учинити је атрактивнијом за страна улагања. Да бисмо интензивирали
домаће и привукли стране инвестиције, морамо најпре обезбедити
добру инфраструктурну и енергетску мрежу широм Србије. У протеклом
периоду, од 2008. наовамо, руководећи министарствима инфраструктуре
и енергетике остварили смо значајне напретке у модернизацији
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инфраструктурне и енергетске мреже у Србији – изграђени су бројни
нови и реконструисани стари путеви, побољшана је железничка, лучка
и ваздушна транспортна инфраструктура, иницирана су нова улагања у
електропривреду, модернизована је телефонска комуникација. Додатно је
проширена мрежа гасификације Србије, и остварена су улагања у нафтну
привреду. Од 2008. до данас, Србија је, по квалитету инфраструктуре,
напредовала на светској ранг листи Глобалног економског форума (у
Глобалном извештају о конкурентности, Global Competitiveness Review,
GCR) - бољи смо и од неких чланица ЕУ (Бугарске и Румуније), као и БиХ и
Македоније.
Залажемо се да инфраструктура, енергетика и екологија буду стратешке
гране прогресивног развоја Србије у периоду 2015-2020. Инвестиције у
овај сектор омогућавају широк простор за креирање нових радних места
широм Србије. Започели смо и у наредном мандату ћемо реализовати
капиталне инфраструктурне пројекте као што је Коридор 10 (који
повезује Аустрију и Грчку, преко Словеније, Мађарске, Хрватске, Србије
и Македоније) и Коридор 11 (који повезује Италију, Црну Гору, Србију
и Румунију). Подсећамо да смо заслужни за изградњу велелепног мост
код Бешке, дугачког 2.205 метара, са пројектованим веком трајња од 125
година (овај је мост један од најдужих у Европи, и најдужи на Дунаву).
Разгранали смо путну мрежу широм Србије - реализовали смо бројне
пројекте изградње локалних и регионалних путева у преко стотину
градова и општина у Србији. Указујемо на значај будуће развојне мреже
регионалних путева, као што је, на пример, изградња тзв. Моравског
коридора на релацији Појате – Крушевац - Врњачка Бања – Краљево Прељина. Настављамо са започетом реконструкцијом и модернизацијом
железничке инфраструктуре – обезбеђењем кредита-инвестиција за
нове километре брзих пруга у Србији. „Железнице Србије“ данас превозе
8 милиона путника и 13 милиона робних артикала годишње. Новим
инвестиционим циклусима у транспортну инфраструктуру, као што је, на
пример, план ревитализације пруге на релацији Београд-Будимпешта,
можемо да путујемо и превозимо много брже и много више.
Србија јесте остварила напредак у области транспорта - како у друмском
и железничком, у транспорту унутрашњим пловним путевима, тако и
ваздушном. Међутим, потребно је даље наставити реформе у области
законодавства и примене мера инспекције у области транспорта.
Нарочито је важан изазов пред нама да побољшамо безбедност на
нашим друмским путевима и да смањимо број саобраћајних несрећа и
људских жртвава. Такође, потребно је да што пре завршимо оснивање
независног тела за истраге несрећних случајева у железничком
транспорту. Нарочито је важно да у овој области завладају тржишни
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принципи и да се имплементирају одредбе новог Закона о безбедности
и интероперабилности железнице. Домаћим теретним оператерима
који имају уредне лиценце и сертификате о безбедности потребно
је омогућити отворен приступ пругама на железничком тржишту, са
транспарентним накнадама за приступ пругама и расподелом капацитета.
Такође је потребно додатно ојачати улогу регулатора железничког
саобраћаја.
У области транспорту унутрашњим пловним путевима Србија би требало
да развије уравнотежен комбиновани, еколошки погодан и конкурентан
систем транспорта и мобилности, заснован на даљем коришћењу
транспорта унутрашњим пловним путевима. У том циљу подржавамо
изградњу првог модерног интермодалног терминала у Београду. Такође
би требало омогућити даљну надоградњу Речног информационог сервиса
за реке Дунав и Саву са даљинским управљањем пловидбе (енгл. Aid to
Navigation, АТОN), и системима за праћење и реаговање.
У области ваздушног транспорта, позитивно је што је основан нови
национални авиопревозник, Air Serbia, као заједничко улагање у
власништву Републике Србије и авио-превозника Уједињених Арапских
Емирата, Etihad Airways-a. Такође сматрамо да је позитивно најављено
учешће Србије у програму сателитске навигације „Галилео“ које би тек
требало да се реализује.
Сматрамо да ће енергетика, односно инвестициони пројекти у овој
области покренути опоравaк и модернизацију целокупне српске
привреде. Истичемо да је енергетика једина привредна грана у Србији
која је имала раст у периоду од 2008-2012. године на нивоу од око 3%
годишње – у овај сектор у поменутом пориоду инвестирано је око 3
милијарде евра.
У електроенергетском сектору били су изабрани стратешки партнери
за изградњу ТЕ „Колубара Б“ и ТЕ „Никола Тесла Б3“, али због светске
економске кризе изабрани стратешки партнери су одустали од реализације
ових пројеката. Због изузетне важности за наш даљи енергетски развој,
стабилност и сигурност снабдевања електричном енергијом, и свеукупни
индустријски и привредни развој земље приступили смо изналажењу
нових решења за ова два капитална пројекта у вредности од преко три
милијарде евра, који би требало да омогуће запошљавање око 10 хиљада
људи. Започели смо и завршили ревитализацију и пакет аранжман са НР
Кином - два термоблока од по 300 МW у ТЕ „Костолац“, чији је капацитет
повећан за 50 МW по термоблоку. У 2015. години почеће и изградња
новог термоблока од 350 МW, а читав пакет аранжман који је уговорен
са НР Кином вредан је 850 милиона евра. Такође смо иницирали пројекте
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капиталне ревитализације наших највећих хидроцентрала: „Ђердапа“,
„Бајине Баште“ и „Зворника“. Укупна улагања у ХЕ „Ђердап“ су износила
168 милиона долара, а после завршетка капиталне ревитализације
инсталирани капацитет ће бити повећан за 162 МW, што је у нивоу
једне нове хидроцентрале. Такође је спроведена и ревитализација ХЕ
„Бајина Башта“, а укупна вредност радова је 65,5 милиона евра. Снага
ове хидроелектране након ревитализације увећана је за 54 мегавата.
Вредност ревитализације у ХЕ „Зворник“ је 70 милиона евра, а већ је
уложено 13 милиона евра у ревитализацију хидрелектрана „Међувршје“
и „Овчар Бања“. После ревитализације, укупна снага ових електрана
повећана је за 25 одсто.
Наглашавамо да су истовремено велика средства уложена и у заштиту
животне средине. У ТЕ „Никола Тесла Б“ и ТЕ „Костолац Б“ пуштени су у
рад нови системи за прикупљање, транспорт и одлагање пепела. Укупна
вредност пројекта отпепељавања у ТЕ “Никола Тесла Б“ је 31 милион
евра, а вредност пројекта у ТЕ “Костолац Б“ је 35 милиона еура. Ово су
примери неких од највећих инвестиција у заштиту животне средине
у региону Југоисточне Европе. Такође смо покренули инвестиције у
обновљиве изворе енергије у Србији и очекујемо више милијарди евра
улагања у ветропаркове, соларне електране и хидроелектарне.
Нафтни и гасни сектор у Србији такође добијају на замаху. Завршена
је реконструкција рафинерије у Панчеву – у ту сврху је уложено
више од 500 милиона евра. На основу ратификованог споразума са
Руском Федерацијом извршено је реструктурирање, реконструкција и
модернизација Нафтне индустрије Србије (НИС). Истичемо да је НИС од
губиташа постао веома успешно предузеће – планиране инвестиције
у даљи развој НИС-а требало би да износе више од 2 милијарде евра, а
требало да обухвате реконструкцију рафинерије у Новом Саду и дубоку
прераду нафте у рафинерији Панчево.
Истичемо да је једно од најважнијих питања опстанка и развоја наше
привреде у 21. веку питање енергетске безбедности. Зато је оправдано
што је Србија потписала уговор о реализацији пројекта “Јужни ток”
којим је било предвиђено стабилно и дуготрајно снадбевање Србије
природним гасом. У оквиру овог пројекта до сада је завршена прва фаза
изградње подземног складишта у Банатском Двору, у сарадњи јавног
предузећа „Србијагас“ и компаније „Gazprom Germania GmbH“, чиме је
Србија добила прво гасно складиште. У плану је и изградња још једног
гасног складишта у Итебеју. Реализацијом ових пројеката Србија је
требало да постане регионално гасно чвориште и лидер у гасном сектору
у Југоисточној Европи. Предвиђено је више од 2 милијарде евра улагања
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у гасни сектор у Србији наредних година.
Приступили смо тражењу стратешких решења на бази нафтно-гасног
аранжмана, имајући у виду не само стратешке интересе Републике
Србије, него и нашу позицију у региону. У наредном периоду ћемо
наставити да тражимо прихватљива и одржива решења која могу да
позиционирају Србију као гасно чвориште и да осигурају дугорочну
енергетску безбедност наше земље.
Такође истичемо значај и наших домаћих ресурса. Постоје реалне
шансе за инвестиције у рударству, тако да бисмо у Лозници могли да
имамо један од највећих рудника литијума у свету. Ово налазиште
би у перспективи могло да задовољи европске потребе за литијум
карбонатом у наредних неколико деценија. Веома је важно напоменути
и нове производне капацитете бакра у Бору. Изузетно је значајно да
наставимо рехабилитацију система даљинског грејања у градовима
Србије. Кроз трећу фазу чија је вредност 25,5 милиона еура финансирана
је рехабилитација система даљинског грејања у шест градова и општина
Србије: Ниша, Крагујевца, Зрењанина, Сомбора, Краљева и Пирота. У
четвртој фази програма који је отпочет 2012. године, а чија је вредност 68
милиона евра настављена је рехабилитација система даљинског грејања
– у топланама у 18 градова широм Србије: Чачку, Крагујевцу, Крушевцу,
Нишу, Новом Саду, Пироту, Суботици, Шапцу, Ваљеву, Бачкој Паланци,
Бору, Јагодини, Књажевцу, Лесковцу, Неготину, Новом Пазару, Руми и
Трстенику.
Наведени подаци убедљиво сведоче да енергетска инфраструктура
представљају „крвоток“ привредног развоја Србије и да даје снажан
импулс побољшању квалитета живота и стандарда наших грађана у
годинама и деценијама које су пред нама. Зато се залажемо да се под
хитно изради стратегија енергетске безбедности Србије, јер ће енергенти
бити све скупљи, а све ређи ресурс у 21. веку.
У области унутрашњег енергетског тржишта, сматрамо да је добро
што је тржиште електричне енергије и гаса у Србији однедавна
либерализовано за све потрошаче који су повезани на дистрибутивну
мрежу (осим домаћинстава и малих комерцијалних потрошача), тако
да се око 3200 нових квалификованих купаца, што представља око 40%
укупне потрошње, више не снабдева од стране јавног снабдевача по
регулисаним ценама. Сматрамо да би и у овој области требало да се
доврши раздвајање функција дистрибуције и снабдевања у јавном
предузећу „Електропривреда Србије“ (ЕПС). Потребна су додатна улагања
како би цена електричне енеригије јасно одражавала трошкове.
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Када је реч о обновљивим изворима енергије, истичемо да Србија има
за циљ да постигне 27% своје бруто финалне потрошње енергије из
обновљивих извора до 2020.године. Према акционом плану за обновљиве
изворе енергије предвиђено је да се изради 1095 МW нових електрана
из обновљивих извора енергије. Добро је што је Фонд за енергетску
ефикасност, основан према Закону о ефикасном коришћењу енергије, постао
оперативан. Такође је неопходно да се поједноставе административне
процедуре за издавање дозвола и прикључења на мрежу.

4. ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМА
На жалост, индустријски развој има и своје нежељене последице –
угрожавање животне средине, док смо претећу снагу климатских промена
осетили у недавним катастрофалним поплавама које су погодиле
Србију. Ипак, Србија је тек на почетку креирања стратегија и приоритета
политике у области животне средине, климатских промена и цивилне
заштите. Важно је да је Србија успоставила добру сарадњу са Европском
агенцијом за животну средину у оквиру Европске мреже за информисање
и осматрање животне средине (енгл. European Environment Information
and Observation Network, EIONET), али прикупљени подаци показују да
стање у овој области није задовољавајуће.
Нарочито су индикативни подаци о недовољном квалитету ваздуха и
воде, док је нешто боље стање у области управљања отпадом. Годишњи
преглед стања о квалитету ваздуха показали су да седам од осам градских
агломерација Србије спада у III категорију квалитета ваздуха – да
премашује толерантну вредност за више загађујућих материја. Србија је
почела да ради на Плану смањења националних емисија (енгл. National
Emission Reduction Plan, NERP) за енергетски сектор, како би се остварило
смањење емисија на националном нивоу. Што се тиче квалитета воде у
погледу граничних вредности за приоритетне опасне загађујуће материје,
неопходна су знатна улагања како би се модернизовали капацитети за
прераду воде за пиће у свим врстама агломерација. Стратешко планирање
улагања у смањење загађења воде и даље је отежано због непостојања
националне стратегије за заштиту вода. Индикативно је да не постоји
постројење за прераду отпадних вода у Београду, што ограничава обухват
улагања у прераду отпадних вода у узводним градским агломерацијама.
Катастрофалне поплаве које су се догодиле у мају 2014. показују да је
неопходно брзо побољшање система и инфраструктуре за спречавање
поплава и управљање водама. Такође је потребно ојачати капацитете
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Дирекције за воде како би се извршила хармонизација домаћег са
законодавством ЕУ о водама.
У области управљања отпадом, позитивно је што је стопа сакупљања
отпада из домаћинстава порасла са 78% на 80%, и што су у току припреме
за нове системе сакупљања и одлагања отпада које ће покривати око 340
хиљада људи. Србија сада има седам регионалних санитарних депонија
усклађених са захтевима из прописа ЕУ. Међутим, сматрамо да је
потребно развити друге облике управљања отпадом како би се депоније
употребљавале само у крајњој нужди. Нове инвестиције у области отпада
требало би да у већој мери буду усмерене на раздвајање и рециклажу
отпада. Потребно је брже затварати депоније које нису у складу са
прописима и побољшати спровођење законских прописа о отпаду.
У области цивилне заштите, потребно је да се смањење ризика од
катастрофа и управљање катастрофама третира као приоритетно питање,
нарочито на основу искуства недавних поплава великих размера у Србији.
Потребно је знатно ојачати људске и материјалне капацитете Сектора
за ванредне ситуације који делује у оквиру Министарства унутрашњих
послова Србије, будући да је овај Сектор задужен за организовње и
контролу мера заштите животне средине, здравља и материјалних добара
грађана. Истичемо изузетан значај и допринос овог Сектора у спашавању
људи и материјалних добара у условима пожара, елементарних непогода,
техничких и технолошких несрећа, дејства опасних материја и других
опасности већих размера које могу да угрозе здравље и животе људи.
Али сматрамо да само удружене, регионално и прекогранично повезане
активности могу да дају резултате – зато је добро што смо добили позив
да се придружимо Механизму за цивилну заштиту ЕУ.
Будући да Србија и даље нема свеобухватну националну климатску
политику и стратегију, указујемо да је преко потребно да је што пре
развијемо. Од Србије се очекује да анализира свој климатски и енергетски
оквир до 2030. године у складу са очекиваним оквиром политика „ЕУ 2030“
у области климе и енергетике. Наиме, државе-чланице ЕУ су се обавезале
да до 2030. године редукују емисију гасова са ефектом стаклене баште
најмање за 40% и да повећају енергетску ефикасност и обновљивост за
барем 27%. Иако имамо процену могућности за ублажавање климатских
промена у складу са Оквирном конвенцијом УН o промени климе (енгл.
United Nation Framework – Convention on Climate Change, UNFCCC), још
увек нисмо преузели обавезу ублажавања климатских промена до 2020.
године, која би била усаглашена са онима које дају ЕУ и њене државе
чланице. Сматрамо да је у нашем интересу да то учинимо. Такође је важно
да наставимо да учествујемо у раду Регионалне мреже за приступање у
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области животне средине и климатских промена (енгл. Environment and
Climate Regional Accession Network, ECRAN).
Похвално је што смо усвојили закон у области смањења потрошње
супстанци које оштећују озонски омотач, и што смо успоставили систем
за лиценцирање и извештавање, као и схему за повраћај и рециклажу у
складу са Монтреалским протоколом и релевантним законодавством
ЕУ. Такође је добро што је ступило на снагу законодавство у области
управљања флорованим гасовима са ефектима стаклене баште, као
и условима за издавање лиценци за увоз и извоз тих гасова. У том
контексту, потребно је дати приоритет успостављању система за праћење,
извештавање и проверу емисија гасова са ефектом стаклене баште у
складу са законодавством Механизма ЕУ за мониторинг. Но, превасходно
је неопходан делотворан и трајан систем финансирања заштите животне
средине и осигурања климатске политике - јер пред Србијом је хитан рок:
до првог квартала 2015. године ЕУ од нас очекује да дамо предлог наше
планиране контрибуције Климатском споразуму за 2015. годину.

5. ПОЉОПРИВРЕДНА ЕКОНОМИЈА
Пољопривреда, село и сељаци могу бити снажна полуга опоравка
и развоја српске привреде. Јер, Србија је пољопривредна земља.
Пољопривредно земљиште чини око 70 одсто укупне површине Србије,
док је 30 одсто под шумама. Површина пољопривредног земљишта у
Србији обухвата 5,7 милиона хектара, од чега је око 4,2 милиона хектара
обрадиво. Повољни природни и климатски услови поспешују развој
пољопривреде. Равничарски региони Војводине, Косова Поља, Метохије,
Поморавља, Посавине, Тамнаве, Крушевачког и Лесковачког поља
погодни су за механизовану ратарску и повртарску производњу. Брдовити
и брежуљкасти предели повољни су за развој воћарске, виноградарске
и сточарске производње. Брдско-планинско подручје Златибора,
Рудника, Старе планине, Копаоника и Шар-планине су погодни за развој
овчарства, говедарства и шумарства. Најразвијеније гране пољопривреде
су сточарство (43%) и ратарство (42%), затим следи воћарство и
виноградарство (12%), а остале културе су заступљене са три одсто. Ипак,
уместо повлаштеног, пољопривреда је у акутуелној економској политици
запостављена привредна грана – аграрни буџет се кретао од 2,5 до 3,5%
од укупног буџета Србије. Одлучни смо у намери да пољопривредној
производњи дамо приоритетну важност у периоду који је пред нама, до
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2020. године. Зато сматрамо да би у периоду 2015-2020. висина аграрног
буџета требало да буде постепено повећавана и да се креће у распону од
5-10% од укупног буџета Србије.
Сматрамо да је пољопривредна производња највећа извозна шанса
Србије. Природни ресурси и људи који живе на селу имају велики
производни и развојни потенцијал, али су они све ове године недовољно
искориштен ресурс. Зато намеравамо да покренемо пољопривредни
препород Србије, уз доношење закона који ће омогућити ревитализацију,
развој, промоцију и заштиту домаће пољопривреде. Овај би пројекат
требало да обухвати све области пољопривредне производње –
ратарства, сточарства, воћарства, виноградарства и других грана.
Наш је програм у великој мери подударан са циљевима Стратегије за
пољопривреду и рурални развој за период 2014-2024. коју је усвојила
Влада Србије. Да би се она могла спровести у дело, морамо да спроведемо
неопходне институционалне и политичке реформе, као и да преиспитамо
приоритете, трошкове и бенефите наше политике субвенционисања
пољопривреде и руралног развоја. У фокусу ове дугорочне политике
свакако је процес постепеног усаглашавања са стандардима Заједничке
пољопривредне политике Европске уније (ЕУ) и Светске трговинске
организације (СТО), будући да намеравамо да уђемо у њихово чланство.
Имамо одличне предуслове за развој и експанзију пољопривреде –
традицију, знање, искуство нашег сељака, плодност земљишта, повољне
климатске услове и богатство водотокова. Све то, међутим, захтева
потпуно нов приступ државе привредној делатности на селу. Рад на селу
мора да се исплати. Ако немају зараду од свог мукотрпног рада, људи ће
напуштати села, опустеће велики делови територије Србије, природни и
људским радом створени ресурси остаће трајно неискоришћени. Градови
ће постати пренасељени, док ће храна и живот у граду бити све скупљи
– бивши сиромашни сељаци постаће градска сиротиња. Зато морамо да
зауставимо масовно напуштање села, и масовно сиромашење сеоског
становништва – ми тврдимо да је могуће да се од пољопривреде у Србији
добро зарађује и добро живи.
Изузетно смо забринути негативним демографским показатељима
– од укупно 4800 села у Србији, у готово 2000 њих данас не живи
ниједан становник – у њима “нема живе душе” – дакле свако четврто
село у Србији је у фази нестајања. Број запосленог радно активног
становништва запосленог у пољопривреди, шумарству и рибарству се
двоструко смањио у протеклих 20 година. Док је 1991. године тај број
износио око 904 хиљада, данас је у пољопривреди радно ангажовано
око 478 хиљада људи, док од тог броја око 360 хиљада живи и ради на
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селу. Ипак, пољопривредна производња, заједно са прехрамбеном
индустријом успевала је донедавно да створи око 20 одсто БДП Србије и
да приходује око 25 одсто вредности нашег укупног извоза, обезбеђујући
рекордни спољнотрговински суфицит од 1,1 милијарде долара у 2010.
години! И прошле године пољопривреда је повећала свој удео у бруто
додатној вредности на 11,4%. То су охрабрујући показатељи да је наше
опредељење за стратешко усмеравање ка пољопривредној економији,
као приоритетној грани српске привреде исправан пут и правац.
Изузетно је повољна околност да смо добијањем кандидатуре за улазак
у чланство Европске уније ушли у период интензивног прилагођавања и
јачања конкурентности пољопривредне економије у Србији, и да су нам
отворени претприступни фондови ЕУ за прилагођавање у пољопривреди,
односно за рурални развој, тзв. ИПАРД (енгл. Instrument for Pre-Accession
Assistance for Rural Development, IPARD) за период 2014-2020. Ову шансу
морамо што боље искористити. Дакле, морамо у што краћем року убрзати
темпо и увести ЕУ стандарде у производњу и прераду пољопривредних
производа у Србији. Јер, Европска унија, и поједине њене државечланице, ће и убудуће бити наш кључни трговински партнер и извозно
тржиште за пољопривредне производе.
Управо је у сектору пољопривреде могућ стратешки продор Србије на
европско и светско тржиште. Квалитетна и здрава, нарочито еколошка
и органска храна, требало би да постане стратешки „бренд“ Србије –
малина, шљива, кајмак, паприка и многи други производи – свежи или
прерађени, могли би постати светски препознатљив бренд „Made in
Serbia“ – „Произведено у Србији“.
Унапређење пољопривредне производње подразумева разноврсне
системске мере – које би требало да предузму и примене и држава
и пољопривредници, њихова удружења и задруге, као и домаћи и
инострани инвеститори. Наш је став да би развој и пораст пољопривредне
производње у Србији требало да се заснива на следећим стратешким
смерницама:
1. Развој руралне инфраструктуре: Стратешки, примат у концепту
поновног покретања руралног развоја би требало дати улагањима у
инфраструктуру. Држава, односно надлежна ресорна министарства,
пре свега министарство пољопривреде и министарство инфраструктуре
би требало да покрену бројне и обимне пројекте модернизације
инфраструктуре у руралним подручјима широм Србије - пре свега
реконструкције регионалних и локалних путева и друге комуналне
инфраструктуре (водовод, канализација), такође и енергетске
(електромреже и алтернативне “зелене” енергије), као и у области
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наводњавања и заштите од поплаве, итд. Такође је важно модернизовати
инфраструктуру у области комуникација (телефонију и интернет). Ово
је дугорочан посао који ће се изводити уз велику и издашну подршку
буџета, као и иностраних донација и претприступних ЕУ фондова (ИПАРД)
за рурални развој, али и из буџета локалних самоуправа широм Србије.
Сматрамо да би требало нарочито да се подстакну инвестиције у
наводњавање, будући да се у Србији наводњава свега 1,5 % укупног
обрадовог земљишта, док је просек наводњавања ораница, воћњака
и винограда у свету око 17 одсто, што нас сврстава на дно европске
лествице. Одводњавање је још слабије решено, јер се сваке године око
2-3 % обрадивих површина не обрађује због пролећних или летњих
високих водостаја река. Као што смо се уверили ове годие, нарочито су
упозоравајуће девастирајуће последице поплава по пољопривредно
земљиште и зато морамо да ставимо нагласак на превентивне мере.
Дакле, потребно је улагање у већ постојеће системе за наводњавање, као
и изградњу нових којима ћемо увећати принос, као и род пољопривредних
култура прве класе, као и могућност две сетве у току године.
У Србији би могло да се наводњава око 1,5 милиона хектара
пољопривредних обрадивих површина, али тренутно се са правим
системима наводњава свега 25 хиљада. Интензивна производња
оправдала би исплативост улагања (изградња система за наводњавање
кошта око 5 хиљада евра по хектару). Нарочито ћемо настојати да
искористимо систем Дунав-Тиса-Дунав који би могао да навоњава 500
хиљада хектара, као и да оспособимо систем за наводњавање у долини
Западне Мораве (којим би били покривени Чачак, Трстеник, Крушевац) и
друга подручја. У том циљу потребно је покренути пројекте за повлачење
наменских средстава кредита Светске банке као и других међународних
финансијских институција.
2. Државне субвенције, повластице и заштита сељака: Повремене и
наменске субвенције за пољопривреду и пољопривреднике су дугорочно
потребна мера. Потребно је фокусирати и разгранати домете субвенција
и других повластица у циљу што бржег и ефикаснијег мотивисања
пољопривредних произвођача и инвеститора. Субвенцијама би требало
подстицати претварање необрадивих површина у обрадива, нарочито
земљишта старачких домаћинстава. Ипак, финансијска подршка
пољопривреди не би требало да буде зависна само од обрађиване
површине, већ би требало да буде усмерена и на премирање цена
производа, како би се подстакла заинтересованост за веће приносе,
затим на смањење цена репроматеријала, механизације и друге опреме
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У политици дотација, пољопривреднике не би требало да делимо на
“велике” и “мале”, већ на успешне и неуспешне. Породична газдинства
од 4-5 ха земље би требало додатно стимулисати премијама ако се
баве интензивном пољопривредном производњом (повртарством,
воћарством, или живинарством). Подршка ратарству и повртарству
била би базирана на субвенцијама за семе, ђубриво и за гориво, као и
инвестиционој подршци производњи (набавци механизације, система
за наводњавање, пластеника) и изградњи складишних капацитета
(складишта, силоса, сушара, хладњача, сортирки, итд.). У сектору воћарства
и виноградарства требало би омогућити инвестицииону подршку за
набавку сертификованог садног материјала, набавку противградних
мрежа, система за наводњавање, винарија и прерађивачких постројења
за воће и вино. Посебним мерама били би стимулисани произвођачи
лековитог биља и других восоковредних биљних врста. Наш је циљ да
субвенционишемо производњу, а не власништво над земљиштем (будући
да се често не може утврдити ко обрађује земљу, и да ли се она уопште
обрађује). Зато сматрамо да систем субвенција мора да буде усмерен ка
дотацијама инпута и извоза.
Омогућићемо веће државно субвенционисање камата на кредите
комерцијалних банака за све нове производне капацитете и текућу
пољопривредну производњу (у износу од барем 500 милиона динара).
Такође ћемо обезбедити веће дотације по хектару пољопривредног
земљишта (које данас износе 150 евра по хектару, у динарској
противвредности - ми сматрамо да би требало да износе барем 200
евра). Важно је омогућити једнократне подстицаје за повратнике на село
који обнављају пољопривредну производњу на својим или купљеним
имањима. Посебне субвенције требало би да стимулишу више нивое
прераде пољопривредних производа – градњу прерађивачких погона,
складишта, пластеника, сушара, хладњача, итд.). Субвенције у виду
регресираног дизел горива D2, односно еродизела у време пролећне
сетве су такође потребне, али не сме се дозволити да ова сезонска мера
има контрапродуктивно дејство на друге секторе економије – да ствара
монополски положај појединих добављача и дистрибутера горива.
Указујемо на велику неправду коју смо одлучни изменити: укинућемо
дискриминаторну одребу, уведену 2009. године, којом се од
пољопривредника захтева, као предуслов на право да конкуришу за
државне субвенције, потрврда ПИО (Пензијско-инвалидског) Фонда
о редовном измирењу пензијских доприноса. Будући да већина
пољопривредника не упплаћује редовно, односно да уопште ни не
уплаћује доприносе за пензије, тако да је право на субвенције по хектару
остварило само 75 хиљада регистрованих пољопривредних газдинстава
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(РПГ, којих има око 450 хиљада), односно око 10 % укупног броја
пољопривередних домаћинстава у Србији – 779 хиљада). Што заначи да
приближно 90% пољопривредника у Србији не може да добије право на
субвенцију. Тиме се ствара велика социјална неправда у (пре)расподели
аграргног буџета – већина је, у ствари, искључена из система субвенција
Упозоравамо да се социјална политика не може водити на рачун села
и пољопривреде. Пољопривредни производи морају имати реалну
цену и третман стратешке гране производње. Законским мерама и
институционалним путем домаће тржиште мора бити заштићено
од нелојалне конкуренције, монопола, препродаваца и свега што
дестабилизује пољопривредну производњу и умањује интерес сељака и
потенцијалних инвеститора да улажу у ову стратешки важну делатност.
Загарантоване цене откупа су предуслов дугорочне сигурности и
стабилности пољопривредне производње и пољопривредника и зато оне
морају да буду унапред познате, пред почетак жетве или бербе како би
пољопривредници били благовремено информаисани (барем 2-3 месеца
унапред). Као репери за одређивање гарантованих цена требало би да
се користе тзв. екстерни паритети (цена пољопривредних производа
наспрам цена опреме, нафте и цене репроматеријала) и интерни
партитети (цене свих других пољопривредних производа наспрам цене
пшенице и кукуруза).
Такође би требало дати већи подстицај већ успостављеном
информационом систему који би обавештавао пољопривреднике о томе
која је пијаца најповољнија – где су цене пласмана њихових производа
највише (систем успостављен на нивоу Министарства пољопривреде је у
зачетку, и треба га проширити). Сељаци морају да знају где и по којој цени
им је најповољније да пласирају и продају своје производе. Такође ћемо
обезбедити строжу и свеобухватнију инспекцијску заштиту сељака од
превара великих откупљивача пшенице, кукуруза, сунцокрета, шећерне
репе, млека и других производа, који сељацима умањују зараду на
хектолитарској тежини, сувоћи и чистоти зрна, слаткости репе, итд. Исто
као што смо одлучни да сузбијемо привредни криминал у граду, тако исто
изражавамо одлучност да сузбијемо привредни криминал који угрожава
пољопривреднике и становнике села.
Одлучно ћемо се, свим законским средствима, супротставити и борити
против свих облика анархије и манипулација на тржишту пољопривредним
производима! Јер, такве појаве изазивају незадовољство, протесте
и блокаде путева од стране пољопривредника у Србији, оправдано
разочараних ниским откупним ценама пољопривредних производа
(млека, товне стоке, пшенице, малина...) и њиховог подређеног положаја
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у нерегулисаним односима у ланцу производње, откупа, дистрибуције
и пласмана хране на тржиште. Једна од могућих мера је да и држава
развије сопствену откупну мрежу и складишне капацитете и да одреди
најниже и највише продајне цене у сезони, као и обавезу откупа свих
тржишних вишкова. Тако би се омогућило да корист имају произвођачи, а
не трговци њиховим производима (као што је, на пример, случај великих
зарада код извозника малина).
3. Инвестиције у пољопривредну производњу: Уколико ослаби
модел кредитног финансирања пољопривредника, нестаће њихова
мотивација да производе и пласирају своје производе. Да би
повећали конкурентност наше пољопривреде, поред инвестиција у
знање, морамо инвестирати и у опрему – нарочито механизацију.
Морамо омогућити пољопривредницима да од властите зараде сами
инвестирају у производњу, док би држава требало да им обезбеди
бесповратна средства из буџета у износу од 30-50 % вредности укупне
инвестиције. Због „маказа цена“ између пољопривредних производа и
репроматеријала и опреме, сељаци већ дуги низ година не инвестирају у
обнову пољопривредне опреме. Просечна старост трактора у Србији је 20
година, док је и њихов број мали - око 400 хиљада. Још је лошија ситуација
са комбајнима и сложенијим прикључним машинама, док су тешко
доступни или неповољни услови кредита или лизинга. Зато је неопходно
обновити домаћу индустрију пољопривредне механизације, и са друге
стране, смањити увозне царине или стопу ПДВ-а на пољопривредну
механизацију и резервне делове који се не производе у Србији.
Наводимо позитиван пример помоћи пољопривредним произвођачима
који смо спровели, када смо руководили Министарством унутрашњих
послова: омогућили смо трајну регистрацију најважније пољопривредне
машине – трактора и других пољопривредних и прикључних возила.
Изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја враћена је
категорија трајних регистарских таблица, и укинут ранији пропис да се
пољопривредна возила морају регистровати сваке године. Такође је
омогућено и да се технички преглед ових возила обавља једном, уместо
два пута годишње. При том је технички преглед омогућен на нивоу округа
и места боравка како би се изашло у сусрет сељацима. Такође је усвојена
и уредба којом се пољопривредницима олакшава да докажу власништво
над пољопривредним машинама старијим од пет година. На овај је начин
одржан ниво безбедности саобраћаја, док су сељацима знатно смањени
намети – трошкови.
Програми инвестиционе подршке такође би требало да буду
намењени унапређењу производње (пластеници, музилице, системи за
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наводњавање, итд.), као и унапређењу пласмана (складишта, силоса,
хладњача), као и изградњи објеката за узгој стоке (товних фарми, итд.).
Како је недавна несташица млека показала, Србији су нарочито
потребне инвестиције у сектор производње млека и меса. Зато ћемо
омогућити инвестиције, у виду бесповратних средстава за подизање
нових и адаптацију постојећих сточних фарми, набавку квалитетних грла,
музилица, капацитета за прераду меса, итд. Нарочито ћемо стимулисати
побољшање расног састава и проширења стада – инвестираћемо у
набавку најбољих грла говеда и приплодних свиња.
Тренд опадања удела сточарске производње у укупној пољопривредној
производњи је забрињавајући. Уназађена сточарска производа ствара
свега 28 одсто БДП пољопривреде и манифестује несташице млека и меса.
Број стоке у Србији у последње две деценије опадао је по годишњој стопи
од 3-4 %. Најнеповољнија ситуација је код приплодне стоке, а производња
меса је пала са 600 на 457 хиљада тона. Ово није оправдано, нарочито у
годинама када је Србија конкурентна са ценом кукуруза и када би требало
да има повећану производњу сточне хране. Намеравамо у наредном
периоду да интензивирамо подршку сточарској производњи која ће
бити заснована на повећање квалитета меса и млека, као и постепено
достизање стандард који дугорочно омогућавају извоз ових производа.
У том циљу би требало да се омогући институционална подршка норми
квалитета меса и млека, које подразумевају стандардизацију и контролу
квалитета. Такође је неопходно реформисати систем вођења матичне
књиге раса, посебно говеда. Потребно је омогућити и ценовну подршку
у виду премија за млеко, како би се спречиле манипулације на тржишту
млека и млечним производима (илегална трговина, вештачки изазване
несташице млека које погодују стварању монопола, недовољан удео
млека екстра и прве класе).
4. Знање је имање – повећање продуктивности радне снаге:
Продуктивност у пољопривреди почива на знању. Стручно образовање
пољопривредника је сталан процес. Још увек је у многим сеоским
срединама пољопривредна производња заснована на вишевековним
искуствима предака, која су застарела, не увећавају квалитет и обим
приноса, и зависна су од колебање временских (не)прилика. Сељак у
Србији “успева” да оствари троструко мањи принос по хектару обрадиве
површине него што то полази за руком пољопривредницима у Европској
унији. Постојећи засади су застарели, неуједначеног сортног састава,
нископриносни, неквалитетни и недовољно профитабилни. Применом
најсавременијих агротехничких мера и савремених пољопривредних
машина могуће је вишеструко увећати плодност земље и приносе – тиме
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и зараду. Држава би требало да омогући мале кредитне подстицаје
којима би мотивисала што већи број пољопривредника, нарочито младих,
да формирају огледне парцеле за тестирање нових метода обраде и
заштите земљишта и усева. Такође је потребно улагати у развој научнообразовног кадра и подстицати младе на селу да се школују из области
пољопривреде на свим нивоима образовања, од основне, преко средње
школе па до високошколског нивоа – у ту сврху требало би повећати број
ученичких и студентских кредита и стипендија за талентоване ученике и
студенте са села.
Морамо предузети хитне мере за очување постојеће радне снаге на селу
(која се у периоду од 2002. до 2011. године смањила од 530 хиљада на
360 хиљада), под утицајем демографског тренда старења становништва
и масовне миграције из села у град. Дакле, потребно је истовемено
мотивисати младе да остају на селу и повећавати ниво њиховог знања
и продуктивности у пољопривредној производњи. Дугорочно, рурална
подручја у непосредној близини града такође могу да радно ангажују
велики број незапосленог (при)градског становништва које може да буде
радно ангажовано у аграрном сектору, премда не живи на селу.
5. Укрупњавање (комасација): Укрупњавање земљишног поседа
и пољопривреде је значајна стратешка мера. Просечна величина
пољопривредног газдинства у Србији је око 3 хектара, што је међу
најнижим у Европи, и тешко се увећава јер није довољно развијено
тржиште земљишта и закупа. Потребно је спречити уситњавање парцела
и тзв. „сваштарску“ производњу и подстицати настајање великих
комплекса обрадивог земљишта. То ће се постићи првенствено изменом
Закона о наслеђивању и другим мерама које ће подстицати власнике
земље да обрађују земљиште, јер ће реално постати скупо да се држи у
поседу необрадиво земљиште као “мртви капитал“ – за такво земљиште
би се плаћао знатно повећан порез, док би се укинули порези за она
газдинства која земљиште користе као основно средство за рад. Овом
би се рестриктивном мером зауставила тенденција да се годишње фонд
обрадивих површина у Србији смањује у просеку за 25 хиљада хектара,
услед градње путева, бесправне градње или подизања различитих
објеката. С друге стране, требало би давати кредите за подстицај промета
земљишта, укидањем пореза на пренос власништва у ову сврху, као и
давањем олакшица при плаћању трошкова спровођења овог поступка
пред државним органима.
6. Удруживање – партнерство – задругарство: Указујемо да сељаци нису
организовани у моћне синдикате па је из тих разлога лакше политички
занемарити њихове интересе, док су радници запослени у граду много
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боље организовани и утицајнији у привредном и политичком животу
Србије. Зато они гласније и чешће истичу своје захтеве у преговорима
са послодавцима и представницима власти. Стога је потребно подстаћи
пољопривреднике да развију нову производно-пословну културу
удруживања и умрежавања, како међу собом, тако и са партнерима
из других сектора економије, пословних, синдикалних и грађанских
организација и удружења.
Потребно је повећати степен “видљивости” и репрезентативности
пољопривредних произвођача, њихових удружења и задруга у државним
телима и организацијама, а нарочито остварити већи степен сарадње са
органима и функционерима ресорног министарства пољопривреде, и
тако повећати утицај пољопривредника у процесу доношења одлука које
се тичу њиховог живота и рада.
Пољопривредници би требало да самоиницијативно, као и уз помоћ
државе, ревитализују задруге, удружења, кооперативе и асоцијације које
ће ојачати јавно заступање и промоцију њихових интереса – првенствено
у својству произвоћача тако важне групе производа као што је храна.
Нарочито би задруге требало да поврате своју активну улогу посредника
између пољопривредних произвођача и тржишта. Подсећамо да су
недавно Уједињене нације прогласиле 2012. годину за Међународну
годину задруга. Сматрамо да би требало одлучно реформисати и дати
нови подстрек прилично бирократизованом, неефикасном и инертном
Задружном савезу Србије, односно Војводине. У интересу сељака
и пољопривреде је да се Задружни савез што пре транформише у
ефикасну пословну институцију која ће колективним јемством да добије
привилеговане кредите од банака и тиме финансира пољопривредне
инпуте (улагања у пољопривредну производњу – од обртних средстава:
семена, ђубрива и горива, до куповине пољопривредне механизације,
изградње објеката, итд.) и оутпуте (пољопривредне производе), као и
развој инфраструктуре у руралним срединама. Држава не може и не
треба све да ради сама – Задружни савез мора такође да се активно
ангажује. У знак промоције задругарства у Србији, држава би требало да
размотри могућност барем делимичног повраћаја или надокнаде одузете
земље и имовине (посебно после доношења Закона о удруженом раду
из 1976. године, али и раније). Задружни савез има задатак да постане
главни заштитник интеграције пољопривредних послова, и да развије
пограме унапређења села и пољопривреде, по узору на развијене
пољопривредне земље Европске уније – Француску, Немачку, Италију,
или да се барем угледа на централно-европске узоре, од којих, уосталом,
и има дужу традицију деловања.
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Нарочито је потребно у већој мери промовисати успешне примере
модерног облика удруживања у пољопривредне кластере (“гроздове”
пољопривредних произвођача, као и предузећа из других сектора
економије, представника локалне самоуправе, стручњака – агронома,
ветеринара, итд.) како би заједнички могли да удружују расположиве
технолошке ресурсе – опрему, оруђа и машине, да подижу сабирне
центре за прикупљање и паковање својих производа по систему “од њиве
до трпезе”. Кластери, као “ланци” пољопривредне производње, прераде
и пласмана, су нарочито погодни за формирање и промоцију локалног
и регионалног “идентитета” пољопривредних производа – регистрацију
“робне марке”, за маркетинг и брендирање, као и за умрежавање
разноврсног спектра производно-услужних делатности са одређеног
подручја, или локалитета. Кластери имају велики потенцијал да пласирају
пољопривредне произвоћаче из Србије на економску мапу Европе и
света.
7. Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна заштита: Србија у
овој области не напредује довољно брзо. У области опште безбедности
хране, и поред незнатног повећања научног кадра, националне
референтне лабораторије и даље немају довољно кадрова и не могу да
обављају своје задатке. На пример, максимални ниво афлатоксина у млеку
није усклађен са стандардима ЕУ, а Србија још увек нема оперативну
лабораторију за испитивање квалитета млека као ни поуздани систем за
контролу квалитета сировог млека. Што се тиче правила о безбедности
хране и посебних правила за храну за животиње, требало би у потпуности
ускладити Закон о лековима и медицинским средствима за животиње
у складу са стандардима ЕУ. Надаље, требало би усвојити програм за
унапређење објеката за храну, као и све остале даљне напоре у области
посебних правила о безбедности хране.
8. Маркетинг и стандардизација: Потребно је обучити пољопривредне
произвођаче, њихова удружења, задруге и кластере за модеран маркетинг
и брендирање – развој робне марке у циљу што бољег пласмана
њихових аутохтоних и оригиналних производа на домаћем и иностраном
тржишту, а нарочито на пољопривредним сајмовима. Препознатљивост и
оригиналност рецептуре и начина производње пољопривредних артикала
је предуслов продора и опстанка на тржишту у све оштријој конкуренцији.
Држава би, уз помоћ маркетиншких агенција и стручњака, требало да
омогући курсеве обуке, као и да формира регионалне центре широм
Србије који би вршили услуге маркетинга и пласмана пољопривредних
производа. Такође је потребно обезбедити финансијску подршку
државе увођењу стандарда у области пољопривредне производње
– нарочито европског система добре агрикултурне праксе који се
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тичу безбедности хране и контроле квалитета (ISO, HACCP, EurepGAP,
GLOBALGAP...). Увођење ових стандарда у примарну пољопривредну
производњу потребно је популарисати кроз едукативне програме и
обезбедити суфинансирање из средстава аграрног и буџета локалних
самоуправа. Уколико се највећи део пољопривредних производа извози
као непрерађена сировина, или се продаје без категоризације квалитета
и ознаке робне марке и порекла, дотле ће зарада на пољопривредним
производима бити минимална, или недовољна. Нарочито је потребно
постакнути конкурисање индивидуалних пољопривредних произвођача
и предузећа за добијање престижног робног знака „Најбоље из Србије“,
односно „Најбоље из Војводине“. Квалитетна, здрава храна би требало да
постане најпопуларнији, најбољи и најпрофитабилнији српски бренд.
У циљу поспешивања извоза пољопривредних и прехрамбених
производа, потребно је да се у сарадњи министарства пољопривреде и
министарства финансија омогући субвенционисање камата на извоз оних
производа који највише учестувују у извозним тарифама пољопривредних
и прехрамбених производа (да се за трошкове оваквих кредита обезбеде
субвенције до нивоа обрачунате камате по ЕУРИБОР-у са највише 50%
предвиђене марже банке).
9. Подстицај производње еколошке и органске хране: Производња
органске хране у Србији је у зачетку - на нивоу од око 0,3 %, тј. органска
храна се производи на мање од 2 хиљаде кехтара, а процењено је да има
могућности да се ова врста производње прошири на 600 хиљада хектара.
Дакле, и поред одличних еколошких услова обрадивих површина – ниво
органске производње у Србији је дупло мањи од светског и преко 10 пута
мањи од европског просека. Добро је што су већ успостављени законски
предуслови, и што потражња за овом врстом хране расте. Међутим,
само активнија и издашнија подршка државе може да подстакне ову
производњу у већој мери, али исто тако и да наметне строго поштовање
стандарда и контролу квалитета. Досадашњи ниво субвенционисања
органске производње од стране Министарства пољопривреде је низак –
2010. је укупан износ субвенција износио 10 милиона динара, да би 2011.
био удвостручен. Наш је циљ да у знатно већој мери субвенционишемо
пољопривреднике и пољопривредне површине које су сертификоване
за производњу органске хране. Производњи органске хране доприноси
и чињеница да у Србији опада потрошња минералних ђубрива и да је
међу најнижима у Европи. Овај хендикеп би свакако требало претворити
у компаративну предност – барем када је реч о произиводњи органске
хране.
Еколошка и органска храна би требало да буде у већој мери пласирана у
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домаћој туристичкој понуди, нарочито у великим туристичким центрима
и угоститељским објектима широм Србије. Држава би такође могла да
донесе стратешку одлуку – да у наредном периоду подржи, субвенцијама
и програмима обуке и едукације, производњу здраве хране управо у
забаченим руралним срединама, нарочито у 40-ак “девастираних”,
најнеразвијенијих општина широм Србије, нарочито оних на југоистоку,
које су при том еколошки чисте и здраве. Тако би се остварила још једна
развојна веза између пољопривреде и туризма.
10. Развој сеоског туризма и културе на селу: Пољопривреда и
туризам имају велику, али минимално искориштену шансу заједничког,
паралелног развоја. Туризам који се заснива на природи, здравој храни
и заштити околине, све је на већој цени у туристичкој индустрији.
Биоразноврсност руралних подручја може се веома ефикасно искористи
и у туристичке сврхе – градњом еко-угоститељских објеката – ресторана,
хотела и кампова, као и самосталне кућне радиности, продајом аутохтоних
пољопривредних производа, еколошких сувенира, развојем ловног
туризма, итд. Природна, нетакнута сеоска средина – земља, ваздух и вода
су бесплатан и драгоцен еколошки и туристички ресурс наше земље које
би требало у већој мери искористити.
Са развојем пољопривредне и туристичке политике на селу, паралелно
ћемо развијати и јачати кутлурну политику на селу, које готово и да нема.
Домови културе у селима су оронули или неупотребљиви, културноуметничка друштва утихнула, или преживљавају са оскудним средствима,
нема библиотека, организује се тек понека изложба слика или концерт
етно музике, док су тзв. „комерцијални“ културно-уметнички програми
безвредни и на ивици кича и шунда. А управо су сељаци истрајни и верни
чувари наше културне ризнице – древних обичаја нашег народа, наше
традиције и националног идентитета. Зато ћемо уложити знатно већа
средства у развој културе на селу. Оформићемо фондове за директно
финансирање очувања и унапређења културе у сеоским срединама.
Финансијски ћемо подржати одржавање фестивала изворне народне
музике, народних сабора и игара, домаћих и професионалних старих
заната, музеја традиционалног сеоског живота и културе становања,
аматерских дружина, позоришних трупа, итд. Даћемо потпору издавању
сеоских новина, радијским и телевизијским програмима и емисијама
специјално намењених сељацима и пољопривреди.
“Зелени развој” Србије
Развој пољопривредне производње даје велики подстицај развоју зелених
технологија у кориштења обновљивих природних извора. Потребно је
искористити ову „природну“ везу пољопривреде и енергетског сектора.
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У Србији је потребно покренути програме едукације и кориштења
„зелене енергије“. Пољопривредници, локална самоуправа, предузећа
и предузетници би требало да инсталирају и почну да користе енергане
на биомасу, односно на отпадну биомасу из пољопривреде. Такође
је могуће инсталирати постројења за производњу биогаса (обрадом
стајског гнојива у сточарству). Ови су алтернативни енергенти нарочито
искористиви у производњи воћа и поврћа, за загревање стакленика, али
и као енергетски извор за сушаре и хладњаче.
И међу пољопривредницима је потребно ширити еколошку културу
чувања и обнављања пољопривредног земљишта, шума и водотокова као
нашег највећег природног и привредног богатства. Пољопривредници
би требало да користе производне методе које доприносе очувању
биодиверзитета животне околине (заштити еко-система, спречавању
загађења воде и тла, природних станишта животиња, итд.) као и да
поступају у складу са захтевима здравствене заштите људи и животиња. У
том циљу залажемо се за одговорну и контролисану употребу хемикалија
у производњи – средстава за поспешивање раста, за осигурање
безбедности хране, контролу болести животиња, итд. Такође је потребно
повећати степен заштитите усева од временских непогода и дугорочних
климатских промена.
Свесни смо да финализација процеса приступања Србије Светској
трговинској организацији зависи од доношења измена и допуна
постојећег Закона о генетички модификованим организмима (из
2009. године), односно, усвајања новог. Сматрамо да је питање увоза,
производње и промета генетички модификоване хране изузетно важно и
да би о том питању требало да се покрене свеобухватна јавна расправа,
првенствено стручњака и надлежних институција, у циљу едукације и
заштите домаће пољопривредне производње, као и очувања здравља
људи, пре него што се донесу законска решења.
Напослетку, истичемо да је нови попис пољопривреде спроведен 2012.
године (који није био организован још од 1960. године), обухватио
више од 700 хиљада пољопривредних домаћинстава. Податке који су
прикупљени у овом попису користићемо за формилисање конкретних
смерница за јачање пољопривредне производње и обнову села широм
Србије.
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6. ПРАВИЧНИ ПОРЕЗИ
Залажемо се за правичне и ефикасне порезе који неће спречавати
природну потребу људи да раде, зарађују, штеде и троше зарађено.
Циљ реформе пореске политике коју предлажемо јесте да се поштен
рад, марљивост и штедљивост грађана не обесхрабри стално растућим
ценама и порезима. Начело наше пореске политике јесте да би они који
имају више требало више да допринесу финансирању јавне потрошње.
Такав модел сматрамо социјално правичним и економски ефикасним.
Он ће обезбедити праведнију редистрибуцију бруто домаћег производа,
појачати финансијску дисциплину и бити у функцији потреба грађана
и привредног развоја. Противимо се политици драстичног смањења
опорезивања предузећа и појединаца. Сматрамо да редукција пореских
оптерећења неће довести до интензивирања економских активности.
Премда се залагање појединих партија за укидање, односно увођење
одређених пореских модела већма оправадава разлогом економске
ефикасности, крајњи ефекти ових модела неминовно омогућавају
привилегије за једне, односно дискриминишу друге слојеве грађана који
имају различите социјалне позиције и различите пореске потенцијале.
Сматрамо да реформисана пореска политика може значајно да допринесе
фискалној консолидацији и прогресивном расту наше економије.
Порески систем требало би да има стимулативно дејство на привреду и
инвестиције, стабилизирајући утицај на биланс јавних прихода и расхода и
редистрибутивну улогу у социјалној политици. Порески обвезници требало
би да имају равноправан положај. Пореске олакшице као инструмент
фискалне политике требало би да буду у функцији раста производње и
запослености и заштите грађана са најнижим дохоцима. Пореска обавеза
мора бити општа и заснована на економској моћи обвезника. Наш је
циљ да обезбедимо ефикасну наплату пореза и доприноса за социјално
осигурање и да строго санкционишемо избегавање плаћања пореза.
Сматрамо да је то искључива надлежност и одговорност државе и њених
органа. Јер, неефикасна наплата пореза и других јавних прихода ствара
услове нелојалне конкуренције и пропадање оних који легално послују.
Надаље, порески систем мора да стимулише рад и предузетништво.
Предузетник мора убирати плодове своје предузетничке иницијативе
и умешности. Предузетништво омогућава не само нова радна места,
већ и стабилне приходе за финансирање јавних потреба. Због тога су
праведност и одмереност, селективност и доследност важни принципи
социјално праведне и економски одрживе редистрибуције друштвеног
богатства за коју се залажемо.
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Реформа пореског система има за циљ да пореско оптерећење буде
сразмерно снази пореског обвезника – већ смо истакли: они који имају
више требало би да плаћају веће порезе. Истовремено, порези не би
требало да обесхрабре предузетничке иницијативе и инвестиције у
српску привреду – морамо имати порески систем који одговара захтевима
отворених тржишних економија. Дакле, не можемо да примењујемо
традиционални левичарски концепт прогресивног опорезивања који је
говорио: узмите од богатих и дајте сиромашнима. Али и даље сматрамо
недопустивим да они који имају отежану економско-социјалну ситуацију
подносе највећи део терета пореског оптерећења. Мото наше пореске
реформе јесте: порези су оно што плаћамо за хумано и солидарно
друштво. Зато предлажемо следеће мере реформе пореског система у
наредном периоду:
1.

Мешовити систем опорезивања дохотка грађана требало би
заменити глобалним (синтетичким) порезом на доходак;
2. у области пореза на добит правних лица требало би:
a) извршити измену пореског обвезника, тако што ће овим порезом
бити обухваћена искључиво друштва капитала, док би код друштава
лица остварена добит била приписивана члановима и опорезована
порезом на доходак грађана;
б) предвидети строже услове за остваривање права на пореске
олакшице (пореске подстицаје) и строже казне у случају
непоштовања прописаних услова;
в) повећати стопу пореза на добит;
г) у односу на пословање страних компанија увести тзв. CFC
законодавство (енгл. Controlled Foreign Corporation Legislation,
законодавство о контролисаним страним корпорацијама), што
представља једну од препорука OECD-a државама чланицама у
борби против неправичних пореских режима, тзв. „пореских рајева“
и избегавања плаћања пореза. CFC правила која се примењују у
већини европских држава прописују да приход компаније основане
у иностранству припада домаћим акционарима уколико је компанија
лоцирана у држави са ниским порезима у циљу избегавања плаћања
пореза. На тај се начин обезбеђује поштовање принципа пореске
правичности и недискриминације домаћих и страних држављана –
резидентних и нерезидентних лица;
Нарочито указујемо на фукцију опорезивања применом технике ПДВ-а
(пореза на додату вредност). Потребно је указати да је ПДВ пореска
техника која у крајњој линији има регресивни карактер. Њиме се
опорезује вредност која се додаје у сваком ланцу тржишне размене
(производња, великопродаја, малопродаја), али тако што се порез плаћа
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само на вредност која је додата од стране појединачног учесника у
конкретном тржишном ланцу, односно нема плаћања „.пореза на порез“.
ПДВ, дакле, равномерније распоређује пореско оптерећење на масу
потрошача - на шире слојеве становништва, за разлику од прогресивног
опорезивања које оптерећује богатије слојеве становништва. Предност
ПДВ-а је у ефикасности и једноставности прикупљања пореских прихода.
Оправдавајући разлог за његову примену је што не представља порез
на доходак и тиме је за очекивати да ће његовом применом држава
повећати склоност грађана ка штедњи, науштрб њихове склоности ка
претераној потрошњи. У крајњој линији, применом технике ПДВ, крајњи
купац, тј. потрошач је тај који коначно плаћа порез, тј. кроз цену коју
плаћа за купљени производ приморан је и да плати ПДВ који оптерећује
малопродају, јер да трговац „уграђује“ порез у малопродајну цену.
Будући да се залажемо за правичну социјалну редистрибуцију у време
економске кризе у нашој земљи, сматрамо да је оправдано да се за
најшире слојеве становништва омогући значајна пореске олакшица у
наплати ПДВ-а, и предлажемо следећу анти-кризну меру:
3.

код опорезивања промета ПДВ-ом:
a) увести ослобођења (или нулту стопу) на промет појединих
производа (беби опреме, школских уџбеника, појединих
медицинских помагала, хлеба и млека, као и погребне опреме);
б) залажемо се за одржање новоусвојеног система наплате ПДВ-а:
да се обавезе према држави измирују по наплати промета роба и
услуга (да моменат наплате ПДВ-а буде након реализације посла).
Надаље, предлажемо да се:
4.
5.
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у области акциза снизе стопе акциза на увоз нафтних деривата (јер
би се тако смањиле и малопродајне цене бензина и других нафтних
деривата на бензинским пумпама);
код пореза на имовину да се, до даљњег, одложи примена
новоуведених прогресивних пореских стопа за већину пореских
обвезника и за дужи временски период (док се економска и
финансијска ситуација у држави не стабилизује); сматрамо да би их
требало применити само на врло узак круг најбогатијих пореских
обвезника (нпр. оних чија вредност непокретности прелази 100
милиона или 150 милиона динара); при том би требало извршити
регистрацију свих непокретности које подлежу плаћању пореза
на имовину и изједначити основицу на бази које порез плаћају и
физичка и правна лица (тржишна вредност непокретности);

6.

у групи пореза на употребу, држање и ношење добара, извршити
повећање стопа по којима се плаћају порези на употребу и држање
пловидбених објеката и летилица, као и моторних возила; повећање
извршити водећи рачуна о објективним елементима (вредност ових
објеката, односно њихова кубикажа и снага) и економској снази
власника (пореског обвезника), и на основу овог скупа чињеница
одредити висину пореске обавезе;
7. с обзиром на неопходност веће заштите и очувања животне средине,
али и ради обезбеђивања више извора финансирања државног
буџета, уместо једне еколошке дажбине (накнаде за загађивање
животне средине) требало би увести више различитх и назвати их
порезима (нпр. порез на загађење од стране моторних возила, порез
на загађење од стране фабрика, порез на загађење од стране авиона,
и др.).
Свесни смо да је пореска политика изузетно подложна утицају реформи
и потребе за фискалном консолидацијом. Самим тим сведоци смо
да су примењене различите мере и измене у овој области: у области
индиректног опорезивања, повећана је стопа пореза на додату вредност
(ПДВ) са 8 на 10%, док су неке ставке (нпр. ИТ опрема) прешле са смањене
стопе на стандардну стопу од 20%. У области директног опорезивања,
плате у јавном сектору које су изнад утврђеног максимума додатно су биле
опорезоване за 20% и 25% - тзв. солидарним порезом, који је напослетку
укинут. Такође су укинути неки порески подстицаји за правна лица у циљу
фискалне консолидације. Сматрамо да би ове и сличне будуће измене у
политици опорезивања требало пажљивије примењивати и вредновати
њихов учинак на основу детаљне анализе њихових фискалних ефеката.
Сматрамо да је потребно да се додатно обједине, поједноставе и
компјутеризују пореске процедуре, као и да је потребно смањити и
пажљиво процењивати дискрециона овлашћења појединачних пореских
инспектора. Нарочито је добро што је омогућена електронска пријава
индиректних и директних пореза и социјалних доприноса, и уведено
електронско подношење ПДВ формулара. Такође је добро што су
поједностављени управни поступци - 205 рачуна је претворено у један
рачун за плаћање пореза, а 35 различитих пореских формулара је сведено
на један, чиме се омогућава пребацивање људских ресурса пореске
управе на пореске инспекције.
Такође се залажемо и за додатне мере – да се изврши даља реформа
рада Пореске управе:
1.

да се установи независна организациона јединица која би вршила
интерну контролу;
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2.

да се омогући да се пријаве за све пореске облике подносе
електронским путем (а не само за ПДВ и годишњи порез на доходак
грађана, што је садашња ситуација).
Сматрамо да у области фискалне децентрализације не би требало вршити
радикалне промене – и предлажемо следеће:
a) да би локалне самоуправе требало да обезбеде додатне изворе
прихода увођењем локалних приреза на републичке порезе:
локалног пореза (приреза) на доходак грађана и локалног пореза на
пословну активност;
б) увести посебну врсту трансфера за уједначавање (од богатијих
локалних јединица сиромашнијим), који би се додељивали из Фонда
за уједначавање;
в) у погледу расподеле пореза на зараде, требало би преиспитати
постојеће диспропорционалне сразмере у корист локалне власти, и
извршити детаљну анализу предности и недостатака овако високе
размере, јер локалне јединице добијају додатна средства и из
локалних приреза;
г) такође је потребно створити услове за оснивање регионалних /
окружних / општинских банака (фондова) за развој.
Кључно питање српске привреде у овом тренутку јесте: где да нађемо
„здрав“ новац који ће бити инвестиран у опоравак и раст српске
привреде? Управо превенција пореских малверзација и избегавања
плаћања пореза представљају одговор на ово питање. Ефикасан и
праведан порески систем значи отклањање неправедних и неоправданих
изузећа у плаћању пореза, ширење пореске основице, преусмеравање
политике опорезивања из области рада на област потрошње, унапређење
ефикасности убирања пореза и сузбијање пореске евазије (избегавања
плаћања пореза).
Наравно, ми се не одричемо и додатних мера – морамо да обновимо
српску привреду свим расположивим средствима: девизним резервама,
смањењем јавне потрошње, одузимањем незаконито стечене имовине,
стимулативним мерама државе у прилог инвестиционог улагања
капитала наших и страних компанија и грађана, а посебно наших људи
из дијаспоре, оснивањем посебних кредитних фондова, и сл. Такође
се залажемо за пореске олакшице успешним предузетницима. Са
ревитализацијом привреде можемо да обновимо њен стални раст, и да
отварамо нова радна места.
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7. СИГУРНОСТ И СОЛИДАРНОСТ
Ми смо она политичка снага у Србији која придаје највећи значај
остваривању социјалне правде, социјалне сигурности и солидарности
у друштву. Сматрамо да је изузетно важно да јачамо и негујемо хумане
односе међу људима, засноване на традиционалним и моралним
вредностима нашег народа. Залажемо се за смањење драстичних
социјалних разлика. Има веома богатих људи у Србији, и то је добро,
али је лоше што се све више продубљује јаз између неколицине ботатих
и већине економски осиромашених грађана Србије. Истрајно ћемо се
борити против свих облика изопштености и маргинализације сиромашних
људи.
Солидарност читавог друштва и државе са угроженима и немоћнима је
темељна вредност наше социјалне политике. Залажемо се за социјалну
сигурност која подразумева доступност основних социјалних услуга
свим грађанима, без обзира на њихово социјално, национално, верско,
политичко или било које друго порекло и статус. Само удружени напори
државе, шире друштвене заједнице и грађана могу обезбедити напредак
и благостање сваког појединца. Међутим, друштво и држава не могу
преузети на себе искључиву бригу и одговорност да решавају сва животна
питања и проблеме грађана “од колевке па до гроба” – нико не може
бити ослобођен од одговорности за свој живот, рад, посао и благостање
своје породице. Издржавање социјалних служби не може пасти само на
терет државе и привреде, већ је неопходан и значајан степен учешћа и
доприноса грађана.
Циљ наше социјалне политике јесте двострук: смањење драстичних
социјалних разлика између грађана и унапређење социјалне заштите
оних који су највише угрожени – свих који су сиромашни, немоћни,
стари, болесни или неспособни за рад. Настојаћемо да очувамо
социјалне тековине које је наше друштво остварило у 20. веку: бесплатно
образовање и основну здравствену заштиту, пензионо осигурање,
социјалну заштиту незапослених и грађана са посебним потребама.
Спровешћемо активну социјалну политику која би у условима економске
кризе, неизвесности посла и пада животног стандарда грађана требало
да обезбеди што је могуће равномернију расподелу заједничког терета и
да гарантује минимум неопходне социјалне сигурности свим грађанима.
Залажемо се за редовно и стриктно поштовање обавеза плаћања
доприноса за социјално, здравствено и пензионо осигурање –
подржавамо објављивање „црних листа“ оних предузећа и организација
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које не поштују своје законске обавезе и њихово кажњавање – у складу са
законом.
Активно ћемо се залагати за обезбеђивање и повећање средстава за
примену новоусвојеног Закона о социјалној заштити којим се додатно
омогућило повећање броја корисника социјалне заштите за око 80 хиљада
људи. Нарочито ћемо се трудити да на централном и локалном нивоу
ојачамо механизме примене овог закона у циљу формирања дневних
центара, клубова за старе особе и особе са сметњама у развоју, услуге
помоћи у кући, геронтодомаћица, итд. Такође ћемо подстицати отварање
приватних установа социјалне заштите под равноправним условима и
издавање лиценци, као и строгу контролу рада тих центара. Сматрамо
изузетно значајним што је нови закон увео и нове групе корисника
социјалне заштите, као што су жртве насиља у породици, злостављања,
занемаривања и самозанемаривања, као и трговине људима, што ће
нарочито побољшати стандарде заштите деце, малолетника и жена.
Сматрамо да је у крајевима Србије у којима је дошло до масовнијег
сиромашења становништва преко потребно повећати број народних
кухиња како би се обухватили сви градови и општине у Србији који имају
потребе за оваквим облицима помоћи – нико у Србији данас не сме бити
гладан! Овај смо циљ поставили полазећи од података који кажу да је за
70 % корисника један топли оброк који им се у току пет дана у недељи
дели у народним кухињама у ствари једини оброк који они имају током
дана. Зато је потребно и значајно увећати број садашњих 40 хиљада
корисника народних кухиња. Такође би требало обезбедити и повећати
поделу хуманитарних пакета прехрамбених и хигијенских производа, који
ће бити подељени најугроженијим становницима свих општина у Србији.
Настојаћемо да заштитимо и збринемо најугроженије категорије грађана:
децу без родитељског старања и децу чији је развој ометен породичним
неприликама, инвалиде, лица ометена у развоју и лица са посебним
потребама, особе које своје потребе изражавају на другачији начин,
особе атипичног развоја или са сметњама у развоју, стара лица, посебно
самохрана старачка домаћинстава на селу и материјално необезбеђена,
социјално незбринута и за рад неспособна лица. У том циљу ствараћемо
стимулативне, нормативне, материјалне и друге предуслове за оснивање
и изградњу установа за смештај старих и немоћних лица, лица ометених у
развоју и лица са посебним потребама.
Наставићемо активности на збрињавању избеглих, прогнаних и интерно
расељених лица и за решавање њихових егзистенцијалних потреба,
нарочито за њихов смештај и становање, као и за решавање свих других
питања њихове материјалне, здравствене и социјалне заштите и лакшу
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интеграцију у локалне заједнице широм Србије. Према подацима Високог
комесара УН за избеглице – УНХЦР (енгл. Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees, UNHCR), у Србији је још увек регистровано око
44 хиљаде избеглица и око 204 хиљаде интерно расељених лица. Такође
је још увек активно 14 колективних центара у којима је смештено око 1200
избеглих и расељених лица. Будући да су услови живота многих избеглих
и расељених и даље веома лоши, залажемо се да се у свим општинама
у Србији доврши усвајање локалних акционих планова за управљање
миграцијама, као и да се формирају локални савети за управљање
миграцијама (до сада је то учињено у око две трећине општина и
градова у Србији). Изузетно је важно да се алоцирају посебне линије
општинских буџета за спровођење ових планова (поред државног буџета
и средстава од донатора). Такође апелујемо на доследнију примену
Закона о пребивалишту и боравишту, којим се расељеним лицима без
одговарајућих докумената омогућава пријава у центрима за социјални
рад, да би могли да остваре основна права. Пружићемо правну и сваку
другу помоћ избеглим и расељеним да се врате у своје домове, ако желе.
Залажемо се да Србија, заједно Босном и Херцеговином, Хрватском и
Црном Гором, настави сарадњу у оквиру процеса Сарајевске декларације,
у циљу налажења одрживих решења за избеглице и расељена лица.
Указујемо да је Високи комесар УН за избеглице препоручио да земље
чланице УН укину избеглички статус за избеглице пореклом из Хрватске
најкасније до краја 2017. године, али да то не сме да значи окончање
наше бриге о њима. Посебно указујемо на потребу решавања још увек
нерешеног питања пензија између Хрватске и Србије. Дајемо подршку
спровођењу регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица,
којим би требало да се обезбеди стамбено збрињавање око 45 хиљада
људи у Србији.

8. БОРБА ПРОТИВ СИРОМАШТВА
Истина је да је велики број становника Србије сиромашан. У последњих
неколико година забележен је раст броја сиромашних – у Србији је
готово милион сиромашних људи, односно оних који живе испод линије
сиромаштва, укључујући и оне који једва задовољавају основне потребе
и врло лако могу да падну „испод црте“. Нарочито је забрињавајуће што
данас у Србији око 140 хиљада деце живи испод линије сиромаштва –
то су углавном ромска, деца без родитељског старања и са сметњама у
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развоју, као и деца са улице (деца у узрасту до 13 година, али и нешто
старији – од 19-24 године). Морамо омогућити свој деци да завршавају
основну школу и побољшавамо живот у сиротињским насељима.
Поред радника који су изгубили посао, све су сиромашније традиционалне
маргинализоване групе – Роми, особе са инвалидитетом, избегли и
прогнани, интерно расељени, људи који живе и раде на селу, пензионери,
неквалификовани радници, али и млади људи, и то натпросечно
образовани, који не могу да нађу прво запослење. Сиромаштво је
постало ургентан општедруштвени и државни проблем. Највећи узрок
сиромаштва и социјалне искључености је незапосленост, али се стално
јављају нови узроци сиромаштва и повећава број ризичних група. Људи
суочени са материјалним проблемима, окренути сопственим тешкоћама,
све мање изражавају солидарност према онима којима је то потребно.
Друштвена солидарност према сиромашним не сме изостати. Залажемо
се за активирање свих постојећих механизама борбе против сиромаштва:
Стратегије за смањење сиромаштва, Националне стратегије одрживог
развоја, Националне старегије за младе, као и Националне стратегија
запошљавања како би се што већи број сиромашних и незапослених
људи укључили на легално тржиште рада.
Није срамота бити сиромашан. Срамота је бити безосећајан на
сиромаштво и патње немоћних људи. Свакоме ко је сиромашан морамо
да пружимо руку помоћи, али исто тако се залажемо да се сиромашни
оспособе, додатно образују и квалификују, да активно траже посао,
како би превазишли статус пасивних прималаца социјалне помоћи.
Сиромашни морају поново да се врате на легално тржиште рада.
Нелегално тржиште рада – рад на црно, не може им омогућити излаз из
зачараног круга неимаштине и беде. Настојаћемо да укључимо што већи
број сиромашних људи у програме запошљавања и обуке како би им
се омогућило да раде и живе од своје плате. Укључивање сиромашних
у друштвени живот локалне заједнице, насупрот њиховој очигледној
гетоизацији и маргинализацији, кључни је предуслов за смањење
сиромаштва у Србији.
Динамични привредни раст и развој, активна политика преквалификације
радне снаге, разграната мрежа система социјалне заштите, инклузије
рањивих група и афирмативна акциа према њима, превентивни су лекови
за проблем сиромаштва у Србији. Циљ ових активности је започињање
процеса оспособљавања социјално угрожених група да изађу из
„зачараног круга“ сиромаштва и неимаштине развијањем својих радних
способности. Нарочито је потребно обезбедити равноправан приступ
сиромашних запошљавању, здравству, образовању и комуналним
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услугама, како би се спречило трајно сиромаштво и искљученост ових
социјалних група из шире друштвене заједнице. Истичемо да бити
сиромашан није трајно стање и судбина. Могуће је да сваки појединац, уз
властити напор, рад и труд, али и уз свестрану помоћ државе и друштва,
постепено изађе из тог зачараног круга неимаштине. Уверени смо да је у
разумном року могуће искоренити масовно сиромаштво у Србији – наш је
циљ да се до 2020. преполови број сиромашних у Србији.
Могуће је да у великој мери смањимо невоље и олакшамо свакодневни
живот сиромашних људи у Србији. Сиромаштво подразумева много веће
тегобе него што је недостатак новца – сиромашни се осећају телесно и
психолошки лоше, незаштићено и беспомоћно, пасивни су, асоцијални, и
отућују се од локалне заједнице и друштва.
Зато је нужно да сви заједно делујемо и афирмишемо хуманитарни
рад, волонтерство, задужбинарство, хранитељство и друге облике
доброчинства међу грађанима у Србији.

9. ЖЕНЕ
Жене су већинско становништво у Србији – око 3,8 милиона жена чине
око 51,5 посто становништва. Ипак, по многим показатељима, жене су
још увек „тиха већина“ у Србији – у недовољној мери користе своје радне
и образовне потенцијале. Жене су образованији део становништва – на
високе школе у Србији уписано је више жена (55 одсто), док је и више
жена (61 одсто) међу свим дипломираним студентима. Први пут се
2009. године изједначио број жена и мушкараца који су докторирали.
Ипак, више је незапослених жена у свакој старосној категорији, а међу
незапосленим женама доминирају оне са завршеном средњом школом.
Жена у просеку примају и мање плате и мање пензије него мушкарци за
исти посао. Напослетку, жене су три пута више изложене насиљу, него
мушкарци.
Зато је равноправност за жене најважнији тест једнакости и правде у
друштву. Залажемо се за економско, социјално и политичко оснаживање
жена. Сматрамо да жене морају у свим доменима живота и рада да буду
изједначене са мушкарцима – у кући и на послу, да примају једнаку плату
за исти посао као и мушкарци; да им се омогући равноправан приступ
боље плаћеним и руководећим пословима; да жене у већем броју налазе
стални, а не привремено-повремени посао; да не раде само у слабо
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плаћеним секторима или на црно, без права на социјално-здравствену
заштиту; да се у већој мери користе радни, образовни и професионални
потенцијали жена; да буду у већој мери заступљене у политичким
организацијама, институцијама и органима власти, као и у свим
привредним и другим организацијама, и на управљачким и менаџерским
пословима. Пружићемо пун допринос спровођењу прокламованог, и
Уставом гарантованог принципа о равноправности жена и мушкараца,
како би они заиста постали партнери - у породици, на послу, у друштву.
Еманцијапација жена значи право на уважавање различитости жена и
мушкараца. Активно ћемо афирмисати, подржавати и јачати друштвену
улогу жена у Србији.
Истовремено се противимо свим облицима медијске манипулације,
дискриминације и деградације жена и залажемо се за оштро
санкционисање свих видова злостављања жена, како на радном месту,
тако и у брачној или ванбрачној заједници. Залажемо се за политику
једнаких шанси за жене и мушкараце. Да би се то омогућило, потребно
је да се систематски примењује законодавство које се односи на
спречавање отпуштања трудница и жена на породиљском одсуству,
сексуално узнемиравање и мобинг, на неједнакости у висини плата које
примају мушкарци и жене за обављање истог посла, као и неједнакости у
шансама за напредовање на послу.
Залажемо се да се женама омогуће олакшавајуће законске могућности
за боље усклађивање њихових радних и породичних обавеза.
Социјални програми на нивоу државе морају бити тако осмишљени да
омогућавају да и жена и мушкарац равноправно учествују у повећању
квалитета породичног стандарда и живота. Усклађеност приватног и
професионалног живота жена и мушкараца важна је за стабилност
друштва – они би равноправно требало да деле бригу и одговорност
за породицу. То подразумева законско регулисање како би оба пола
– и мушкарац као и жена – имали могућност привременог одсуства с
посла због бриге о деци, могућност флексибилног или скраћеног радног
времена и финансијске олакшице за запослене родитеље, као и бројне
друге мере које доприносе бољој бризи о деци.
Залажемо се да се женама омогуће и специјалне бенефиције за
прекиде у каријери – када то буџетска средства буду дозвољавала,
да се омогуће наменски кредити за жене које су принуђене да праве
прекиде у професионалној каријери или да раде привремено-повремене
или хонорарне послове да би се бринуле о деци или занемоћалим
родитељима. Битно је да овај систем не проузрокује дефинитиван
одлазак жена са тржишта рада. Наша социјална политика има за циљ да
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жене буду способне да се дугорочно одрже на тржишту рада и да буду
економски самосталне.
Указујемо на велики значај промовисања и развоја женског
предузетништва, и залажемо се за примену мера и активности које
имају за циљ повећање способности жена за самозапошљавање и
започињање сопственог бизниса. То су пре свега програми који укључују
развој вештина и знања, као и подршку за реализацију пословне идеје.
У сврху подстицања женског предузетништва, требало би наставити
са покретањем кредитних линија Фонда за развој које су усмерене на
подршку женама предузетницама.

10. ПОРОДИЦА И ДЕЦА
Наш основни национални и државни интерес је обнова становништва
у Србији. Суочени смо са врло озбиљним демографским проблемима:
више људи умире него што се рађа, становништво у Србији све више
стари, наталитет опада, због отежане економске ситуације млади људи
оклевају да склопе брак и формирају породицу, све је већи број развода и
самохраних родитеља. Мере наше популационе политике имају за циљ да
на време и у већем обиму покренемо свеобухватну борбу против „беле
куге“, да осигурамо заштиту институције породице, брака и родитељства
и да пружимо помоћ породицама са више деце.
Законски је потребно повољније уредити области рада и запошљавања
жена које ће бити у функцији обнављања живота. Мислимо пре свега на
мере здравствене заштите, а нарочито заштите жена за време трудноће,
продуженог одсуствовања једног од родитеља због неге детета и увећане
надокнаде запосленим мајкама или очевима за време породиљског
одсуства. Посебну бригу треба посветити самохраним мајкама и очевима
и њиховој напуштеној деци, који морају уживати већу друштвену бригу.
И поред значајног степена еманципације, жене у Србији су и данас
изложене високом степену породичног или партнерског насиља.
Залажемо се за доследну примену Истанбулске конвенције Савета
Европе о борби против насиља над женама, као и да се у складу са овом
Конвенцијом усклади и каталог кривичних дела. Нарочито се залажемо да
жене које су биле жртве породичног насиља, по изласку из сигурних кућа,
имају право на новчану помоћ у периоду од три до шест месеци, како
би имале шансу да се економски осамостале, и тако избегну повратак у
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средину у којој су доживеле психо-физичко малтретирање и насиље.
Унапредићемо законске регулативе која су усмерене на подстицање
рађања деце и побољшање њиховог положаја. То се, пре свега,
односи на остваривање права деце на дечји додатак под повољнијим
цензусним условима; на законску обавезу друштвене бриге о деци за
породице са троје и више деце на подручју са ниским наталитетом; на
кредитне олакшице за породице са троје деце; на изградњу установа
за децу предшколског узраста и бенефициране услове боравка деце из
социјално слабостојећих породица; укључивање деце умерено и теже
ометене у психофизичком развоју у предшколске установе и установе
за оспособљавање за рад према њиховим способностима; помоћ деци
избеглих, прогнаних и интерно расељених лица; право на матерински
и дечји додатак и за прворођено дете и заштиту деце без родитељског
старања. Залажемо се за доношење закона о изједначавању права мајки
на селу са онима у граду у погледу трудничког боловања и бесплатне
здравствене заштите.
Материнство не би требало да буде отежавајућа околност и препрека
за жене – залажемо се да и труднице примају 100 одсто плате, односно
да се незапосленим трудницама, или онима које су лошег материјалног
стања, исплаћује једнократна новчана помоћ. Такође подржавамо
народну иницијативу за укидање пореза на додатну вредност (ПДВ) на
пелене, храну за бебе, колица и ауто седишта, као и за ограничавање
маржи на пелене, храну за бебе, колица и ауто-седишта. Залажемо се за
континуирано проширење програма финансирања вантелесне оплодње
на што већи број жена у свим деловима Србије. Сматрамо да се само
конкретним мерама материјалне подршке можемо изборити против
највеће опасности по наш опстанак и развој – против „беле куге“.

11. ЗДРАВЉЕ И ЛЕЧЕЊЕ
Здравље је наше јавно, а не само приватно, лично добро. Сви грађани
Србије би требало да буду обухваћени здравственим осигурањем на
принципима солидарности, једнакости и универзалности. Премда је и
тржишна логика зараде и профита ушла у област здравствених услуга, ми
се залажемо да тржиште здравствених услуга, како приватно, тако и јавно
не запречи право и приступ универзално доступној здравственој заштити
која ће бити гарантована свима без обзира на њихово имовно, полно,
старосно, национално, верско, или било које друго порекло. Чињеница
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јесте да се Републички фонд за здравствено осигурање налази у лошој
финансијској ситуацији, али здравствена заштита и јавно здравље у Србији
не може да почива на премиси: колико пара – толико и здравља! Болестан
човек не може бити препуштен сам себи - да се лечи само ако има пара,
односно да пати и страда, ако нема. Дугорочно се залажемо за бесплатну
примарну здравствену заштиту, а краткорочно за минимизирање
партиципације, као и за проширење листе здравствених услуга и лекова
који могу да се издају на рецепт и плаћају из средстава обавезног
здравственог осигурања. За оне грађане који нису осигурани, средства за
здравствену заштиту требало би да обезбеди држава. Афирмисаћемо и
развој допунског, тј. добровољног здравственог осигурања
Залажемо се да се за здравство из националног дохотка издваја у складу
са потребама становника. Истичемо да просек издвајања за здравствену
заштиту у Европи износи чак 13 % од БДП, док Србија у ову сврху издваја
у просеку дупло мање. Светска здравствена организација предвидела
је да ће земље са најнижим приходима морати да издвоје барем 60
долара по глави становника до 2015. године како би постигле основне
циљеве универзалне здравствене заштите. Ово су свакако параметри и
за наша будућа издвајања у здравство. Обавезујемо се да ову ситуацију
променимо набоље – како у интересу корисника, тако и даваоца
здравствених услуга.
Стратешке смерницом здравствене политике за коју се залажемо требало
би да имају два главна циља: као прво, да би систем здравствене заштите
требало да буде усмерен ка социјалним начелима равноправног приступа
здравственим услугама, а са друге, да је довољно ефикасан да остварује
економску добит од инвестирања у здравље. Постојећи мешовити систем
финансирања је првенствено заснован на јавном, буџетском извору
финансирања, односно на доприносима за здравствену заштиту (који
представљају највећу и најзначајнији извор здравственог буџета), као и на
донацијама и директним плаћањима од стране корисника (партиципација
и плаћања додатних услуга). Међутим, ова друга компонента је од
минималног значаја (испод 1 % укупних прихода за здравство). Низак БДП
наше земље, поготову у условима кризе, указује да је реална количина
новца која се издваја за здравство сасвим недовољна, како за потребе
очувања здравља становништва, тако и за цео систем функцонисања
система здравствених установа и запослених здравствених радника. Зато
је потребно да у скорашњој будућности променимо и начин финасирања
здравствене заштите и стурктуру функционисања здравствених установа.
Систем обавезног здравственог осигурања требало би да обезбеди
остваривање дефинисаног нивоа права на основну здравствену заштиту,
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како у државним, тако и приватним институцијама, под истоветним
условима за све кориснике здравствене заштите. Сматрамо да би све
здравствене установе требало да буду вредноване по основу квалитета
пружања здравствених услуга пацијентима, применом јединствених
критеријума лиценцирања, акредитовања и категоризовања, а не по
основу власништва. Када је човек болестан и у хитној потреби за лечењем,
он није у позицији да бира између државног и приватног лекара, већ
тражи најбољег стручњака који ће му у што краћем року установити
дијагнозу и омогућити адекватну терапију. Зато се лечење тешко може
поделити на „државно“ и „приватно“ и често се комбинује. Сматрамо да
је и у приватним здравственим установама потребно увести финансијску
дисциплину - да се и у приватним медицинским установама уведу
обавезе издавања фискалних рачуна за плаћене услуге, што ће омогућити
и пореску евиденцију и контролу рада приватног сектора. Такође се
залажемо за интегрисаност приватних здравствених установа у систем
државне примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите.
Добра примарна здравствена заштита је темељ доброг здравственог
система. Реформисање система здравствене заштите првенствено
би требало усмерити ка унапређењу здравља и превенцији болести,
лакшој доступности и приступачности здравствених услуга. Сматрамо
да би здравствена заштита жене, мајке и детета, старих и инвалида,
добровољних давалаца крви и органа, као и у случајевима болести од
већег социомедицинског значаја, такође требало да буде бесплатна на
свим нивоима.
Указујемо да је потребно модернизовати капацитете за надзор
и реаговање у области заразних болести, укључујући капацитете
микробиолошких лабораторија. Више пажње је потребно посветити
делотворном и одрживом финансирању стратегија за одређене
болести: нарочито против ХИВ/АИДС-а. Добро је што је усвојен Закон о
трансплантацији органа, али је потребно даље унапређење регулативе
и подизања нивоа свести о трансфузији крви и трансплантацији ткива,
ћелија и органа.
Остварили смо напредак у области менталног здравља: хуманизовали смо
и законски спречили примену физичког спутавања и изолације лица са
менталним сметњама која се лече у психијатријским установама. Надаље
би у овој области требало да побољшамо услуге заштите менталног
здравља у локалној заједници – да омогућинмо оснивање центара за ту
врту услуга на локалу.
Сматрамо да обезбеђивање неопходних лекова и средстава лечења
мора бити примарни државни интерес. У том циљу смо омогућили
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изједначавање статуса приватних са статусом апотека у државном
власништву, и зато апелујемо да се успостави боља сарадња са
фармацеутским компанијама. При том ипак указујемо да многе од ових
компанија још увек нису регистровале све неопходне лекове у Србији –
преко је потребно да то учине.
Указујемо на потребу континуиране модернизације здравствених и
болничких капацитета и медицинске опреме, нарочито у области ургентне
медицине и онкологије, као и високоспецијализованих медицинских
установа од националног значаја. Настојаћемо да у наредном периоду
смањимо вишемесечне рокове чекања на специјалистичке дијагностичке
прегледе, хириршке и друге интервенције и терапију у специјалистичким
установама. Закаснело и неадекватно лечење није лечење – то је
продужење агоније болести. Само правовремени приступ здравственим
установама и услугама омогућује успешно излечење болесника.
Зато смо највећи заговорници превенције - потребно је даље поспешити
превенцију у погледу откривања најтежих обољења - скрининга
рака (нарочито рака дебелог црева и грлића материце). Капацитети
националне канцеларије за скрининг и даље су ограничени, а акције
скрининга су још увек спорадичне и у великој мери се ослањају на
капацитете различитих општина, што не омогућава једнак приступ за све
грађане. Поред превенције и откривања најтежих обољења, потребно је
поспешити мере против неухрањености и недостатка физичке активности,
у циљу побољшања здравља грађана и пружања приступачне здравствене
заштите на дужи период. Деца су наша највећа драгоценост и сматрамо
да је добро што је основан Фонд за лечење деце у иностранству која
ће тешко оболелој деци омогућити третман болести у најсавременијим
страним клиникама. Такође је потребно омогућити финансирање лечења
оболелих од ретких болести. Надасве је важно да поспешимо превенцију
злоупотребе дрога, нарочито у сарадњи између министарстава здравља,
просвете, као и полиције како би се сузбила незаконита трговина дрогама
у школама.
Сматрамо да је нашу будућу здравствену политику потребно ускладити
са смерницама Светске здравствене организације за нову здравствену
политику европског региона која је формулисана у документу „Здравље
2020“. Циљ овог документа је у потпуности компатибилан са начелима
за која се и ми залажемо: да се унапреди здравље и добробит
становништва смањењем неједнакости у приступу здравственој заштити
и да се обезбеди одрживост здравственог система у чијем се средишту
налази човек. Руковођени овим смерницама нарочито се залажемо за
јачање институције Заштитника пацијентових права. Сматрамо да би
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делотворност ове институције омбудсмана пацијената била ефикаснија
када би била омогућена потпуна самосталност и независност ове
институције у односу на директоре здравствених установа, који имају
овлашћење да именују и раскидају радни однос заштитника. Да би
још више ојачали ову институцију омогућили смо доношење Закона
о заштити права пацијената, који је заснован на Европској повељи о
правима пацијената из 2002. године (Римској повељи) и која је постала
темељни документ за реформу здравства у земљама ЕУ. Указујемо на
значај поштовања права на заштиту пацијената која су наведена у Римској
повељи:
• права на превентивне мере,
• приступ здравственим услугама,
• информисаност,
• пристанак и слободу избора третмана,
• право на приватност и поверљивост,
• право на правовремени третман,
• право на стандарде квалитетних здравствених услуга,
• право на сигурност,
• право иновацију у лечењу,
• право на избегавање непотребних патњи и бола,
• право на персонализовање третмана,
• право на жалбу и
• право на компензацију – одштету.
Такође сматрамо да морају бити предузете одлучније мере против
корупције у здравству, како на релацији пацијент-лекар, тако и лекарфармацеутска индустрија. Покренућемо јавне кампање едукације
грађана да у већој мери захтевају заштиту својих права у својству
корисника здравствених услуга, као и да указују на све негативне појаве
или кршења њихових права. Напослетку, концепт наше здравстене
политике инспирисан је дефиницијом Светске здравствене огранизације
која гласи: ‘’Здравље је стање потпуног физичког, психичког и социјалног
благостања, а не само одсуство болести или неспособности’’.

12. ДОСТОЈАНСТВЕНА СТАРОСТ И
ПЕНЗИЈЕ
Пензија није милостиња у старости, већ радом заслужено право. Пензије
морају бити редовно исплаћиване и у довољном износу да омогуће
достојанствен живот пензионера и пензионерки. Исплату пензија морају
гарантовати држава и осигуравајући фондови. Начин усклађивања
раста пензија треба да буде економски одржив и социјално правичан.
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Залажемо се за обезбеђивање пензија по основу обавезног, допунског
и добровољног социјалног осигурања запослених. Стално морамо
размишљати о положају будућих пензионера – у Србији тренутно има
око 1,6 милиона пензионера, тај број стално расте, и зато је потребно да
јачамо међугенерацијски договор и солидарност између оних који раде и
оних који су отишли у заслужену пензију.
Извесно је да ће се у Србији све више повећавати број старих људи.
Напомињемо да према попису из 2011. у Србији број старих људи износи
преко 1,.2 милиона што је 17% одсто од укупног броја становника.
Наша је обавеза да им посвећујемо дужну помоћ и пажњу. Због тога
ћемо наставити промишљену реформу система пензијско-инвалидског
осигурања како бисмо отклањали системске деформације које утичу на
дебаланс средстава у Фонду ПИО.
Циљеви наше пензионе политике су: редовне, сигурне и довољно високе
пензије. Четири су отежавајуће околности за исплаћивање пензија:
недовољан број радно активног становништва – односно велики број
незапослених у Србији, неискорењена сива економија и рад на црно,
што узрокује неплаћање доприноса за пензијско-инвалидско осигурање,
као и недовољно редовна и ефикасна наплата доприноса. Услед ових
околности, као и незаустављивог тренда старења становништва,
постојећи пензиони систем у Србији је преоптерећен, и Фонд пензијскоинвалидског осигурања (ПИО) није довољан да би из доприноса могли
да исплаћујемо пензије, чак и да запослимо целокупно радно активно
становништво. Коефицијент међузависности на релацији пензионеррадник (однос броја запослених који уплаћују доприносе и корисника
пензија) је веома неповољан и практично на једног пензионера долази
један радник (тачније тај однос је 1:1,2), што онемогућава финансирање
пензија искључиво из прихода од доприноса. Будући да расходни
надмашују приходе, дугорочно смо суочени са високим дефицитом
у Фонду ПИО – више од 40% прихода овог Фонда надокнађује се из
републичког буџета. Трансфери из буџета за плаћање пензија су и даље
највећа појединачна ставка на страни расхода. Подаци говоре да је у
2013. око 14% БДП потрошено на пензије. Да би смањили трансфере из
републичког буџета, а тиме и буџетски дефицит, морамо континуирано да
размишљамо о реформи пензионог система. Скорашње измене и допуне
Закона о пензијском и инвалидском осигурању имале су за циљ измене у
обрачуну пензија и услова за одлазак у пензију, укључујући и продужење
старосне границе за пензионисање за жене на 65 година.
Дугорочно, да би растеретили буџет, сматрамо да је потребно да у
Србији заживи и добровољно приватно осигурање, будући да оно до
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сада није добило маха (евидентирано је око 200 хиљада корисника).
Промовисаћемо да се системски и финансијски подржи развој
добровољног пензијско-инвалидског осигурања као вида личне штедње
и осигурања за случај старости, инвалидности или болести. У том циљу
потребно је увесто додатне пореске олакшице. Такође ћемо охрабривати
запослене да на време почну да уплаћују новац у приватне пензионе
фондове јер је та важна „навика“ у Србији на ниском нивоу. Противимо
се обавезном приватном осигурању – приватним пензионим фондовима,
будући да су профитабилна улагања ове врсте, због недовољно развијеног
финансијског тржишта у Србији, и финансијске кризе у свету, високо
ризична.
Истичемо наше досадашње успехе које смо остварили у пензионој
политици, али смо свесни да у условима анти-кризних мера и
рестриктивних мера штедње, које нужно погађају и пензионере, не
можемо у наредних неколико година да остваримо наш прокламовани
циљ - да раст плата прати и раст пензија. Ипак, када дође до побољшања
економске ситуације, настављамо да се залажемо за гарантовани
минимум: да просечна пензија не буде мања од 60 одсто просечне зараде
у Србији. Сматрамо оправданим да најугроженији пензионери и даље
добијају једнократну новчану помоћ.
Решења која предлажемо су системска: да повећамо фискалну дисциплину
и редовност уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање,
кад већ не можемо да повећамо процентуални износ доприноса, јер би
тиме додатно оптеретили ионако оптерећена предузећа, односно зараде
запослених. Што значи да морамо да сузбијамо сиву економију и да је
преводимо у легалне токове, како бисмо повећали број пријављених
запослених који плаћају доприносе. Инсистираћемо да исплата зарада
и уплата доприноса мора бити извршена истовремено, без изузетка и
одлагања.
Док се залажемо за смањење укупног фискалног оптерећења зарада,
предлажемо и повећање удела доприноса за пензијско осигурање у
укупним издвајањима за порезе и доприносе из бруто зарада, како би
се повећали приходи Фонда ПИО. Истовремено је потребно из Фонда
ПИО изместити она давања која немају карактер пензија – будући да се
из Фонда ПИО финансирају и здравствено осигурање пензионера, као и
средства за негу и помоћ, за телесна оштећења, инвалидност и бројна
друга давања.
Свесни смо да услед демографског тренда старења становништва и пада
наталитета, и у Србији дугорочно морамо да прибегнемо тренду унутар
Европске уније – да повећавамо старосну границу за одлазак у пензију.
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Наглашавамо да старосна граница за одлазак у пензију може постепено
да се подиже како бисмо повећали број људи који раде и смањили
удео пензионера у структури становништва. Међутим, померање
старосне границе у Србији има своје лимите, јер просечан животни век
се креће од 72 године (мушкарци) до 75 година (жене). Логично је да се
са продужавањем животног века продужава и радни век, али морамо
водити и рачуна о томе колико дуго се уплаћује пензија, а колико дуго се
пензија прима – ако људи раде до у позну старост, пензионерски стаж ће
им бити кратак, што је велика несразмера између улагања и примања.
Сматрамо да је могуће да се мудро одабраним реформским, постепеним
захватима оствари еквилибријум и прекине овај „зачарани круг“
проблема који ствара огроман притисак на јавне финансије, које су
већ оптерећене трошковима сервисиранја великог јавног дуга. Зато се
залажемо за обезбеђивање фискалне одрживости система пензијског
и инвалидског осигурања, уз строжу контролу редовности уплата
доприноса, као и могућност остваривања прихода од имовине ПИО
фонда. Сматрамо да је потребно размотрити могућност да се Фонду ПИО
припишу акције оних установа и институција које су грађене средствима
Фонда у ранијем периоду. Ако нису приватизоване, њихови садашњи
корисници, па макар то била и држава, требало би пензионом фонду
да надокнаде средства закупа. Тако би се знатно смањила издвајања из
буџета за исплату пензија.
Нарочито ћемо се заложити да радно активни пољопривредници, а
поготово жене – чланови пољопривредних домаћинстава, у знатно већем
броју уплаћују доприносе за обавезно пензијско осигурање, будући да
због тешке економске ситуације у неразвијеним руралним подручјима
немају довољно новца за редовне уплате. Покренућемо информативне
и едукативне кампање како би масовно подстакли пољопривреднике на
укључење у пензијско осигурање, односно на плаћање доприноса, што је
у њиховом дугорочном интересу.
Указујемо на чињеницу да су пољопривредници у тешком положају
када остаре, чак и онда када су остварили право на пензију. Док су
обавезни да као и сви остали пензијски осигураници (запослени и они
који се баве самосталним делатностима) плаћају пензијске доприносе,
пољопривредници нису у истом положају, када је реч о износу минималне
– најниже пензије. Наиме, минимална пензија пољопривредника
је у просеку двоструко нижа него код пензионера у граду. Што је
велика и неоправдана несразмера, коју ћемо настојати да исправимо.
Неважно је где пензионер живи – становници села не би смели да буду
дискриминисани у односу на становнике града.
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Залажемо се да пољопривредници који имају веома ниску пензију
имају право и на социјалну помоћ, као у Европској унији. Ова би
социјална помоћ била додатна помоћ државе старим сиромашним
људима на селу који се нису укључили у обавезно, или добровољно
пензијско осигурање. У том циљу се залажемо да се отклони препрека
која запречава пољопривреднике да конкуришу за социјалну помоћ –
потребно је укинути захтев да се сељаци одрекну имовине (земље и
некретнина) ради остварења скромне социјалне помоћи, јер је то за њих
неприхватљиво будући да не желе да отуђују очевину за мале паре. Чак
и да хоће да продају своју земљу и имања, у забаченим деловима Србије
нико неће да их купи, или им се нуде минималне цене. Сматрамо да је
дошло време да одстранимо овај неправедан захтев који се поставља
старим и осиромашеним пољопривредницима. Зато се залажемо да се
пензионисање пољопривредних произвођача – физичких лица врши кроз
уговор о наслеђивању који би имао категорију доживотног издржавања
власника пољопривредног газдинства, почев од 65 година живота. У
уговор о наслеђивању би поред власника и наследника, односно даваоца
доживотног издржавања, било укључено и Министарство за рад и
социјалну политику.
Исто као што сматрамо да држава мора да има стратешки важну
пољопривредну економију и аграрну политику, исто тако она мора и да
има руралну пензиону и геронтолошку политику. Стари људи не могу
да буду препуштени на милост и немилост њихове деце који живе у
удаљеним градовима – држава мора једнако да брине о старим људима
на селу, као и у граду.

13. КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА
Бесплатно образовање је наше право, наш циљ и темељно начело наше
хумане политике. Реформе и промене које смо у последње четири
године спровели руководећи Министарством просвете имале су три
међусобно повезана циља: унапређење доступности - праведности
и равноправности у образовању, повећање квалитета образовања и
побољшање ефикасности образовног система. У Србији данас има преко
1 милион и 200 хиљада ђака и студената и преко 125 хиљада запослених
у просвети. То представља и огроман потенцијал и огромну одговорност
за обезбеђење што бољих услова за спровођење наставе. Наставићемо
да се залажемо да се повећају издвајања државе на свим нивоима
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образовања, тако да се бесплатно школовање омогући што већем
броју деце и младих. У дугорочној перспективи, до 2020. настојаћемо
да обезбедимо бесплатно образовање на нивоу средње школе – до
стицања прве професионалне квалификације. Наш је дугорочни циљ да
у свим основним и средњим школама у Србији сва деца имају право на
бесплатан упис и на бесплатне школарине.
Инвестиција у образовање је најисплативија инвестиција у 21. веку,
и за појединца и за читаво друштво. Сви грађани Србије морају да
имају равноправан приступ образовању и знању без обзира на њихов
имовински статус, социјално, национално, верско или било које друго
порекло. Држава зато мора знатно увећати средства за образовање на
свим нивоима, јер је то услов за излазак из сиромаштва и убрзан развој
наше земље.
Руководећи ресором просвете у протеклом смо периоду започели
свеобухватни процес реформи, модернизације и повећање квалитета
нашег образовног система. Подсећамо да смо управо у том периоду,
2012. године усвојили Стратегију развоја образовања у Србији до 2020.
године. Наглашавамо да су циљеви Стратегије развоја образовања у
Србији до 2020. усклађени са стратегијом „Европа 2020” – наш циљ је да
образовање и знање представља кључну полугу општег развоја друштва.
Стога су циљеви ове Стратегије уједно и циљеви програма наше партије у
периоду 2015-2020 – укратко их набрајамо:
•

•
•

•
•
•
•

да сва деца узраста од 4 до 5,5 година могу бесплатно да користе
полудневне програме образовања, а сва деца узраста од 5,5 до 6,5
година требало би да буду укључена у полудневне или целодневне
предшколске програме;
да минимум 98% све деце уписује основно образовање, са расипањем
од максималних 5%, тако да 93% генерације стиче основно
образовање;
да минимум 95% ученика са завршеним основним образовањем
уписује средњи ниво образовања и то 39% генерације уписује
четворогодишње стручне школе, 39% генерације уписује опште
средње и уметничке школе и 10% остале средње стручне школе;
да минимум 95% од уписаних у четворогодишње школе заврши тај
ниво образовања, тако да 74% генерације стекне четворогодишње
средње образовање;
да високо образовање уписује минимум 50% генерације;
да 70% од уписаних завршава студије високог образовања, са највише
једном годином продужетка студија;
да око 50% дипломираних (бечелор ниво) уписује мастер студије, а
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минимум 10% са степеном мастера уписује докторске студије;
да се минимум 10% програма докторских студија реализује заједно са
неким од универзитета у иностранству.
Премда у условима економске кризе, успели смо да остваримо значајне
резултате. Посебно смо поносни на резултате у повећању доступности
образовања за већи број деце и омладине – успели смо да повећамо
степен равноправности и социјалне инклузије у образовању.
•

Задовољна и срећна деца – ученици су најважнији циљ и највећи резултат
наше образовне политике. Поносни смо на наш успех – Министарство
просвете је 2009. године покренуло пројекат обезбеђења бесплатних
уџбеника, да би већ 2012. године успели да обезбедимо преко 2
милиона бесплатних уџбеника за 228 хиљада ученика првог, другог и
трећег разреда у свим школама у Србији! Наш циљ је да до 2020. године
сви основци у Србији добијају бесплатне уџбенике, од првог до осмог
разреда, сваког 1. септембра у новој школској години.
Такође смо се трудили да проширимо информатичку писменост у Србији.
Успели смо да уведемо интернет – у око 80% основних и средњих школа
у Србији уведен је брзи АДСЛ интернет прикључак. У оквиру пројекта
„Дигитална школа” инсталирано је око тридесет хиљада рачунара у преко
95% свих основних школа у Србији. Овај пројекат значаjно је допринео
повећању дигиталне писмености у основним школама у Србиjи, унео је
иновативни приступ у наставу, смањио је jаз у односу рурално-урбане
дигиталне писмености са 39% на 11% и повећао ниво знања ученика и
наставника о безбедности на интернету. Настојаћемо да и у наредном
периоду омогућимо бесплатно коришћење и доступност интернета
у школама широм Србије како би што већем броју деце и омладине
омогућили умрежавање у светску ризницу информација, знања и културе.
Мото наше образовне политике је социјално праведан: између деце не
сме да се прави разлика! Успели смо да у образовни процес укључимо
децу из социјално угрожених породица и заједница: децу сиромашних
родитеља, децу Роме, децу из сиромашних и забачених сеоских
средина, децу која су избегла или расељена, децу са сметњама у развоју
и инвалидитетом, децу са тешкоћама у учењу и другу децу која живе у
отежаним условима. Навешћемо само један показатељ: проценат деце
ромске националости уписане у први разред основне школе повећава се
сваке школске године за 10%. Надаље, залажемо се да се настави политика
афирмативне акције приликом уписа ромске и деце са инвалидитетом у
средње и високошколске установе. Јер, сва деца у Србији, морају да имају
право на школовање - без изузетка.
Наставићемо да градимо нове и да реконструишемо старе школе
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широм Србије, по европским и светским стандардима – да их опремамо
модерним школским и канцеларијским намештајем, информатичком и
лабораторијском опремом, професионалним кухињама и трпезаријама.
Посебна пажња би требало да буде посвећена ученицима са посебним
потребама, тако да нове школе имају лифтове. Намеравамо да и убудуће
наставимо са истим градитељским темпом - да модернизујемо што већи
број школа широм Србије – како у градовима, тако и у сеоским срединама
у Србији.
Такође би требало да наставимо реформу обуке наставника у основним
и средњим школама – њиховог континуираног стручног усавршавања.
Потребно је унапредити систем образовања наставника, како у
погледу академске дисциплине, тако и у погледу њихових психолошкопедагошких и методичких компетенција. Премда су просветни радници
незадовољни њиховим материјалним положајем због ниских плата, које
су заиста неадекватне у поређењу са њиховом великом друштвеном
и професионалном одговорношћу, ипак сматрамо да би они, као и сви
ми, требало да буду свесни потребе да се континуирано доживотно
образујемо.
Јер, наш заједнички циљ је да наше радно способно становништво
постане конкурентније на глобалном тржишту рада. У том циљу потребно
је генерално повећати обухват одрасле популације са неким од програма
целоживотног учења и образовања одраслих. Потребно је успоставити
функционалан Национални оквир квалификација који интегрише све
нивое образовања и који је формулисан у што тешњој сарадњи са
националном службом за запошљавање.
Неопходно је спроводити мере које ће допринети повећању ефикасности
система образовања кроз оптимизацију мреже образовних установа,
смањење броја одељења, увођење ефикаснијег система финансирања у
образовању и повећање лидерских вештина директора школа. Потребно
је да успоставимо флексибилну мрежу образовних установа која ће се
брже прилагођавати демографским променама и потребама корисника, а
да притом пораст економске ефикасности образовног система не доведе
до повећања ионако великих регионалних и социјалних разлика у погледу
праведности и квалитета образовања.
Зато фокус наше образовне политике није искључиво на основном
образовању – ми сматрамо да би у наредном периоду требало да
уведемо и обавезно средњошколско образовање, како би се смањило
осипања деце из средњих школа. Реформа средњег стручног образовања
би требало да омогући повезивање са потребама тржишта рада.
Потребно је радити на повећању броја ученика средњих школа који
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настављају и завршавају образовање на високошколским институцијама
у предвиђеном року. У том циљу неопходно је даље развијати систем
професионалне оријентације, каријерног саветовања и вођења младих у
што ранијем узрасту. У области високог образовања требало би омогућити
флексибилније облике студирања и кратке циклусе студирања, нарочито
за запослене. Потребно је унапредити рад на социјалној димензији
Болоњског процеса и унапредити мере подршке за социјално искључене
групе становништва (сиромашне, из руралних подручја, студенте са
инвалидитетом, Роме, итд.) на нивоу универзитетског образовања.
Да би све ово било могуће, потребно је повећати проценат јавног
финансирања образовања са текућих 5,3% на 6,0% БДП, али и унапредити
ефикасност текућег система расподеле и трошења расположивих
средстава. Такође, намеће се потреба за променом модела финансирања
на свим нивоима образовања, како би се унапређењем управљања
образовним системом и циљаним мерама утицало на повећања
ефикасности, ефективности и правичности. Наравно, свесни смо да
сви ови пројектовани циљеви политике образовања у највећој мери
зависе од расположивих финансијских средстава у буџету, односно од
стабилизације економске ситуације у земљи.
Паралелно са образовањем, и наука и истраживање у Србији такође
мора да ухвати корак са савременом цивилизацијом. Морамо да
ускладимо нашу науку са информационо-технолошком револуцијом и
хуманистичким напретком у 21. веку. Наш је стратешки циљ да створимо
економију засновану на знању. У том циљу улагаћемо у инфраструктурне
пројекте у области науке и истраживања. Повећаћемо број научних
компјутеризованих лабораторија у институтима широм Србије.
Стратешки ћемо улагати у развој центара научне изврсности и академских
истраживања. Модернизоваћемо научно-технолошке паркове у Београду,
Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.
Циљ нам је да u периоду од 2015-2020. године издвојимо двоструко више
за развој науке и истраживања, како бисмо са до сада достигнутих 1 % од
бруто друштвеног производа достигли европски просек издвајања који у
земљама ЕУ већ сада износи 2 %. Како ћемо то спровести у дело?
Морамо успоставити партнерство између оних који стварају науку
и знање и оних који су директни корисници те науке и знања - између
јавног и приватног сектора, у земљи и иностранству. Ојачаћемо
партнерство научно-образовних институција са привредом и индустријом
кроз пројекте иновација, као што је пример Пословно-технолошких
инкубатора техничких факултета у Београду који успешно пружају
подршку новооснованим (start-up) предузећима. Поред тога што Фонд
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за иновације даје донације да би стимулисао иновативне компаније у
различитим секторима, неопходна је даља институционална подршка
како би се осигурала одрживост оваквих пројеката. Такође сматрамо да
би било добро увести нове пореске олакшице на средства која приватне
компаније из земље и иностранства уложе у заједничке пројекте са
научно-истраживачким организацијама у Србији.
Поготово се у области науке и истраживања Србија мора укључити и
умрежавати у европски научно-истраживачки простор и пројекте. Србија
је активни учесник у оквирном програму ЕУ за истраживања, али би
требало даље повећавати нашу укупну стопу успешности која се креће
око 15 % ка просеку у ЕУ од 22 %. Нарочито истичемо значај укључивања
Србије у различите европске програме образовања, обуке и размене
омладине: „Темпус”, „Еразмус Мундус” и „Млади у акцији”, као и у нови
програм ЕУ за истраживања и иновације „Хоризонт 2020“ (који се односи
на период 2014–2020. године). Поред европских, важна су и регионална
умрежавања као што је активност Србије у оквиру Регионалне стратегије
Западног Балкана за истраживање и развој за иновације.
Да би Србија држала корак са развојем науке и технологије у Европи
и свету, улагаћемо у приоритетне области наше научно-технолошке
развојне политике. Нашу су приоритети у привредној и образовно-научној
политици следећи:
•
•
•
•
•

Пољопривредна економија и производња здраве хране,
Енергетика и енергетска ефикасност,
Информационе и комуникационе технологије – сектор високих
технологија (high-tech),
Биотехнологија, нанотехнологије и здравље (енгл. Life sciences),
Екологија - заштита животне средине и заштита од климатских
промена и непогода.
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14. ГРАДИТЕЉИ БУДУЋНОСТИ СРБИЈЕ
Млади су градитељи боље будућности Србије. Али у свету данашњице
и млади су суочени са проблемима неимаштине, незапослености,
маргинализације, отуђености, бунтовништва, беспослице, деликвенције,
наркоманије, насиља и криминала. Млади су највише погођени
проблемима економске кризе, јер још увек немају посао, и немају
довољно новца да доврше или усаврше своје образовање.
Образовање мора бити доступно свим младим људима под једнаким
условима, а знање и стручне способности требало би да буду једини
критеријум код њиховог запошљавања и напредовања на послу
и у каријери. Услед економске кризе није могуће да обезбедимо
бесплатно студирање свим студетнима на државним високим
школама и факултетима. Зато не чуди податак да је међу образованим
становништвом у Србији највише оних који су завршили средњу школу,
а број академских грађана Србије који у џепу имају факултетску диплому
не прелази 10%. Зато намеравамо да уложимо значајна средства да до
2020. године број младих са факултетском дипломом досегне цифру од
барем 20% (земље ЕУ су поставиле циљ да до тада досегну проценат од
40% младих са универзитетском дипломом, будући да је већ 2010. тај
проценат у просеку у државама чланицама ЕУ био 34%).
То не значи да ћемо подржавати хиперпродукцију диплома и вештачки
производити високообразоване људе. Младим људима не значи пуно
папир-диплома, већ им је потребно да добију квалитетно образовање
које ће их обучити за рад у пракси. Залажемо се за начелну равноправност
државних и приватних образовно-васпитних институција. Претпоставка
је да би њихов равноправан статус требало да прошири слободу избора,
јача конкуренцију и повећа квалитет у образовању. Такав приступ
подразумева адекватну и јединствену регулативу, стандардизован
систем акредитације и контроле од стране државних органа, како би се
сузбиле појаве неквалитетне комерцијализације образовања, нелојалне
конкуренције и корупције. Наставићемо да предузимамо законске и
друге мере за успостављање и поштовање високих критеријума квалитета
образовања – само акредитоване установе могу да школују наше
студенте! Добро је што смо недавно усвојили измене закона о високом
образовању, али је потребно и даље усавршавати законску регулативу
питања акредитације, признавања диплома стечених у иностранству,
као и мере за унапређење транспарентности највиших универзитетских
диплома – потребно је редовно ажурирати недавно успостављен регистар
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докторских дисертација.
Диплома – образовне и радне квалификације младих људи су њихов
највећи и једини „капитал“ који имају у рукама – морамо их обучити
како да тај свој „хумани капитал“ што боље пласирају на тржишту рада.
Морамо променити набоље поражавајућу статистику која говори о
„армији незапослених“ младих људи у Србији. Степен незапосленост
младих (15-25 година) је у порасту и достигао је алармантну цифру од
53%. Додатно је отежавајуће што је удео младих незапослених који нису
у систему образовања, запослења или обуке (енгл. Not in Education,
Employment, or Training, NЕЕТ) на нивоу од око 27%. Ови нас подаци
обавезују – да школованим и образованим младим људима олакшамо
школовање и омогућимо запослење.
Истичемо да су се као најефикасније показале мере посредовања у
запошљавању, као и мере професионалне оријентације и саветовања о
планирању каријере, које ангажују веома скроман проценат средстава,
али је њима обухваћен велики број незапослених лица. Највећи део
средстава требало би, као и до сада, улагати у програме додатног
образовања и обука. Јер, програми за приправнике и програми стручне
праксе у највећој мери обухватају управо младе, добро образоване
особе које траже прво запослење, док се у програме обука чешће
укључују нискоквалификоване особе. Сматрамо да би требало наставити
и програме стручне праксе, уведене 2011. године, који подразумевају
стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без
заснивања радног односа, а који су намењени незапосленим лицима без
радног искуства, са најмање средњим образовањем. Нарочито је важно
наставити програме којим млади људи стичу своје прво радно искуство
(као што је програм „Прва шанса”). Такође је потребно наставити и нови
програм стручне праксе, који обухвата младе до 30 година живота.
За оне који настављају своје образовање, у протеклим годинама успели
смо да обезбедимо повећан број ученичких и студентских стипендија и
кредита, као и веће смештајне капацитете и квалитет услуга у ученичким
и студентским домовима. Они који се финансирају из буџета плаћају
регресирану цену, а самофинансирајући студенти плаћају економску,
премда ниску цену смештаја. Наставићемо да повећавамо број ученика
и студената који ће добијати разне материјалне олакшице у процесу
дугогодишњег образовања. Учинићемо све да ученички и студентски
кредити буду „по мери“ ученика и студената – да се континуирано
усклађују са растом трошкова живота и школовања. Сматрамо да би у
условима кризе партиципација студената у цени смештаја и исхране у
студентским домовима требало да остане на садашњем минималном
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нивоу – испод 10 % од укупне цене. Такође, наш је циљ да до 2020. године
број студената финансираних из буџета буде повећан (сада је тај однос
финансирајућих и самофинансирајућих отприлике 50 : 50).
Наш је највећи проблем – „одлив мозгова“ – масовни одлазак образованих
кадрова из Србије. Национални интерес Србије је да се у земљи задрже
образовани научни кадрови и да се посебним програмима материјалне
подршке најталентованијим међу њима омогући перспектива останка у
земљи, као и могућност наставка усавршавања у образовању у струци.
Залажемо се за додатно стипендирање најталентованијих студената у
иностранству, уз обавезу накнадног повратка у земљу и рада у одређеном
року, да би се оправдала уложена средства. Наравно, млади људи не
би требало да се изолују, већ је нужно да сарађују са младим људима
из региона, Европе и света, у оквиру разних програма омладинске
или студентске размене, као што је програм „Млади у акцији” или у
оквиру Европске волонтерске службе и других програма едукативне,
професионалне, научно-истраживачке, културно-уметничке и других
облика сарадње и умрежавања.

15. КУЛТУРА ХУМАНИЗМА И СЛОБОДА
МЕДИЈА
Нико кроз историју није био презрен због материјалног сиромаштва,
али историја не опрашта сиромаштво духа. Зато ми сматрамо да
култура у својој просветитељској мисији не сме да буде препуштена
комерцијализацији, и суровој стихији тржишта. У храму духовности
и хуманистичке културе нема места трговини и пијаци. Зато се
супротстављамо разорном утицају масовне индустријске културе, која је
усмерена на хиперпродукцију квази-културног кича и шунда.
Књига, музика, слика, филм, плес – било који културни или уметнички
медијум и дело су, у ствари, стубови културе сваког народа, и зато
би они требало да постану приоритетна брига државе. У том циљу
инсистираћемо на стабилним и континуираним изворима финансирања
културних програма. Сматрамо да је потребно унапредити материјалносоцијални положај стваралаца и запослених у културним делатностима.
Неопходно је програмско повезивање образовања, науке и културе као
неодвојивих саставница хуманог развоја личности и јавног живота, које
утичу на просвећивање најширих народних слојева. Уметници нису
само талентовани појединци, они су истовремено и просветитељи и
едукатори широких слојева грађана – они су аутори и промотери разних
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образаца (суб)културе. Зато је изузетно важно сузбијати разорно дејство
комерцијализације и деградације духовних вредности, односно истицати
и уважавати допринос оних који чувају и преносе најбоље традиције
српске и савремене културе.
Ипак, културни образац за који се залажемо није елитистички – ми
се залажемо за хуманистички концепт савремене културе. Култура не
обитава само у музејима, позоришним и концертним салама, већ је
она део свакодневног живота људи – присутна је на улицама, трговима
градова, као и у сеоским срединама. Као што се противимо естрадизацији,
тако се противимо и „метрополизацији“ културне политике – културне
манифестације једнако су важне где год да се одржавају. Истина је да
су „Фест“, „Битеф“, „Егзит“, „ЛовеФест“, „Гуча“, „Нишвил“, „Гитаријада“
... постали наши интернационални културни брендови, али морамо
развијати и локалне: зато се залажемо за материјалну и сваку другу врсту
подршке аматерским културним друштвима, позориштима, фолклорним
групама, оркестрима, ликовним, драмским, литерарним и филмским
секцијама који чувају и негују традиционални, аутентични, локални
образац културно-уметничког изражавања. Истовремено, потребно је да
се умрежавамо и у европске културне програме као што је наше учешће
у програму „Култура”, односно у оквиру новог програма „Креативна
Европа”.
Нема социјалне правде док сви облици квалитетне културне и уметничке
продукције не буду доступни свим грађанима, а слобода креативног
уметничког стваралаштва и изражавања потпуна. Такође се залажемо за
обнову традиције задужбинарства, легата и доброчинитељства (мецена) у
области културе и континуирану бригу државе према овој врсти културне
баштине. Подсећамо на нашу народну изреку да „дукат добија на сјају
ако је у задужбини”.
Залажемо се за очување аутохтоног културног обрасца који штити
националну културу, духовност, идентитет и традицију српског народа
и за очување разноликости културолошког идентитета и баштине свих
националних и етничких заједница које живе у Србији.
Несметана комуникација и проток информација потврђују степен слободе
сваког друштва. Слобода јавне речи и слобода мишљења морају се увек
изнова освајати. Јачање и стабилност демократије своди цензуру на
најмању опасност, али концентрација медијске моћи може ограничити
слободу изражавања и спутати разноврсност мишљења. Наше политичке,
економске и друштвене установе су још увек недовољно стабилизоване.
То захтева истрајавање на стандардима слободног и непристрасног
информисања и доступности информација свим грађанима. У штампи и
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електронским медијима морају бити заступљена различита мишљења.
Запослени у јавним медијима одговорни су за тачност информација, а
њихов рад је подложан јавној контроли од стране демократских политичких
институција и јавности. Издавач или власник и њихови политички
и економски интереси не смеју да утичу на тачност информисања.
Истовремено, подржавамо повлачење државе из власничке структуре
медија, и потпуну транспарентност власништва приватизованих медија,
као и извора рекламирања у медијима. Сматрамо да недавно усвојени
закони – о јавном информисању и медијима, о електронским медијима
и закон о јавним медијским сервисима, значајно унапређују правни
оквир у области медија и даље усклађују наше законодавство са правним
оквиром ЕУ у области аудиовизуелне политике.
Противимо се неистинитом и манипулативном информисању – свим
облицима цензуре и аутоцензуре, и свакој злоупотреби моћи масовних
медија у циљу политичке, идеолошке, религиозне или друге врсте
индоктринације, нарочито када су усмерени на ширење расне, националне
или верске мржње, на насилно рушење уставног поретка, угрожавање
одбране и безбедности земље и обрачун са неистомишљеницима.
Злоупотребе масовних медија у циљу ширења неистина, увреда и клевета
које угрожавају лични интегритет и достојанство појединаца и институција
треба спречавати и процесуирати искључиво правним средствима.
Подржавамо еманципаторску мисију медија и оштро се противимо свим
видовима њихове манипулације. Против смо комерцијализације која
води продукцији програма ниске културне вредности, сензационализму и
вербалном екстремизму, и оних програма који не поштују професионалне
новинарске и етичке медијске кодексе. С друге стране, подржавамо
истинито, правовремено, аналитичко и истраживачко новинарство
и залажемо се за право новинара на слободу изражавања критичког
мишљења заснованог на аргументима и чињеницама.
Сматрамо да државни органи, функционери и политичари могу да дају
велики допринос за остваривање медијских слобода, реагујући и јавно
осуђујући претње, физичке нападе, говоре мржње и манифестације
екстремизма које су усмерене против бранилаца људских права,
новинара, или корисника друштвених мрежа – свих оних који јавно
користе Уставом гарантовано право на слободу изражавања мишљења.
Да бисмо били добро информисани морамо да побољшамо капацитете
нашег система електронских комуникација, информационих и
комуникационих технологија: наш је циљ да до 2020. убрзано усклађујемо
покривеност становништва фиксном широкопојасном мрежом – док је
просек у ЕУ скоро 30%, ова мрежа у Србији тренутно покрива тек 16%
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становништва. Али је зато добро што је стопа покривености услугама
широкопојасне мобилне телефоније, укључујући 3G, већ изнад просека у
ЕУ - око 56%.

16. АКТИВАН И БЕЗБЕДАН СПОРТ
Спорт је универзална друштвена активност која повезује људе широм
света и омогућава испољавање њихових индивидуалних и друштвених
потенцијала. Сматрамо да спорт треба да буде доступан свима,
подједнако женама и мушкарцима, деци, омладини, људима у зрелим и
позним годинама. На нивоу државе и друштва требало би да омогућимо
предуслове да се што
већи број грађана бави разним облицима спорта, како такмичарски тако и
рекреативно, професионално или аматерски. Спорт је област у којој не сме
бити никакве дискриминације по основу пола, расе, религије, имовинског
или социјалног статуса и порекла свих оних који се професионално баве
или који само уживају у спортским активностима.
Наш је циљ да створимо услове да се што већи број људи у Србији
масовно бави што разноврснијим спортским активностима. Школски
систем би требало подстицајним програмима да привуче и врати ученике
на спортске терене. Држава и локалне самоуправе би требало да подстичу
и подржавају рекреативно и аматерско бављење спортом, јер је то у
интересу здравог развоја младих људи и одржавања њиховог здравља у
старијем добу.
Спорт и здрави обрасци живота се уче од основне школе и требало би
да се наставе у целокупном процесу школовања. Да би у систем спорта
укључили што већи број деце, ученика основних и средњих школа, као и
студенте, требало би да системски покренемо следеће мере:
•

•
•

да успоставимо блиску сарадњу између ресорних министарстава
просвете, омладине и спорта, као и министарства здравља – како
бисмо направили свеобухватан план инвестиција, опремања
спортским реквизитима, и масовне реконструкције спортских сала и
терена у школама и факултетима;
да укључимо и професоре физичког васпитања у реализацију физичког
васпитања и рекреативне наставе од 1-4 разреда основне школе;
да обезбедимо да лекарски прегледи за школска такмичења буду
регулисани у оквиру примарне здравствене заштите, тј. да се додатно
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не наплаћују;
да обезбедимо да се у свим школама најпре организују разредна
такмичења, па потом општинска и регионална, и напослетку
републичка такмичења, како би се у процес такмичења укључила и
она деца која нису активно у систему спорта. Могуће је кроз добро
осмишљене спортске програме да се у систем спорта укључе и деца
из домова за незбринуту децу, као и деца из поправних домова.
На нивоу факултета и универзитета сматрамо да је потребно поновно
увођење обавезне наставе физичког васпитања. Такође је потребно
обезбедити услове за масовну рекреацију студената у сарадњи са
локалним самоправама и локалним спортским центрима.
•

Нарочито се залажемо за материјално и инфраструктурно улагање у оне
спортове у којима представници наше земље постижу врхунске резултате.
Потребно је омогућити стипендирање спортских талената, изградњу
и осавремењивање постојећих спортских објеката. Организовање
интернационалних спортских такмичења у нашој земљи и постизање
врхунских резултата наших представника најефикаснији су начини
промовисања позитивне слике наше земље и народа у свету. Спортисти су
најбољи амбасадори наше земље – зато је наша обавеза да им заузврат
омогућимо разне бенефиције да би се додатно образовали и школовали.
Потребно је да прецизније законски регулишемо улогу државе у спорту,
штитећи слободу организовања и самосталности спортских организација.
Сматрамо да спортске организације имају право и слободу да делују на
тржишним и профитабилним принципима, али самим тим да подлежу и
свим важећим законским и пореским прописима и обавезама.
Требало би да већу пажњу посветимо главним спортским установама
у нашој земљи – то су бројни спортски центри на локалном нивоу. Они
не могу да се препусте законима тржишта, јер су то изузетно значајни
објекти за наше грађане и друштво. Знамо да у ванредним околностима природним или другим недаћама – спорске хале постају главна уточишта
за велики број људи у случајевима земљотреса, поплава, избеглиштва, и
у другим ургентним случајевима. Не смемо дозволити да ови спортски
центри буду предмет (дис)баланса у буџету локалних самоуправа –
залажемо се за израду системског плана ревитализације, оптимализације
спортских центара широм Србије (још увек бројни спортски центри
немају употребне дозволе), запошљавање професионалног, стручног
кадра у њима, и јасно дефинисање њихове улоге у систему развоја спорта
и рекреације. Напослетку, али ништа мање важно – залажемо се да се
у систем руковођења спортским организацијама укључи што више жена,
јер су данас жене на руководећим положајима у области спорта готово
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„статистичка грешка“.
Такође је потребно покренути кампање – подићи свест грађана о
здравственом значају бављења рекреативним активностима. У том циљу
потребно је што већем броју грађана омогућити разноврсне услове за
свакодневно бављење рекреацијом: уређењем бициклистичких и трим
стаза, малих спортских терена, вежбалишта на отвореном, и сл. Сматрамо
да је ово првенствена одговорност јединица локалне самоуправе.
Наглашавамо да би спорт требало да буде доступан свима – јер, бавити се
спортом не значи само бити активан члан спортског клуба, имати тренера
и учествовати на такмичењима. Законом о спорту рекреација грађана је
такође облик спорта и свима би требало омогућити да развијају „здрав
дух, у здравом телу.“
На жалост, спорт данас има и „тамну страну медаље”. Сведоци смо
бројних покушаја манипулације или злоупотребе спорта, нарочито
приликом масовних спортских манифестација, у политичке или
дискриминаторне сврхе. Због тога се залажемо за системско кажњавање
и сузбијање свих насилних инцидената и демонстрација нетрпељивости
и говора мржње на основу расне, националне, верске, родне или било
које друге припадности - према спортистима или гледаоцима спортских
такмичења. Залажемо се за кривично гоњење и ригорозно кажњавање
свих облика вандализма и насиља, као и свих других облика криминалних
радњи на спортским манифестацијама. Сматрамо да би хитно требало
да буду осмишљене превентивне и свеобухватне активности у циљу
спречавања и обуздавања насилничког и вандалског понашања навијачахулигана како бисмо максимално обезбедили и омогућили одржавање
мирних и фер спортских такмичења, а нарочито приликом организовања
интернационалних такмичења у нашој земљи, и гостовања наших екипа и
навијача у иностранству.

17. БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛА И
КОРУПЦИЈЕ
Настављамо одлучну борбу против корупције и криминала – сматрамо
да су то два највећа зла у нашем друштву. Наш циљ је да омогућимо
безбедност људи и њихове имовине, без обзира где живе. Први и
основни задатак наше државе јесте да брани и гарантује јавни ред и мир,
сигурност на улицама, у градским и сеоским срединама, а нарочито у
школама, где су наша деца. Захтеваћемо да се додатно пооштре закони и
казнене мере како би се све институције за борбу криминала – полиција,
тужилаштво, правосуђе као и финансијски и порески органи успешно
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борили са криминалом и корупцијом – свугде где их има, без изузимања
било кога, из било којих разлога.
Главна институција за борбу против криминала и корупције - Министарство
унутрашњих послова (МУП) организује и спроводи свеобухватну борбу
против криминала и корупције, нарочито у области организованог
наркокриминала - производње, кријумчарења и продаје нарокотика у
Србији, Европи и свету, као и сузбијања финансијског криминала (прања
новца). У том циљу би требало да наставимо интернационалну сарадњу
са полицијским организацијама широм Европе и света, а пре свега са
Интерполом, Агенцијом за сузбијање дроге - ДЕА (енгл. Drug Enforcement
Administration), и другим релевантним организацијама. Такође је важно
наставити борбу против прекограничне трговине и кријумчарења људи,
а поготово када су жртве деца и малолетници. Потребно је континуирано
одржавати систем безбедности на државној граници и у приграничном
подручју, како би се спречавали недозвољени прелази државне границе,
као и илегалних имиграната у нашу земљу. На граничним прелазима
константно би требало одржавати појачану контролу у циљу спречавања
злоупотребе безвизног режима наше земље са Европском унијом. Наш
је задатак да спречимо појаву лажних азиланата како из наше, тако и
из суседних земаља који злоупотребљавају нашу визну либерализацију
са ЕУ, која је на снази од децембра 2009. године, нарочито због тога
што је од јануара 2014. условљена Механизмом суспензије безвизног
режима у ванредној ситуацији. У том циљу требало би да успоставимо
јединствен Визни информациони систем који ће омогућити брзу размену
информација по овом питању.
Потребно је наставити активности против организованих криминалних
група или појединаца које врше отмице људи, кријумчаре и тргују
ватреним оружјем, или се баве организованим имовинским криминалом
(разбојништвима и тешким крађама). У новије време појавили су се и нови
облици високотехнолошког криминала (злоупотребе кредитних картица,
злоупотребе деце преко интернета, итд.), и у овој области је нарочито
важно успоставити интензивну међународна оперативну сарадњу.
Надлежне институције, пре свега МУП, би требало да наставе одлучну
борбу против свих облика корупције, мита и прања новца. Мото
антикорупцијске борбе за коју се залажемо је упозоравајући: нико не
може да буде јачи од закона и државе! У циљу ефикасне антикорупцијске
борбе потребно је успоставити систем међуресорске институционалне
координације у циљу спровођење Стратегије за борбу против корупције
и успостављање кредибилог механизма за надзор. Такође је потребно да
се оствари сарадња са Агенцијом и Саветом за борбу против корупције,
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односно да се поступа по њиховим препорукама, нарочито када је реч
о питањима из домена сукоба интереса. Такође се залажемо за јачање
транспарентности и евиденције о имовини функционера и финансирању
политичких странака. Поред сфере политичке, нарочиту пажњу у борби
против корупције требало би обратити и на друге ризичне области
које су осетљиве на корупцију, као што су здравство, грађевинарствo,
образовање, правосуђе и процес приватизације. Посебну пажњу
потребно је посветити корупцији на нивоу локалне управе, као и
приликом реализације јавних набавки и тендера.
Поред ових институционалних механизама, указујемо на значај
превентивних мера едукације грађана да што чешће пријављују покушаје
изнуђивања мита и корупције и других кривичних дела, будући да је
то олакшано и новоусвојеним Законом о заштити узбуњивача. Јер,
само удруженим деловањем надлежних органа и грађана стварају се
предуслови да се држава одлучно и ефикасно бори свим расположивим
правним средствима против разних видова криминала и корупције,
ма колико да су починиоци прикривени, умрежени или наизглед
„недодирљиви“.
Посебна пажња мора бити посвећена превенцији и сузбијању
малолетничке деликвенције – наша деца морају да се склоне са улице и
из криминогених кругова у школе. Нарочиту пажњу морамо усмерити на
повећање безбедности у школама и на сузбијању вршњачког насиља –
нико не сме да угрожава и малтетрира децу – ни унутар школе, ни ван ње.
Уважавамо мишљење и сугестије грађана Србије, који су као најважније
проблеме које би МУП и други државни органи требало да спречавају
и ефикасно кажњавају навели следеће: наркоманију, корупцију,
организовани криминал, трговину дрогом и растурање дроге, привредни
криминал, ситни криминал (крађе, преваре, џепарење), разбојништо, као
и насиље у породици и остале облике криминала. Да би се то постигло,
сматрамо да се МУП мора отворити за сарадњу и партнерство са
међународном организацијама и институцијама, као и са организацијама
цивилног друштва и удружењима грађана, како на централном, тако и на
локалном нивоу.
Подржавамо модернизацију и оспособљавање полиције, тужилаштва
и правосуђа, промену законских прописа и строже правне и економске
мере у санкционисању свих видова криминала и корупције, нарочито
организованог. Држава мора стално да унапређује механизме превенције
и заштите, информисања и подизању свести о потреби и значају удружене
борбе против ових видова друштвене патологије
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18. КОСОВО И МЕТОХИЈА
Решавање статуса Срба на Косову и Метохији (КиМ) је
државно, национално, историјско, духовно и морално
народа и српске државе. На Косову и Метохији су
државности, нашег националног идентитета, наше вере
славне историје.

изузетно важно
питање српског
темељи српске
и културе, наше

Територија Косова и Метохије простире се на 10.887 км2, што чини 12
посто од укупне територије Републике Србије. Премда неки политичари
и политичке партије отворено заговарају добровољну „ампутацију“
КиМ, реалност је да постоје два Косова: постоји албанско, али постоји
и српско Косово. На Косову и Метохији данас још увек живи и опстаје
преко 100 хиљада Срба, док их је преко 200 хиљада интерно расељено.
Забрињавајућа је чињеница да од 437 места у којима су живели Срби
до 1999. године (изузимајући општине Лепосавић, Звечан и Зубин
Поток) у 312 насеља на КиМ данас говото да више и нема Срба. Ми
их не посматрамо само као „интерно расељена лица“, они су наши
сународници, не смемо и не можемо да их занемаримо и заборавимо –
настављамо бригу о њима и штитимо их.
Сматрамо да је направљен значајан и одлучан напредак у решавању
питања Косова и Метохије потписивањем Бриселског споразума,
априла 2013. године, између Београда и Приштине - Првог споразума
о принципима који уређују нормализацију односа. Истичемо да је
председник наше партије, Ивица Дачић показао велику политичку
храброст и одговорност у циљу проналажења миротворног решења и
дугорочног опстанка нашег народа на КиМ. Наглашавамо да и након
Бриселског споразума ми настављамо да инсистирамо на поштовању
и примени Резолуције Савета безбедности ОУН бр. 1244. из 1999.
године, којом је потврђен територијални интегритет Републике Србије.
Не признајемо, нити ћемо признати акт једнострано проглашене
независности Косова из 2008. године. Настављамо да упозоравамо да
је једнострано проглашење независности Косова опасан преседан у
међународним размерама који може да дестабилизује суверене државе
широм света. Инсистирање на ултимативном решењу које не поштује
међународноправне принципе угрожава мир и стабилност у целокупној
међународној заједници. Истовремено, сматрамо да је решавања статуса
Косова и Метохије истовремено и питање мира и стабилности региона
Западног Балкана, као и Југоисточне Европе. Зато се и залажемо за договор
о инклузивној и репрезентативној регионалној сарадњи у региону,
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укључујући и са Приштином, са којом смо се Бриселским споразумом
обавезали да међусобно нећемо блокирати, или охрабривати друге да
блокирају, наше путеве интеграције у Европу.
Залажемо се за активну партиципацију српског становништва у
демократским политичким процесима и институцијама на Косову
и Метохији, у сарадњи са већинским албанским становништвом и
припадницима других националних и етничких заједница. Због тога
смо подржали учешће Срба на изборима за органе власти на Косову
и Метохији. Наш је циљ да се што пре успостави Заједница српских
општина (ЗСО) на Косову и Метохији, у складу са одредбама Бриселског
споразума. Сматрамо да је ЗСО изузетно важан облик гарантовања
демократске локалне самоуправе и економског развоја општина са
већинским српским становништвом на КиМ-у. Заједница српских општина
је дугорочно одржив облик самоорганизовања и институционалног
политичког деловања Срба на Косову и Метохији, као оних који живе
јужно, тако и оних који живе северно од реке Ибар. Изузетно је значајно
да Срби са КиМ имају значајне надлежности и аутономију у животно
важним областима као што су полиција, правосуђе, цивилна заштита,
слобода кретања, питања катастра, прихватања универзитетских
диплома, решавања питања у области енергетике и телекомуникација ...
Истичемо значај који за општине са српском већином северно од Ибра
(Косовске Митровице, Лепосавића, Зубиног потока, Звечана) може да
има новоуспоствљени Фонда за развој чија се средства прикупљају од
царина на пунктовима административних прелаза. Такође је за ову област
значајна примена споразума о Интегрисаној контроли административне
линије (енгл. Integrative Boundary Monitoring, IBM).
Нарочито се залажемо за заштиту и очување културне и верске баштине
Срба на Косову и Метохији, и у том циљу настављамо интензивну
сарадњу са Српском православном црквом (СПЦ). На Косову и Метохији
се налази око 1300 православних цркава и манастира, 459 непокретних
културних добара и 62 добра од изузетног значаја за Србију. Узурпација,
уништавање и угрожавање ових добара је почело 1999. године и
ескалирало марта 2004. године – само у том периоду је оштећено или
уништено 155 православних цркава и манастира, 122 српска гробља
и 24 споменика културе, а спорадични случајеви таквог вандализма
настављају се и дан-данас, што је недопустиво. Зато се залажемо да
српски манастири, цркве и остала места која се користе у верске сврхе –
сва покретна и непокретна имовина СПЦ буде неповредива, и да не сме
да буде предмет експропријације. Српска православна црква на КиМ би
требало да има право на донације и осталу подршку на транспарентан
начин, као и на царинске и пореске олакшице за привредне активности,
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које су важне за њену самоодрживост. Изричито захтевамо пуну и
одрживу заштиту и безбедност за црквене објекте СПЦ, њене манастире
и остала верска и културна места која су од посебне важности за српску
заједницу, укључујући и гробља и надгробне споменике.
Нарочито се залажемо да највиши степен заштите уживају верска,
историјска и културна места која су од посебне важности за Србе, као што
су манастир Високи Дечани, Пећка патријаршија, и манастири Грачаница,
Девич, Зочиште, Светих Архангела, Будисавци, Гориоч, меморијални
споменик Косовске битке на Газиместану, и други. Противимо се било
ком покушају фалсификовања историје и пласирања дезинформација
у међународној јавности у којима се српски манастири на КиМ
представљају као „културна добра Албанаца из времена Византије”.
Одлучно ћемо се супротстављати свим покушајима фалисификовања
и неоправдане албанизације српског верског и културног наслеђа,
нарочито у оквиру УНЕСКО-а (енгл. United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, UNESCO). Безбедносна, културолошка, историјска
и политичка заштита верских и културних споменика српског народа на
КиМ је њихово национално, верско и грађанско право, а наш изузетно
важан задатак и циљ. Због свих ових разлога, сматрамо да је присуство
међународних безбедносних снага и полиције на местима где се налазе
ови српски споменици дугорочно неопходно.
Уважавамо и прихватамо међународно посредовање у решавању
свих отворених питања на Косову и Метохији и сматрамо потребним
међународно присуство УНМИК-а (енгл. United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo, UNMIK), КФОР-а (енгл. Kosovo Force,
KFOR) и ЕУЛЕКС-а (енгл. European Union Rule of Law Mission, EULEX),
као и ОЕБС-а (енгл. Organisation for Security and Co-operation in Europe,
OSCE) и других релевантних међународних организација на Косову и
Метохији, првенствено у циљу спречавања насиља, протеривања и
дискриминације Срба и других не-албанских националних заједница.
Узнемиравање и дискриминација Срба и других не-Албанаца,
уништавање њихове имовине, верских и културних споменика је
противправно, антицивилизацијско и неприхватљиво. Сматрамо да Срби
на Косову и Метохији имају пуно право да примењују мирољубиви метод
грађанске непослушности и ненасилног протеста у случају евентуалних
дискриминаторних поступака према њима и покушаја њиховог
протеривања или отимања и уништавања њихове имовине. Сви облици
етнички мотивисаног насиља и дискриминације према припадницима неалбанског народа на Косову и Метохији морају бити најоштрије осуђени и
санкционисани од стране међународне заједнице.
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Трајно остајемо привржени тражењу решења мирним путем и
политичким средствима – дијалогом, толеранцијом, договором на
основу принципа међународног права, уз учешће ОУН, ОЕБС-а, и других
релевантних међународних организација, а нарочито ЕУ. Залажемо се за
решење статуса Косова и Метохије које ће бити прихватљиво за све - Србе,
Албанце и припаднике других етничких заједница. Захтевамо да се свим
привремено расељеним лицима са Косова и Метохије омогући повратак
у њихове домове, да им се врати или надокнади одузета, уништена и
опљачкана имовина, да им се омогући слободан и миран живот и рад, уз
пуну гаранцију личне и имовинске сигурности.
У том циљу, сматрамо да је један од приоритетних политичких задатака
и израда програма опстанка и повратка – реинтеграције и одрживог
развоја Срба на Косову и Метохији, који би требало да буде формулисан
и конкретизовани у периоду 2015-2020. године. Поред Срба, главне
циљне групе овог програма били би и припадници других не-албанских
националних и етничких заједница који су пореклом са КиМ. Главни
циљ овог програма би био очување мултиетничког, мултирелигијског
и мултикултуралног суживота на Косову и Метохији. Првенствено да се
омогући поштовање основних људских, политичких и грађанских права,
без обзира на националну припадност, верско или социјално порекло,
и спречавање свих облика дискриминације по овом основу. Подсећамо
да је од 1999. године до данас на КиМ уништено око 20 хиљада српских
кућа. Више од милион катастарских јединица (обрадивог земљишта,
ливада и шума) у власништву Срба, чија се вредност процењује на
око 50 милијарди долара, је узурпирано. Зато би право на повратак
подразумевало повратак расељених у њихове домове и имања, и
њихову обнову, обезбеђење сигурности живота, основних слобода и
права, као и стварање других услова за трајан опстанак на старим или
на новим пребивалиштима на КиМ. У економско-социјалном домену,
програм повратка Срба на КиМ би имао за циљ смањење сиромаштва
и унапређења социоекономског статуса становништва, превазилажења
неразвијености, подстицања запошљавања и помоћи у оспособљавању
за пословање у савременим тржишним условима, као и развој локалне
инфраструктуре и локалне самоуправе као сервиса грађана. Програм би
подразумевао и сарадњу са агенцијама УН и другим међународним (не)
владиним организацијама, а од посебног значаја би била, као и до сада,
сарадња са Канцеларијом Високог комесара УН за избеглице (УНХЦР)
према чијим подацима је на територији Србије још увек регистровано око
204 хиљаде интерно расељених лица са подручја КиМ. Истичемо да би
овај програм такође имао за циљ реинтеграцију и инклузију Срба и других
не-албанаца у косовско друштво. Ипак, наглашавамо да статус српског
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становништва на Косову и Метохији није и не може да буде у искључивој
надлежности и препуштен на добру вољу приштинским властима – наше
је легитимно право да бринемо о опстанку и повратку српског народа на
Косово и Метохију.
Залажемо се за миротворни дијалог и компромисно решење историјског
конфликта албанског и српског народа, уз обострано поштовање основних
људских и мањинских права. Залажемо се за наставак дијалога на
релацији Београд-Приштина, уз међународно посредовање, како бисмо
у скоријој будућности решили ово најзначајније национално и државно
питање.

19. ЕВРОПСКИ ПУТ СРБИЈЕ
Истичемо да је наша коалиција СПС-ПУПС-ЈС након избора 2008. године
била она пресудна политичка снага која је начинила одлучујући избор
и уласком у тадашњу про-европску владајућу коалицију дала дугорочну
подршку европском, реформском и модернизацијском курсу Србије.
Истичемо да је наш лидер Ивица Дачић, тада заменик Председника
Владе и први потпредседник Владе Србије, 2010. године добио
престижну награду-титулу „Европљанин године“. Вршећи функцију
министра унутрашњих послова Србије, Дачић је дао велики допринос
либерализацији визног режима између Европске уније и Србије - грађани
Србије коначно су могли да много лакше путују по Европи и свету. Подршка
наше коалиције европском путу такође је у великој мери допринела да
Србија коначно добије статус кандидата за чланство у Европској унији,
почетком марта 2012. године.
Наше опредељење за европски пут је дугорочно и свеобухватно – ми се
залажемо за европеизацију српског друштва у целини: за хармонизацију
са правним тековинама ЕУ (франц. acquis) у свих 35 преговарачких
поглавља, уз доследно поштовање Копенхашких критеријума које су
установиле државе-чланице ЕУ, али и уз заштиту наших стратешких
националних интереса.
А који су то национални интереси Србије у 21. веку? Стратешки
национални интерес Србије је да се реинтегрише у Европу - у Европску
унију, у регион Западног Балкана и Југоистичне Европе - у глобалну
заједницу света. Србија и српски народ историјски, културно, економски,
једном речју – цивилизацијски припада европској заједници народа.
И у ближој и у даљој прошлости, ми смо били респектабилан члан
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европске породице народа. Дали смо огроман допринос и жртву у
животима милиона људи, и у Првом и у Другом светском рату за очување
најсветлијих слободарских вредности и традиција Европе и били узоран
пример херојске антифашистичке борбе. И зато желимо да будемо
уважавани као равноправни партнер у савременој заједници европских
држава и народа. Европа је наш заједнички дом, европски народи су
наша блиска породица.
Уважавамо чињеницу да је Европска унија, заједно са појединим њеним
државама-чланицама највећи спољнотрговински партнер, инвеститор
и донатор Србије. У периоду од 2007-2013. на располагању нам је било
1,4 милијарде евра из претприступних фондова Европске уније (engl.
Instrument for Pre-accession Assistance, ИПА) који су били усмерени
на пројекте изградње институција државне управе, унапређења
прекограничне сарадње, развоја људских ресурса и унапређења руралног
развоја. Намеравамо да наставимо са осмишљавањем што квалитетнијих
пројеката како бисмо и у следећем финансијском циклусу од 2014-2020.
године могли да искористимо додатних 1,5 милијарди евра из ИПА
фондова. Ови су фондови намењени за подршку реформским напорима
Србије у процесу преговора са ЕУ, нарочито у областима владавине права
и развоја јавне управе, као и побољшања компетитивности и развоја
српске привреде, и за кључне инвестиције у економски развој. Такође
сматрамо веома важним учешће у програмима прекограничне сарадње
са суседним земљама Западног Балкана и програмима транснационалне
сарадње са државама чланицама у оквиру Европског фонда за
регионални развој и ИПА Јадранског програма прекограничне сарадње.
Указујемо на значај помоћи Србији које су државе чланице ЕУ упутиле
након катастрофалних поплава 2014. године у износу од 986 милиона
евра у донацијама и меким кредитима, од којих је 80 милиона евра
додељено из буџета ЕУ као бесповратна помоћ. При том наглашавамо
да наше опредељење са чланство у ЕУ није мотивисано првенствено
материјалним бенефитима од учлањења – чланство у ЕУ је наш стратешки
и политички, историјски и цивилизацијски избор.
Наше опредељење за Европску унију не значи да смо се затворили
за конструктивне и вишеструко корисне односе са другима. Свет је
полицентричан, све више повезан и међусависан. Залажемо се за даљи
развој добрих односа са великим силама као што су Сједињене Америчке
Државе, Русија, Кина, као и Индија, Бразил и неке друге земље Латинске
Америке. Такође се залажемо за обнову добрих односа са земљама
Азије и Африке, а нарочито са арапским земљама са којима имамо
традиционално добре везе проистекле из Покрета несврстаних.
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Залажемо се да Балкан из зоне сукоба прерасте у зону мира и сарадње.
Узимајући у обзир негативне, трауматичне и дугорочно штетне последице
бомбардовања наше земље од стране НАТО алијансе, сматрамо да
је програм „Партнерство за мир” адекватна мера и адекватна форма
којом можемо да задовољимо наше потребе и наше интересе на пољу
безбедности, а да притом испунимо наше међународне обавезе.
Приступање Србије програму „Партнерство за мир” схватамо као
потврду наше спремности за прихватање највиших стандарда у области
колективне безбедности у региону, Европи и широј међународној
заједници. У том циљу изражавамо спремност да партиципирамо
и у Индивидуалном акционом плану партнерства (енгл. Individual
Partnership Action Plan, IPAP), као вишем облику сарадње између Србије
и НАТО алијансе, који предвиђа дијалог и сарадњу у области политичкобезбедносних, војно-одбрамбених, административних питања, као и
питања јавне дипломатије, научне сарадње и планирања у ванредним
ситуацијама.
При том наглашавамо да су управо ванредне ситуације условиле и
формирање заједничког српско-руског Хуманитарног центра за реаговање
у кризним ванредним ситуацијама, који је смештен на југу Србије, поред
Ниша. Сматрамо да није противречно ако наставимо да се залажемо и
за одржавање историјских, традиционално добрих односа са Русијом.
Нарочито је то важно у питањима колективне безбедности, будући да
она обухватају много шири евро-азијски гео-политички простор, тако да
од 2013. године имамо и статус посматрача у Парламентарној скупштини
Организације договора о колективној безбедности (рус. Организация
Договора о Коллективной Безопасности, ОДКБ) коју чине Русија,
Белорусија, Казахстан, Јерменија, Таџикистан, Узбекистан и Киргизија.
Ипак, и поред наведених форми партнерске сарадње, сматрамо да је у
интересу Србије да развијемо наш концепт активне војне неутралности
– сматрамо да Србија не би требало да улази у пуноправно чланство
војних савеза, али је потребно да активно сарађујемо са њима, у складу
са концептом колективне безбедности у Европи и свету. Залажемо
се за избалансиране и конструктувне облике војне и безбедносне
сарадње, нарочито са великим силама као што су САД и Русија. Наш је
став да коначну одлуку о евентуалном приступању Србије било ком
војнополитичком савезу морају донети искључиво грађани Републике
Србије – већинском вољом израженом на демократски организованом
референдуму.
Војну неутралност видимо као израз искрене опредељености Србије за
политику мира, добросуседске сарадње, безбедности и стабилности
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у региону Балкана, Европе и у свету. Опредељење Србије за политику
неприступања војнополитичким савезима није и не сме бити препрека
остваривању различитих облика међународне безбедносне сарадње, пре
свега кроз традиционално активно учешће Војске Србије у међународним
мировним мисијама под мандатом УН – тзв. „плавим шлемовима”, као
и у мунтинационалним операцијама ЕУ за цивилно и војно управљање
кризама.
Наша доследност у опредељењу за политику мира, сарадње и
неутралности допринела је да се Србија, након Швајцарске, квалификује
за позицију председавајућег Организацијом за европску безбедност и
сарадњу (ОЕБС). Чињеница да ће Србија 2015. године председавати овом
глобалном организацијом која окупља 57 држава света, од Ванкувера
до Владивостока, сведочи о јачању међународног угледа Србије – наша
земља има за циљ да се покаже као поуздан градитељ мира и сарадње.
Србија се са новим самопоуздањем и новом снагом враћа на регионалну,
европску и међународну сцену – ми смо свесни одговорности коју имамо
за одржање стабилности и мира, пре свега у нашем региону Западног
Балкана.
Јер, време сукоба на Балкану је за нама – наша регионална политика
ће бити усмерена на рушење преосталих „балканских зидова“ између
бивших југословенских република и на Балкану. Уместо старих сукоба и
предрасуда који су нас делили, настојаћемо да градимо нове мостове
сарадње са балканским државама и народима. Имамо амбицију да
од Србије поново начинимо утицајну и моћну државу на Балкану. Зато
ћемо дати активан допринос уклањању административних, царинских
и других препрека слободном кретању људи, робе, капитала, културних,
научних и других достигнућа и за стварање зоне слободне трговине у
региону. Јачаћемо сарадњу са нашим најближим суседима – пре свега
у економији, инфраструктурном и енергетском сектору, као и у области
турзима и културне сарадње.
Свесни смо да ће наш напредак у процесу учлањења у Европску унију
подразумевати и све већи степен усаглашености наше спољне политике
са Заједничком спољном, безбедносном и одбрамбеном политиком ЕУ.
Паралелно са овим процесом усаглашавања са ЕУ, наставићемо да будемо
активни учесник у развијању интеграцијских процеса и нашем региону,
као што су Процес сарадње у Југоисточној Европи, Црноморска економска
сарадња, Јадранско-јонска иницијатива, као и у другим облицима
сарадње, као што су Централно-европска иницијатива, Стратегија ЕУ за
Подунавље, Међународна комисија за слив реке Саве, Регионални савет
за сарадњу, Иницијатива за миграције, азил и расељена лица, и друге.
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Учешћем у сплету регионалних иницијатива у пуној мери потврђујемо
и користимо наш геостратешки положај – Србија је раскрсница између
запада и истока, севера и југа Европе. Самим тим, стратешки циљ наше
спољне политике је да Србија и Београд постану центар регионалне
сарадње на простору Југоисточне Европе.

20. СРПСКА ДИЈАСПОРА
Изван граница Србије данас живи трећина нашег народа – око 3,5 до 4
милиона Срба живи „у расејању“, у око стотину земаља света, на свим
континентима. Наши су људи у дијаспори удружени у више од хиљаду
организација, укључујући и црквене општине Српске православне цркве
(СПЦ), која широм света има око 200 црквених објеката. Залажемо
се за јачање постојећих и стварање што чвршћих веза матице – Србије
и наших сународника у свету, као и специјалних веза са државама у
региону у којима живи значајан број Срба. Преко 2 милиона Срба живи
у суседним државама: у Републици Српској и Босни и Херцеговини (1,5
милиона), Црној Гори (200 хиљада), Хрватској (202 хиљаде), Словенији
(40 хиљада), Македонији (36 хиљада), Албанији (30 хиљада), Румунији
(23 хиљаде), Бугарској (20 хиљада) и Мађарској (10 хиљада). Подржавамо
све легитимне захтеве дијаспоре: од регулисања двојног држављанства,
војне службе, допунске наставе у школама, учешћа у привредном развоју
Србије, до учешћа у изборима за органе власти у Републици Србији,
укључујући и њихово активно и пасивно бирачко право – да бирају и да
буду изабрани представници у Народној скупштини Републике Србије.
Полазећи од заједничких интереса за очување државе матице и
српског народа у целини, залажемо се за духовно јединство целокупног
српског народа, ма где да његови припадници живе, и изградњу таквих
политичких, економских и културних веза који неће бити на штету било
ког другог народа или националних мањина који живе у Србији или ван
ње.
Залажемо се да државне институције Републике Србије организовано
прате живот и помажу развој припадника српског народа у свим
бившим југословенским републикама, нарочито у Републици Хрватској,
у Босни и Херцеговини и Црној Гори. Сматрамо да је наша обавеза да
нашим сународницима пружамо материјалну и моралну подршку у
циљу побољшања услова њиховог живота и рада, очувања српског
националног идентитета, културне традиције и интензивних веза са
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матичним народом.
Инсистирамо на безбедном и одрживом повратку избеглих и прогнаних
лица у Републику Хрватску. Захтевамо да им се врати или обештети
њихова уништена или бесправно одузета имовина и да остваре остала
права на одштету и заштиту која им припадају по међународним
стандардима заштите мањинских заједница. Захтеваћемо интензивније
ангажовање међународних организација на решавању питања избеглих и
прогнаних лица. Истовремено, настојаћемо да избегла или прогнана лица
која желе да остану да живе и раде у Србији постану пуноправни грађани
и држављани Републике Србије кроз процес њихове свеобухватне
економске, политичке, културне и друштвене интеграције.
Залажемо се за даље повезивање и интензивирање сарадње са
Републиком Српском на економском, политичком и културном плану, у
складу са Споразумом о специјалним и паралелним везама. Противимо се
покушајима ревизије Дејтонског споразума који је кључни гарант мира и
безбедности Републике Српске и Босне и Херцеговине. Наглашавамо да се
тај Споразум може мењати само демократском институционализованом
процедуром одлучивања - сагласношћу политичких организација и
институција сва три конститутивна народа.
Залажемо се за интензивирање сарадње са Републиком Црном Гором
на економском, политичком, безбедносном и културном плану и за
потписивање споразума о специјалним и паралелним везама између
Републике Србије и Црне Горе, заснованог на нашим традиционалним,
историјским, политичким, економским и националним везама. Грађани
који живе у Црној Гори, а који се изјашњавају као Срби и говоре српским
језиком обавезују нас да интензивирамо све видове сарадње са Црном
Гором.
Веома ценимо допринос који српска дијаспора широм света даје Србији –
нарочито истичемо и уважавамо чињеницу да је српска дијаспора изузетно
великодушна - седма је на свету по суми новца који доставља у матичну
земљу! Према подацима Светске банке, у Србију је у протеклој деценији,
од 2000. до 2010. године од наших људи из дијаспоре стигло готово 43
милијарде долара (двоструко више него директних страних инвестиција).
Од тог новца, око 550 милиона долара су пословни људи из дијаспоре
инвестирали у српску привреду – према подацима бившег Министарства
вера и дијаспоре ове су инвестиције искориштене за оснивање малих и
средњих предузећа у Србији која су запослила 25 хиљада људи. Просечно,
дијаспора годишње пошаље у Србију око 5 милијарди долара. То је
изузетно важна „финансијска ињекција“ која знатно побољшава стандард
наших грађана – примаоца дознака у условима економске кризе. Свакако
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да ове издашне дознаке представљају велику помоћ грађанима – у
просеку, сваки становник Србије годишње „добије“ 743 долара. Директно
или индиректно, наша дијаспора на овај начин помаже око 800 хиљада
становника Србије. Истичемо да је удео дознака у БДП Србије просечно
износио око 15,5 одсто. Међутим, са економском кризом у свету и тренд
прилива дознака из дијаспоре у Србију опада, и баш зато би требало
да ценимо допринос дијаспоре домаћој економији и стандарду наших
грађана.
Ипак, с друге стране, свега 9 одсто од укупних средстава које је у нашу
земљу доставила дијаспора, представљају директне инвестиције, док
су преосталих 91 посто дознаке. Другде у свету, овај омер је много
повољнији - у просеку, дијаспоре половину новца достављају у дознакама,
док половину новца инвестирају у матичну земљу. Зато је наш задатак да
учинимо све што је у нашој моћи да убудуће мотивишемо припаднике
српске дијаспоре да од великодушних дародаваца постану велики
инвеститори у Србији. Активно ћемо подстицати успешне пословне
људе из наше дијаспоре да што више улажу у српску привреду у форми
капиталних инвестиција. Уз посредовање надлежних министарстава и
наше дијаспоре осмишљени су пословни пројекти, а ми ћемо се такође
активно укључити, и на централном, и на локалном нивоу, у формулисање
инвестиционих пројеката у области развоја пољопривреде, туризма,
инфраструктуре, нових технологија, екологије и у другим областима
који могу да привуку инвеститоре из наше дијаспоре. Наглашавамо да
је Србији веома потребна „инфузија“ људског и финансијског капитала
с којим располаже наша дијаспора. Истичемо да и ми који живимо у
Србији, и наши сународници који су се определили да живот наставе
негде друге, смо у подједнакој мери патриоте, и заједничким напорима
можемо много тога доброг да учинимо за наш народ и нашу земљу.

21. ДЕМОКРАТСКА, ПРАВНА И
ГРАЂАНСКА СРБИЈА
Залажемо се за социјално праведну и демократску Републику Србију
– снажну државу чији грађани живе у миру и благостању. Држава
није вредносно неутрална – када бирамо на изборима једну или другу
политичку партију, ми бирамо концепт државе у каквој ћемо да живимо.
Ми, социјалисти, окупљени у Социјалистичкој партији Србије, залажемо се
за демократску, социјално одговорну, државу већинског српског народа,
али истовремено и грађанску, мултиетничку, мултиконфесионалну и
мултикултурну правну државу која штити све грађане једнако, на основу
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Устава и закона. Државу која је довољно јака да гарантује стабилност,
територијални интегритет и суверенитет Србије, која је правична и
одлучна да штити живот, слободу и имовину сваког грађана појединачно
и свих нас заједно. Верујемо да је таква држава добра за све грађане
Републике Србије и зато тражимо подршку на изборима да бисмо је сви
заједно таквом и градили. Снага грађана даје снагу држави!
Демократија и јесте власт народа – од народа и за народ. Привржени
смо политичком систему у коме ће грађанин бити носилац и субјект
суверености, а не поданик. Грађани имају право да учествују у доношењу
одлука и избору својих представника, али то није довољно. Представничка
демократија не може заменити непосредно учешће грађана у доношењу
одлука. Зато се залажемо да се убудуће чешће примењује референдум
и народна иницијатива када се одлучује о питањима од заједничког
и општег интереса. Посебно истичемо значај партнертста и сарадње
са организацијама цивилног друштва у промоцији и заштити свих
принципа демократије, правне државе, заштите људских и мањинских
права, као и осталих аспеката развоја економије и друштва. Сматрамо
да би организације цивилног друштва требало да се активније укључе у
законодавни процес, нарочито у процесу преговора о чланству Србије у
ЕУ.
Држава би требало да буде демократска институција која репрезентује
и чува заједнички живот у политичкој заједници, повезаност грађана,
народа и територије, да буде довољно јака да гарантује стабилност,
територијални интегритет и суверенитет. Ми, социјалисти заслужни смо
што је у Устав из 1990. године унета одредба да је Србија грађанска држава.
Сматрамо да је концепт грађанске суверености доказао своју одрживост
и да би и убудуће требало да буде основ политичке организације државе
Србије. Ми желимо да изградимо грађанску државу која ће бити правична
и јака да заштити живот, слободу и имовину свакога појединачно и свих
нас заједно. И у Србији организованој на грађанском принципу, српски
народ има државу у којој су сва својства идентитета – језик, култура,
традиција и вера – неупитни. Са задовољством наглашавамо да је
Република Србија мултиетничка, мултиконфесионална и мултикултурално
држава и друштво. Поред већинског српског становништва у Србији
живи и 14,5% припадника националних мањина: Албанци, Ашкалије,
Бошњаци, Бугари, Буњевци, Власи, Црногорци, Хрвати, Грци, Египћани,
Мађари, Македонци, Немци, Роми, Румуни, Русини, Словаци, Словенци,
Украјинци, Чеси и други. У циљу свеобухватне заштите и промоције
њихових права и интереса нарочито се залажемо за њихово право
да демократски изаберу и конституишу своје националне савете,
било путем непосредних избора, било путем електорских скупштина.
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Сматрамо изузетно значајним активности ових националних савета
ради остваривања права националих мањина на самоуправу у области
службене употребе њиховог језика и писма, образовања, информисања
и културе.
Залажемо се за јединствену Републику Србију у којој функционише
јединствени политички, правни и економски поредак на њеној целокупној
територији, у интересу свих њених грађана који на том простору живе и
раде. Залажемо се за децентрализацију власти, али се противимо да се
Република Србија раздели на политичке, економске или националне,
затворене целине, било да се они називају “региони” или некако
другачије – сматрамо да ове унутрашње поделе воде провинцијализацији,
цивилизацијском и економском назадовању свих грађана Републике
Србије.
Истичемо да је степен аутономије АП Војводине првенствено питање
демократије и децентрализације. АП Војводина представља облик
територијалне аутономије утврђен Уставом као израз специфичних
националних, историјских и културних особености овог подручја.
Сматрамо да би статус аутономије Војводине требало да одражава
њене историјске, географске, демографске и економско-социјалне
специфичности и потребе, у циљу побољшања услова за оптимални
привредни, социјални и културни развој свих њених грађана.
Противимо се свим покушајима изазивања међунационалних тензија,
нетрпељивости и сукоба у Војводини. Сматрамо да би питања степена
децентрализације и аутономије Војводине требало да се решавају
искључиво унутар легитимних институција власти у Републици Србији.
Као позитиван пример истичемо да је ревидирани Статут АП Војводине
усвојен ове године као резултат консензуса и сарадње између републичке
и покрајинске скупштине, а у складу са одлуком Уставног суда Србије.
Залажемо се да што пре буде усвојен Закон о финансиранју АП Војводине,
као што је предвиђено Уставом, да би се и правно регулисале финансијске
надлежности ове покрајине.
Републикански облик уређења државе конституисане на принципу поделе
власти сматрамо најпримеренијим нашим потребама. Законодавна власт
требало би да потиче од грађана, да буде контролисана од грађана и да
буде потчињена уставу. Влада којој припада извршна власт мора да влада
по законима и да буде одговорна Народној скупштини. Судска власт мора
да буде самостална и независна, и да буде руковођена искључиво правом
и законима.
Залажемо се за успостављање демократских институција све три гране
власти: законодавне скупштине, извршне - владе и судства, за снажне
92

институције државе Србије, чија се сувереност очитује како на централном,
тако и на покрајинском и локалном нивоу. Јер, управо су снажне
институције главно средство спровођења нашег концепта социјално
праведне и демократске државе – док су просперитетна привреда и
владавина права њена два темељна стуба. Задатак ових институција
јесте да очувају мир и стабилност, јавни ред и демократски поредак, да
промовишу заједнички интерес, социјалну правду и солидарност грађана
у друштву. Сви представници ових институција требало би да поштују
принципе, правила и процедуре добре демократске праксе, засноване
на владавини закона, и начелу транспарентности и одговорности
функционера у вршењу власти.
Залажемо се да у периоду до 2020. исправљамо уочене недостатке у
функционисању кључних демократских институција у Србији. Залажемо
се да се у процесу хармонизације наших и правних тековина ЕУ смањи
учесталост хитног поступка приликом усвајања закона у парламенту, да
се прошире могућности за скупштинску и јавну расправу, да се искаже
проактивни капацитет парламента и народних посланика у вршењу
њихове надзорне улоге над радом извршних органа власти. Надаље
је потребно да се успостави бољи однос скупштине, као и владе са
независним регулаторним телима, нарочито поводом разматрања,
промовисања и уважавања њихових извештаја - закључака и препорука.
На нивоу владе сматрамо да би требало у наредном периоду побољшати
међуресорску комуникацију и координацију секторских политика.
Залажемо се за државу Србију која ће имати ефикасну,
дебирократизовану, департизовану и модерну јавну управу, која ће
бити сервис свих грађана који у њу имају поверења - државу која ће
бити симбол народног, а не партијског суверенитета. Држава за коју
се залажемо не сме да буде скупа, већ ефикасна и јефтина – зато је
потребно рационализовати државну администрацију и смањити јавну
потрошњу. Залажемо се за реформу и модернизацију јавне управе
у складу са новоусвојеном стратегијом која обухвата организациону
политику на централном и локалном нивоу и наглашава следеће
циљеве за које се и ми залажемо: децентрализацију; планирање и
координацију јавних политика; е-управу; јавне услуге и управљање
људским ресурсима; управљање јавним финансијама у области буџетског
програмирања, унутрашњу контролу и јавне набавке; правну сигурност и
јавне услуге, укључујући управне поступке; транспарентност и отвореност
јавне управе. При том изражавамо очекивање да ће новоформирани
Секретеријат за јавне политике знатно унапредити развој и координацију
јавних политика и отклонити идентификоване недостатке: неуједначеност
политика и планова министарстава, неусаглашеност прилично великог
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броја националних стратегија и акционих планова за њихову примену
(тренутно: 91 секторских и 14 мулти-секторских стратегија), који при
том не садрже адекватне процене свог утицаја на буџет, што би свакако
требало да се побољша и усклади у процесу преговора са ЕУ.
У мери у којој је јака јавна управа на централном нивоу, у истој мери би
требало да буде снажна и локална самоуправа. Само снажне општине и
градови могу да дају снажан импулс одрживом развоју локалне привреде,
отварању нових радних места, унапређењу и модернизацији комуналних
услуга и локалне инфраструктуре. Општине и градови такође имају
одговорност да грађанима који живе на њиховој територији обезбеде
широк спектар услуга од локалног и општег интереса. Залажемо се за
начело супсидијарности - да централни органи власти пренесу на локалне
самоуправе све надлежности које локална самоуправа може брже, боље
и свеобухватније да спроведе у дело.
Социјалисти своје деловање не ограничавају само на државу. Указујемо
на важност деловања бројних субјеката у друштву – локалних заједница,
универзитета, странака, синдиката, цркве, медија, организација цивилног
друштва, грађанских иницијатива. Само удружени грађани покрећу
промене у привреди и друштву. Јер, Србију је потребно мирити, а
не сукобљавати и делити на два противничка табора. Противимо се
политици стварања нових подела и сукоба који успоравају развој наше
државе. Странчарење - политичке и партијске разлике не би требало да
буду разлог за раздор и сукобе у народу. Морамо паметно, промишљено
одредити правац у којем ће Србија ићи у наредним годинама, у периоду
који смо зацртали као наш граничник реализације великог реформског
пројекта модернизације Србије до 2020. године. Удружено и сложно би
требало да спроводимо тај пројекат и тај циљ у дело. Деловаћемо на
смиривању политичких тензија у земљи, смањењу свих облика политичке
искључивости и екстремизма у политичком и јавном животу, смањењу
подела и конфронтација у циљу очувања политичке, економске, социјалне
и безбедносне стабилности и јачања институција демократске и правне
државе.
Ми, социјалисти, смо трајно опредељени за доследну примену свих
људских права и слобода формулисаних Повељом ОУН, пактовима о
грађанским и политичким и социјално-економским правима ОУН и
документима из ове области усвојеним у оквиру Савета Европе, Европске
уније и ОЕБС-а. Сви грађани морају бити једнаки и равноправни без
обзира на своју националну или верску припадност, пол, расу, политичко
уверење или сексуалну оријентацију. Једнакост и уважавање различитости
односи се и на поштовање људских права ЛГБТИ особа. Противимо се
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било ком облику дискриминације ове популације на радном месту, у
пружању здравствених услуга, образовању – у свим аспектима њиховог
живота и рада.
Напомињемо да су у Србији као нарочито рањиве и дискриминацији
подложне следеће групе: жене, деца, особе са инвалидитетом, старије
особе, ЛГБТИ особе, националне мањине, избеглице, интерно расељена
лица и припадници других угрожених мигрантских група, особе чије
здравствено стање може бити узрок дискриминације, те припадници
малих верских заједница и верских група. Ми, социјалисти, сматрамо
да је потребно да нарочито штитимо ове социјално вулнерабилне групе
и да спречавамо све облике дискриминације и говора мржње према
њима, да се застрашивање и насиље над њима не игнорише, већ да се
адекватно законски санкционише, као и према свим другим грађанима.
Сматрамо да је потребно исказати политичку подршку и развијати културу
поштовања према вулнераблиним групама, у складу са Акционим планом
за спровођење Стратегије за борбу против дискриминације. Такође се
залажемо за усвајање Националног механизма за спровођење препорука
органа УН за људска права.
Нарочито указујемо на потребу побољшања положаја Рома који су међу
најосетљивијим групама становништва, изложени највећем ризику од
сиромаштва. Зато је важно да наставимо са решавањем статусних права
Рома да они више не би били „правно невидљива лица“. Указујемо да су
донети нови закони за њихов упис у матичне књиге рођених, омогућено
им је пружање бесплатне правне помоћи, олакшана процедура за
пријаву пребивалишта и издавање личних докумената. Залажемо се
да се сва ова права и олакшице реализују у предвиђеном року: до
краја 2015. године како би Роми могли да реализују право на социјалну
заштиту и друга права. Нарочито указујемо на потребу настављања
политике афирмативне акције – доступности инклузивног образовања
у средњим и високошколским установама за ученике и студенте ромске
националности.
Афирмисаћемо рад повереника за информације од јавног значаја,
заштитника грађана, повереника за заштиту равноправности, свих
заштитних и контролних институција чија функција у систему заштите
људских права тек треба да заживи у пуној мери. Они треба да буду
брана лошој, несавесној, корумпираној јавној управи, иницијатори за
усавршавање нормативног оквира и ефикасности процедура у заштити
људских права и слобода.
Ми, социјалисти се залажемо за правну државу која штити све грађане
једнако. Једнакост пред законом мора да важи за све – нико не може
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бити изнад закона. Инсистирамо на доследној примени закона - порекло,
партијска припадност, богатство или функција на власти не могу бити
разлози да се избегне одговорност за дела која су кажњива по закону.
Грађани, њихове организације, јавност и политичке странке имају право
да критикују законе које сматрају неправедним и да захтевају њихово
мењање кроз редовну законодавну процедуру.
У циљу јачања правне државе, залажемо се за спровођење циљева
Националне стратегије за реформу правосуђа (усвојене за период 20132018. године) и одговарајућег Акционог плана. Истичући изузетан значај
који преговарачко поглавље 23. (правосуђе и основна права) има у
процесу учлањења Србије у ЕУ, заједно са поглављем 24. (правда, слобода
и безбедност) указујемо на значај јачања независности правосуђа од
политичког утицаја. Пред нама је и задатак унапређења квалитета
и конзистентности судске праксе, и увођења свеобухватног система
редовног индивидуалног и периодичног оцењивања судија и тужилаца.
Однос власти према грађанима је најзначајнији показатељ
демократичности политичког система. Положај на власти социјалисти
схватају као израз поверења народа и као обавезу да свако ко наступа
у име народа делује за његово добро. Изабрани представници су
одговорни својим бирачима и могу бити опозвани када раде неодговорно
и погрешно, злоупотребљавају власт или је користе за групне или личне
интересе. Политичка, морална, кривична и материјална одговорност
носилаца јавних функција за дела почињена за време мандата – посебно
у случајевима корупције – брана су неодговорној власти и ми се залажемо
за доследну примену принципа одговорности у пракси.
Да бисмо успоставили Србију као снажну државу, Србији је потребан
нови међугенерацијски споразум, сличан споразуму који је начинила
наша коалиција СПС-ПУПС-ЈС. Србији је потребан велики договор између
младих, људи у средњој и зрелој доби. Спој младости и енергичности с
једне, искуства и мудрости с друге стране, је најбоља формула за кризна
времена. Циљ наше партије и нашег руководства је да миримо завађено,
да спајамо раздвојено. Социјалистичка партија Србије је бројан и добро
организован тим озбиљних људи, за озбиљна времена која су пред нама.
Циљеви који су изложени у овој Прогамској декларацији представљају
црвену нит наше политике која се протеже у будућност, до 2020. године
и даље. Заштита интереса нашег народа и државе је руководно начело
и циљ Социјалистичке партије Србије. Са лидерском, просвећеном и
одговорном политиком успећемо да обновимо снагу нашег народа и
снагу наше државе.
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Циљ Социјалистичке партије Србије је
јасан, чврст и одлучан:

СОЦИЈАЛНO ПРАВЕДНA - ДЕМОКРАТСКА
СРБИЈА!

Ми, социјалисти, преузимамо одговорност
за будућност Србије.
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Београд,
Децембар 2014.
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