Београд, Тадеуша Кошћушка 62а
Дин. рачун:160-420940-02
Банка Интеса
Дев. рачун: 00-540-0001073.4 Банка Интеса

drzavotvorni.pokret@gmail.com

Предлог

Државотворни покрет Србије
Програм

Основна начела

Државотворни покрет Србије као основни циљ и смисао свог деловања поставља
очување и обнову Србије као модерне државе. Његови чланови и активисти сматрају да и
у данашњем међузависном свету, држава представља основну политичку и моралну
јединицу успешног и поносног живота једног народа. Полазећи од тог става, у
Државотворном покрету Србије окупљају се људи који са тугом и неверицом гледају на
савремени суноврат државе Србије. Своју државотворну традицију златног Средњег века
и обнављајућег деветнаестог века Србија је расипала у последњих сто година. Тај
самонегирајући процес достигао је врхунац последњих година, од 2008. године надаље. То
је време када владајућа политичка класа, помогнута одрођеним интелектуалним слојем,
врши убрзану замену централног значаја Државе одлучујућим утицајем Европске уније на
будућност Србије.
Наше чврсто мишљење је да се овом току ствари грађани Србије морају супротставити
у име опстанка државе Србије, историје и традиције српског народа и његове слободне
будућности.
Оваква политика супротстављања, која је истовремено и политика изградње, заснива
се на једном броју начела, која морају да прожимају сваки јавни наступ наших чланова,
активиста и присталица:
-

Поштовање српске државотворне традиције, националног слободарства и
независности
Приврженост начелу политичке и војне неутралности
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-

-

Изградња унутрашњег уређења на основама уставом ограничене власти,
парламентарне демократије и заштите основних права
Јачање аутономне сфере друштва, привредног живота, јавности, професионалног и
интересног организовања
Учешће у међународном животу региона, Европе и света полазећи првенствено од
вредновања националног интереса
Развијање националне културе (просвете, науке, уметности, свакодневног живота)
уз снажно ослањање на традицију и прихватање савремених достигнућа;
неопходност њиховог међусобног допуњавања и прожимања
Неговање патриотизма као природног заједничког имениоца у плуралистичком
друштву
Очување и заштита природне околине као кључно мерило технолошког развоја и
иновација

Ово су начела националне политике Србије, довољно посебна да важе само са Србију
и довољно општа да буду сагласна међународним принципима и нормама, не
угрожавајући никога појединачно. Окрећући се себи, сопственом идентитету и
интересима, Србија се не одриче свог активног односа према међународном окружењу.
Напротив, тек стављајуће себе у први план унутрашњих и међународних активности
држава Србија ће бити од стварне вредности свом народу и од користи другима.

Очување и изградња државе
Држава није изгубила значај у савременим процесима глобализације. Била велика или
мала, богата или сиромашна, више или мање моћна или утицајна, њена основна улога
остаје и данас суштински иста као и на почетку модерног времена. У њој лежи основна
снага и одговорност заштите њених држављана и њиховог заједничког живота, иако у
свако време и на сваком месту на посебан начин.
Ова једноставна истина данас у Србији нема своју вредност, бар не у њеном
најутицајнијем политичком и културном, владајућем слоју. Задатак Државотворног
покрета Србије јесте да афирмише највишу вредност српске државности данас и овде.
Свесни да, и поред превласти супротног политичког тока, у српском друштву постоје и
појединци и групације које разумеју значај јаке и стабилне српске државе, ДПС ће ширити
ову идеју и сарађивати са људима истих или сличних убеђења. Без јачања државотворне
свести у свим слојевима српског друштва није могућа обнова његове организоване
политичке снаге.
У том циљу ДПС ће се залагати за следећа начела уређења државе и правце вођења
унутрашње и спољне политике Србије:
2

1) Када је о државном уређењу реч, ДПС полази од става да су у постојећем Уставу
Републике Србије (2006) изложена добра решења која нормативно и институционално
обезбеђују функционисање Србије као модерне демократске државе засноване на
начелима владавине права. Данас у Србији не мањкају добра уставна решења у
организацији власти садражана у одредбама које дефинишу парламентаризам са
појачаном уставном улогом председника Републике. Норме које гарантују судску
контролу уставности и законитости и овлашћења Уставног суда у складу су са најбољом
уставном традицијом и савременим решењима. Уставне гаранције независности судства и
непомерљивости судија и тужилаца, такође, добар су правни оквир за далатни систем
судске заштите основних права грађана. У погледу основних права и мањинске заштите
Србија има данас најнапреднија уставна решења.
Добро постављена уставна начела и норме које се односе на државно уређење не значе
да нека системска и законска правила у функционисању институција не треба
преиспитивати и мењати у складу са уоченим слабостима. За ДПС је ургентно питање
боље и поузданије демократске контроле изборног процеса, с обзиром да су током
последњих неколико избора (2008, 2012. и 2014) владајуће странке вршиле велике изборне
манипулације.
Највећи проблем је у томе што у Србији, као и деведесетих година прошлог века, влада
правно разобручена и неконтролисана политичка класа која основне смернице своје
политике добија из иностранства. Такав полуколонијални однос и недемократски
менталитет обезвређују уставне норме о владавини права, подели власти и представничкој
влади. Уместо да поштује Устав као највиши правни акт државе, ова влада не само да га
крши, већ под агресивним утицајем иностраних центара моћи припрема терен за његову
промену. ДПС у оваквој ситуацији мора бити на бранику Устава који је донела двострука
народна већина – парламентарна и референдумска. Важећи Устав даје најбољи правни
оквир за поуздано вођење државне политике.
Имајући у виду да је Србија неке од својих највећих успеха у историји остварила као
модерна парламентарна монархија, мишљења смо да уколико се у будућности отвори
питање њене обнове, о томе грађани Србије треба да се изјасне на референдуму.
2) Питање Косова и Метохије је првокласно државно питање. Све владе Србије од
2008. године, а нарочито актуелна власт, ово питање решавале су кршењем Устава Србије
с циљем да задовоље интересе Сједињених Држава и већине држава чланица Европске
уније, које инсистирају на признању нелегалне државе Косова од стране Србије. ДПС
сматра да се свака државна политика одбране Косова и Метохије мора чврсто држати
правних основа које дају Устав Србије и Резолуција Савета безбеднсти УН бр. 1244
(1999). Ове чврсте и поуздане координате сваке праве државне политике о овом питању
најјаче су уздрмане управо деловањем власти Србије и њиховим нелегалним и
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противуставним споразумевањем са сепаратистичким представницима косметских
Албанаца. Бриселски споразум потписан априла 2013. године директно води ка правном
(de iure) признању Косова од стране Владе Србије.
Задатак ДПС и свих патриотских снага Србије и српског народа јесте да спречи
спровођење овог „споразума“ и онемогући најгору перспективу пузећег признавања
Косова. Први корак у том правцу јесте разбијање медијске блокаде и монопола у
званичном извештавању о овом кључном питању државне политике Србије. Поред тога,
имамо моралну и уставну обавезу да свим људским средствима заштитимо свој народ који
живи у Покрајини, као и да му пружимо конкретну, материјалну, политичку и духовну
подршку.
3) Територијално уређење Србије треба да остане у оквирима постојећих уставних
решења. То значи да статус АП Војводине треба вратити у њен уставни оквир. Обзиром да
у је у овој аутономној покрајини на снази Статут који није испунио све захтеве Одлуке
Уставног суда Србије (2014) о неуставности претходног Статута из 2009. године, ДПС ће
се залагати да се у наредном периоду то и учини.
Локална самоуправа у организационом и материјалном погледу мора бити у складу са
одговарајућим начелима и нормама Устава Србије. ДПС ће радити на стварању боље и
потпуније законске регулативе која ће омогућити ефикасно деловање и функционалност
локалне самоуправе. Ово се посебно односи на њено финансирање и самофинаснирање. У
садашњем правном систему локалних самоуправа у Србији градови имају исте
надлежности као и општине. Залажемо се за деконцентрацију државних послова, тј.
поверавање градовима више функција како би се грађанима приближила државна
администрација и како би они обављали већу контролу над њеним радом. Неопходно је,
такође, повећати надлежности извршних органа јединица локалних самоуправа, поготову
оних који се односе на оперативне послове општинских и градских управа и јавних
комуналних предузећа и установа, чији су оснивачи јединице локалне самоуправе.
Посебно, држава мора да створи системска решења која ће знатно поправити положај
општина које се налазе у привредно неразвијеним и политички запуштеним подручјима
Србије
4) Однос према Европској унији и међународна политика. Србија треба да одбаци
тренутно важећи Споразум о стабилности и придруживању (ССП) са Европском унијом.
Статус кандидата за чланство у ЕУ, који је Србија добила 2011. године, нашим грађанима
не доноси ништа позитивно нити перспективно, напротив. Поред тога што примена тог
Споразума подразумева да Србија мора да се одрекне Косова и Метохије, низом одредби
се гуше наша пољопривреда и спољна трговина. Пут у чланство Европске уније, који
Србију материјално и морално већ много кошта, јесте пут без циља.
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Уместо тога, ДПС ће се залагати за измену постојећег режима односа између Србије и
ЕУ. Уместо ССП-а треба закључити низ билатералних споразума са Европском унијом и
њеним државама чланицама у областима од обостраног интереса. Приликом закључивања
тих споразума, као слободна и независна земља морамо пре свега да водимо рачуна о
сопственим националним интересима. Уместо фаталне зависности од ЕУ, Србија треба да
створи амбијент слободног избора на основу добро прорачунатих националних интереса.
Данашње кретање Европе и света ка мултилатерализму – привредном, безбедносном,
културном и сваком другом – даје Србији реалну прилику да трасира осмишљене
националне стратегије, а не да се везује за политичке савезе и војне блокове.
5) Политичка и војна неутралност. Темељни став који ће ДПС афирмисати и
бранити у јавном животу јесте политичка и војна неутралност. Тај став изражава наш
политички поглед и начелну оријентацију. Србија не треба да буде чланица ЕУ, јер то је
данас пре свега политички савез који представља део шире геополитичке стратегије којим
доминирају Сједињене Америчке Државе. Стога је неписани услов за чланство у ЕУ нових
држава и чланство у НАТО савезу. Опште је познато да грађани Србије у огромном
проценту то одбијају. Из ових чињеница произилази став ДПС-а да Србија не треба да
буде члан ни ЕУ ни НАТО савеза.
Управо из наведених разлога, Србији је потребна снажна и деполитизована војска која
ће бити фактор одвраћања оних који би да наруше њену политичку и војну неутралност.
Сва доктринарна и стратешка документа наше војске морају да се ускладе са овим
принципом. Основни задатак војске јесте очување суверенитета и територијалног
интегритета државе.
Начелно гледано, ДПС сматра да Србија не треба да буде члан ни једног трајног
политичког или војног савеза. Србија је своју државност градила самостално и у тежим
временима него што су данашња (кроз цео 19. век) и управо то историјско обележје чини
Србију препознатљивом у регионалном и ширем окружењу. Полазећи од тог сазнања,
ДПС ће се борити за очување историјског идентитета модерне српске државе, који је јако
угрожен политиком утапања Србије у сивило балканских квазидржавних ентитета.

Економски програм
Државотворни покрет Србије полази од обавезе јавне власти, предузетника и грађана
да српску привреду учине успешном и конкурентном, са реалним развојним
потенцијалима. Основ за то је тржишна привреда заснована на слободном
предузетништву, својинском плурализму (приватна, задружна и јавна својина) и

5

слободном тржишту рада и капитала, роба и услуга, уз пуну правну и пословну сигурност.
Србија ће бити богата држава када буду богати њени грађани.
Да би се Србији коначно отворила таква перспектива привредног развоја и добробити,
ДПС у економском делу свога програма истиче следеће:
1) Државна регулатива привредне делатности мора бити заснована на начелима
развојне целисходности, минималности и ефикасности. Имајућу у виду економскофинансијска кретања у савременом свету, држава има своје место у привредном животу
нације преко своје регулативне и дистрибутивне функције са циљем заштите сопствених
тржишта и раста бруто друштвеног производа. То се постиже стварањем једнаких услова
за све привредне субјекте, а економска политика треба да се усмери на регулисање оквира
привредне делатности и заштиту од нелојалне конкуренције од увозне субвенционисане
робе. Домаћи сектор привреде мора да има исти третман као инострани инвеститори када
је реч о субвенцијама, дотацијама и државним подстицајима за отварање нових радних
места.
Република Србија треба да оснује Гарантни фонд, чија ће функција бити да на основу
гаранција датих привредном субјекту и са циљем отварања нових радних места смањи
камате на економски исплатив ниво. Гарантни фонд би покривао део камате из својих
средстава, а сам подухват обављао би се у сарадњи са домаћим банкама.
2) Законска регулатива мора да фаворизује приватну иницијативу грађана Србије,
пре свега пореском политиком која се не сме заснивати на нереалним пројекцијама
буџета Републике Србије као сада, него пре свега на стварној економској моћи грађана и
правних лица. Циљ пореске политике је масовност плаћања пореза, чиме би се надоместио
износ који се губи постепеним смањењем пореских намета. Фискални и парафискални
намети су реални у оном обиму у ком су сами порески обвезници у могућности да их
плате и самим тим су инструмент будућег економског раста. Држава са својом
регулативом је сигурно у стању да створи услове неисплативости функционисања црног
тржишта и утаје пореза, а то се једино може остварити повећањем броја и обима
обвезника и смањењем величине намета.
3) Влада Републике Србије и њени органи морају да покажу највећу могућу
флексибилност приликом доношњу модерних закона у области привреде и финансија.
Ти закони ће омогућити стално праћење светских трендова у производњи и пласману
производа, као и пласману капитала, независно од количине и обима услуге. Ту спада и
олакшавање пословања путем интернета, Е-услуга и примена платних система који
омогућавају промет домаћих физичких и правних лица са целокупним светским
тржиштем.
Република Србија средства за даљи економски развој треба да потражи у сопственим
резервама, а не у скупим иностраним кредитима, који у крајњој линији производе огромну
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задуженост земље и дужничко ропство. Један од најреалнијих извора средстава за улагања
и будуће инвестиције јесу девизне дознаке наших радника из иностранства, које државном
акцијом и кампањом исплативости морају бити преусмерена са неселективне потрошње на
развој предузетништва и предузетничког духа грађана.
4) Стратешки системи – телекомуникације, енергетика и електропривреда,
инфраструктура, треба да остану у јавносвојинском режиму Републике Србије. То
подразумева да се у случајевима када је год то могуће, ови системи претварају у
акционарска друштва, чији је већински власник Република Србија, док би средства
мањинских акционара и потенцијалних стратешких партнера била усмерена на развој и
унапређење рада тих система.
Сходно законској регулативи и уговорима о приватизацији предузећа, треба извршити
контролу приватизације предузећа и, где год је то законски могуће, извршити ревизију
приватизације уз одговарајуће обештећење Републици Србији. Посебну пажњу треба
обратити на предузећа у којима је дошло до прикривеног промета пољопривредног
земљишта.
5) Пољопривреда у Србији је од изузетног и стратешког значаја, као једина област
која мора остати у режиму државне помоћи - субвенције и других врста сталних
подстицаја. Пољопривредна производња, њено унапређење и повећање обима, морају
бити заштићени од јефтиних, субвенционисаних и неквалитетних производа првенствено
са територије земаља ЕУ, чијим се увозом уништава домаћа производња, смањује приход
становништва и самим тим смањује обим тражње и наплаћених пореза.
Држава је дужна да издваја средства за одржавање и повећање обима производње кроз
мере директне и индиректне подршке аграрној производњи, путем одобравања повољних
кредита, обезбеђивања неповратних средстава за унапређење производње, подстицања
пласмана домаће производње на нова тржишта, развоја пољопривредне технологије,
јачања конкурентности домаће производње, континуираним повећањем пољопривредног
буџета и субвенционисањем различитих грана пољопривредне производње
Пољопривредна газдинства су у суштини производни погони, који представљају
једину реалну могућност економских активности и пораста стандарда за огроман број
породица. Из тог разлога, пажња државних органа мора да буде усмерена на реални развој
сваког газдинства, независно од његове величине. Морају да се праве реални програми
пољопривредне производње који одговарају конкретном типу домаћинства, као и
програми пласмана пољопривредних производа у земљи и иностранству, независно од
пољопривредне политике Европске уније. Влада републике Србије, Министарство
пољопривреде и Привредна комора, треба да успоставе што чвршће економске везе са
свим земљама у којима постоји тражња за нашим пољопривредним производима. Ти
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пласмани морају да буду гарантовани минималним ценама, чиме би пољопривредници и
извозници који их прате добили дугогодишњу стабилност производње и пласмана.
Да би пољопривредници овладали вештинама и знањима неопходним за профитабилно
бављење аграрном производњом као бизнисом, треба подстицати оснивање интересних
организација пољопривредних произвођача, као што су задруге, производне и робне
асоцијације. ДПС је опредељен за афирмацију и реформу задружног покрета аутентичног
задругарства које је у традицији нашег народа.
Залажемо се за заштиту географског порекла и брендирање домаћих производа, што би
омогућило њихову препознатљивост на страним тржиштима.
Залажемо се потпуни мораторијум на производњу, промет и прераду генетски
модификованих организама, како за хуману, тако и за анималну употребу.
Залажемо се за очување и унапређење научних институција које раде на унапређењу
домаће пољопривреде.
Залажемо се одговарајућу државну подршку пратећим индустријама без којих је
модерна пољопривреда незамислива.
Од изузетне важности за Србију је стварање услова за ревитализацију села као носиоца
пољопривредне производње, што значи јачање пољопривредног газдинства, боље услове
за живот и рад на селу, помоћ државе у образовању чланова пољопривредних газдинстава
и задруга и заустављање миграције сеоског становништва у урбане центре.
Пољопривредно земљиште које је још увек катастарски друштвена својина, не сме да
буде предмет продаје странцима и мора да буде уписано као јавно власништво Републике
Србије. Имајући то у виду, ни једним законским актом и билатералним споразумом не сме
се дозволити продаја земље странцима, а акти попут ССП-а који то предвиђају, морају да
буду проглашени ништавним.
6) Енергетика. Енергија је један од приоритета будућег развоја Републике Србије.
Србија тренутно обезбеђује, из домаћих извора, само 10% својих потреба за нафтом и
гасом. Коришћење алтернативних извора (соларна, ветар, биомаса) је симболична и тек у
наговештају. Тренутно је најбоље стање са електричном енергијом, јер задовољавамо 95
до 97% потрошње.
Да би се очувала бар постојећа енергетска независност од увоза, ДПС истиче свој
основни став, да Електропривреда Србије (ЕПС) и Електромреже Србије (ЕМС) морају да
остану у јавносвојинском режиму Републике Србије. Ови системи могу да постану и
акционарска друштва, чији је већински власник Република Србија, док би средства
мањинских акционара и потенцијалних стратешких партнера била усмерена на развој,
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унапређење рада и управљања тим системима. Србија треба да изађе из аранжамана Други
енергетски пакет Европске уније.
До половине 21. века догодиће се значајне промене у односу на постојеће стање
имајући у виду смањење залиха угља и водних токова. ДПС сматра да морамо имати
програм за решавање ових проблема и то:
- одмах почети или иновирати постојећа, геолошка истраживања нових налазишта
угља и нафтних шкриљаца. Евентуалној технологији експлоатације шкриљаца,
приступаћемо пажљиво и у складу са светским искуствима, да бисмо очували и
заштили постојеће природно окружење;
- искористити преостали хидропотенцијал река Лим, Дрина, Морава и Ибар.
Сматрамо да се ради очувања човекове околине и постојеће флоре и фауне мора
прићи пројектовању више мањих хидроцентрала. Треба да се изграде пумпноакумулационе хидроелектране РХЕ Бистрица и РХЕ Ђердап.
Стимулисаћемо субвенцијама домаћи приватни сектор и појединце да граде
постројења за алтернативне изворе енергије.
7) Стратегија уравнотежења спољнотрговинског биланса мора да буде реална и
заснована на развоју и повећању обима домаће производње у свим могућим сегментима.
Извозно оријентисана производња мора да има стварне подстицаје који ће јој омогућити
даље повећање обима пласмана производа у иностранству. То ће Републици Србији
донети уравнотежени спољнотрговински биланс, повећање БДП-а и стандарда
становништва, а уједно и повећан приход буџету. Систем подстицаја мора да прати брз и
ефикасан рад државне администрације с циљем да се омогући што већи обим обрта
производа који се пласирају на инострано тржиште. Влада Србије треба да подржава
извозно оријентисане привредне гране и предузећа потписивањем билатералних
споразума са другим државама.
8) Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском Унијом показао је до
сада више штете него користи за привредни развој Србије. Он се више не може поправити
и зато треба да буде поништен, ако је могуће у договору са ЕУ. Економски односи са ЕУ и
њеним државама чланицама треба успоставити на новим основама, који подразумевају
обострану корист потписника.
Конкурентност националне привреде у европском окружењу ће бити заснована на
економској рационализацији и бољем коришћењу привредног потенцијала Србије.
Производи из Србије морају бити конкурентни, што се може постићи унутрашњим
променама у управљању привредним развојем, али и слободним избором држава
спољнотрговнинских партнера. Образовано и високо квалификовано радно способно
становништво Србије не сме да буде коришћено као јефтина радна снага. Али, тек повећан
обим производње доводи до отварања нових радних места и повећања прихода
запослених.
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Друштвена област
Државотворни покрет Србије ће се у свом јавном деловању бавити и свим питањима
значајним за свакодневни живот српског друштва и његов аутономни развој. Своје
активности у овој широкој области Покрет ће заснивати на следећим програмским
опредељењима:
1) Социјална, здравствена и демографска политика. Наша социјална политика
заснива се на дубоком уверењу да је држава дужна да, нарочито у овим тешким
економским временима, свим грађанима пружи социјалну сигурност. Сваком грађанину се
мора обезбедити могућност коришћења основних услуга: здравствених, образовних,
културних, као и услуга социјалне заштите. Обавеза државе је да исплаћује пензије и да
обезбеди, кроз радно, социјално и друго законодавство, право на рад и правичну зараду од
рада. Услови за рад не смеју да угрожавају здравље људи који морају да имају право на
зајемчену накнаду за рад, право на слободну индивидуалну и колективну погодбу, право
на организовање у синдикате и задруге, право на штрајк, на плаћени одмор и плаћене
празничне дане. Запослене жене, нарочито труднице, треба да имају посебну заштиту и
право на плаћено породиљско одсуство. Особе са хендикепом морају да имају право на
рад и живот од свог рада. Ова права морају бити доступна сваком грађанину Србије.
Посебну пажњу посветићемо породици која је темељ друштва и државе.
Велики потреси у држави и друштву у последњим деценијама XX и почетком XXI века
проузроковали су и промене здравственог стања становништва. Ови трендови у највећој
мери погађају најрањивије популационе групе. Сав терет трошкова здравствене заштите је
пао на осигуранике и пореске обвезнике који финансирају три паралелена система
здравствене заштите: државни, војни и приватни. Такав систем расподеле средстава
доводи до парадоксалне ситуације да Србија, која има скоро најмањи допринос за
здравствено осигурање по глави становника у односу на друге државе у региону и шире,
има највећу потрошњу у здравству у односу на БДП. Такво стање са финансирањем
здравственог система је неодрживо, па се мора приступити озбиљној и темељној реформи
здравственог осигурања и здравственог система. ДПС ће јавности Србије предложити
нову здравствену и демографску политику. Доношење нових стратегија и измене и допуне
постојећих, довешће до повећане одговорности државе за здравље нације, до развоја свих
облика партнерства у области здравства, као и до усмеравања пажње на рањиве
популационе групе.
2) Просвета и наука. Образовни процес у целини, од основне школе до универзитета,
мора да буде ослобођен сваке идеологије.
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Основно образовање мора да буде обавезно и бесплатно. Наставни програми и планови
морају да претрпе озбиљне измене, и у обиму, и у садржају. Њих треба допунити
садржајима потребним за живот у савременим условима.
Како би се поправио образовни статус нације и смањило сиромаштво, средње
образовање такође мора да буде обавезно. Темељно упориште образовног система на овом
нивоу треба да буде мрежа средњих и стручних школа где би се обављала селекција
најспособнијих за упис на универзитете. Ова мрежа треба да претрпи озбиљне измене да
би се прилагодила потребама привреде и друштва.
Залажемо се за смањивање броја универзитета јачањем критеријума њихове
акредитације. Ово се посебно односи на бројне приватне универзитете са слабим
стандардом и квалитетом високошколског образовања.
Донаторски прилози и универзитетима и научним установама морају да буду
ослобођени пореза, а све врсте завештања изузете од дажбина и накнадних такса.
Држава мора да обезбеди средства и изради програме за школовање најдаровитијих
ученика и студената, као и да посредује у њиховом запошљавању.
Систему образовања неопходно је вратити васпитну функцију.
Подржавамо мрежу приватних школа и њихову слободу утврђивања програма,
планова и календара рада, с тим да испитни захтеви буду уједначени и да државне
институције имају увид и контролу над њиховим радом.
Универзитети и остале научне установе треба да имају пуну аутономију, што
искључује сваки вид државног, идеолошког или политичког утицаја на научно-наставне
садржаје и избор кадра.
Залагаћемо се да све високообразовне и научне установе које испуњавају високе
научне и образовне стандарде, а пре свих САНУ и Матица српска, добију статус
институција од посебног националног значаја. Непходно је утврдити националне
стратегије развоја врхунске науке и технологије и успостављање националних оквира
којима ће научни институти успоставити блиску сарадњу са универзитетима и потпуно се
укључити у образовни процес.
Залажемо се за настављање и интезивирање билатералне и међународне сарадње, за
координацију научних пројеката и развој нових технологија.
Нарочиту пажњу посветићемо успостављању веза између привреде и универзитета.
Радићемо на интензивирању иновативних и проналазачких активности у областима
информативних технологија, телекомуникација и технологија које не угрожавају животну
средину и доприносе рационалном коришћењу природних ресурса и одрживом развоју.
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Полазећи од чињенице да без развоја образовања на свим степенима нема развоја
државе и друштва уопште, просветним радницима мора да се обезбеди да живе
достојанствено од свог рада. Најспособнијим научним радницима треба да се понуде
најбољи услови рада и одговарајућа примања да би остали у земљи.
3) Очување и заштита природне средине. Здрава и очувана животна средина је
основа добробити и квалитета живота грађана Србије. Зато, Државотворни покрет Србије
подржава све активности које доприносе очувању и побољшању животне средине.
Залажемо се за свеобухватну контролу оператера, који током својих активности могу
довести до загађења ваздуха, воде и земљишта, као и за успостављање обавезе стриктног
придржавања важећих стандарда и прописа.
ДПС сматра да Србија треба да буде активан члан свих међунарoдних конвенција
којима се штити и унапређује животна средина. Залажемо се и за заштиту биодиверзитета
у Србији и активну међународну сарадњу са циљем глобалне заштите биодиверзитета.
ДПС сматра да треба да постоји самостално министарство заштите животне средине које
би припремало и спроводило законе и правилнике о заштити квалитета ваздуха, воде и
земљишта.
Политика заштите животне средине мора да буде уграђена и у друге секторске
политике (пољоприведа, енергетика, рударство, саобраћај и грађевина). Развијање свести
и едукација о значају заштитe животне средине треба да буде део образовних програма у
oсновном и средњем образовању. ДПС подржава веће учешће локалних самоуправа у
креирању и спровођењу политике заштите животне средине.
4) Држава и црква. Имајући у виду начело да су држава и црква у Републици
Србији одвојени, ДПС сматра да им треба омогућити слободну сарадњу ради постизања
општег добра.
Српска православна црква, која је кроз историју дала изузетан допринос очувању и
развоју духовног, историјског, државотворног и цивилизацијског наслеђа, мора да има
значајну улогу у јавном животу Србије. СПЦ има и право и дужност да јавно износи свој
став о питањима значајним за духовно стање поједница, група и народа, као и о питањима
из области јавне политике. Посебно, СПЦ има изузетну улогу у одржању Срба и српских
светиња на Косову и Метохији и у томе она мора да има подршку и помоћ државе.
Међусобна сарадња цркава и верских заједница у Србији треба да буде слободна и у
интересу свих, а држава не сме да је користи за политичке циљеве. Та сарадња мора бити
заснована на слободи верника и заједничкој бризи за будућност Србије.
5) Јавно информисање и слобода медија. Право јавности да буде истинито,
благовремено, веродостојно и потпуно обавештена представља један од основних
елемената демократског поректа за који се залаже ДПС. Остварење овог јавног интереса
подразумева слободан развој независних медија који ће својим разноврсним и
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квалитетним садржајима бити корисни грађанима Србије за фомирање њиховог личног
критичког става и мишљења.
ДПС се зато залаже за постојање медијског плурализма који ће различитим изворима
информација одсликавати право на пуну слободу изражавања без дискриминације,
поступајући у складу са етичким и професионалним нормама обавештавања.
ДПС сматра да без уређивачке независноти нема ни медијске слободе, као што нема ни
објективног информисања без уредника и новинара који су у професионалном смислу
искључиво одговорни јавности. Свака врста притисака, цензуре и самоцензуре је
неспојива са новинарском професијом и слободним током информација. Како би се
сачувала и унапредила уређивачка и новинарска аутономија, медијска писменост и
истраживање у области медија, ДПС се залаже за јасан правни и регулаторни оквир којим
ће држава гарантовати несметан рад и развој медија.
ДПС инсистира на јавности података о власничкој структури штампаних и
електронских медија, као и пореклу капитала који се улаже у јавно гласило. Недопустиво
је постојање монопола, медијске концентрације и власничког обједињавања у области
јавног информисања. ДПС се залаже да Република Србија, покрајине и локална
саомуправа, могу бити власници само једног електронског медија, зато што су то
радиодифузни јавни сервиси са јасним законским обавезама према свим грађанима Србије
и житељима локалних самоуправа.
6) Спорт и омладинска политика. ДПС сматра да је развој спорта један од
најбитнијих предуслова за здрав и свестран развој деце и омладине. Спортске активности
морају бити првенствено развијане кроз школство и аматерски спорт. Спортистима Србије
држава мора да омогући све погодности кроз улагања у спортску инфраструктуру.
Млади људи представљају велики политички, економски и научни потенцијал Србије
и њихово место је у политици. Досадашња декларативна подршка младима у њиховом
школовању и радном ангажовању, без стварне бриге о њима и њиховој будућности, мора
да буде превазиђена низом конкретних мера. Омладина треба да стекне што виши ниво
образовања, а послодавцима треба да се дају олакшице приликом запошљавања младих.
Младе брачне парове треба стимулисати да имају више деце, у оквиру нове демографске
политике.
ДПС сматра да држава мора у будућности да подстакне, прати и усклађује друштвену
бригу о младима у свим областима живота – образовању, здравственој заштити,
предузетништву и запошљавању, науци, култури и стваралаштву.
Република Србија, својом бригом и мерама државне политике, мора омогућити да
наша земља постане атрактивна за живот младих, а не да је млади напуштају у потрази за
послом и бољим животом.
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7) Брига за Србе ван Србије. Приоритет ДПС-а је неговање културног и духовног
јединства српског народа у целини. Везе Срба у окружељу са матицом су природне, као
што су природне и специјалне и паралелне везе Република Србије и Републике Српске.
Неопходно је сарађивати са државама у региону у којима живе Срби, али и отворено се
супротставити сваком покушају и чину дискриминације Срба, што је данас често у неким
суседним државама. У таквим случајевима Србија мора да употреби сва билатерална,
међународно-дипломастка и међународноправна средстав за заштиту својих сународника
и њихових националних интереса.
8) Денационализација и реституција. ДПС сматра да треба донети измене и допуне
тренутно важећег закона о повраћају имовине одузете грађанима Србије након завршетка
Другог светског рата. Свим старим власницима и њиховим законитим, крвним
наследницима који су након подношења потребне документације остварили право на
повраћај имовине, треба обезбедити правичну новчану надокнаду или одговарајућу
замену некретнина. Не сме се дозволити да органи локалне самоуправе саботирају
повраћај имовине у случајевима када је Агенција за реституцију донела решења у корист
старих власника или њихових наследника. ДПС се одлучно противи продаји имовине и
пољопривредног земљишта који поступком реституције треба да буду враћени старим
власницима.
Тек када неправде нанете углавном из идеолошких разлога буду у највећој могућој
мери исправљене, Србија ће доказати да је држава која заиста поштује приватно
власништво.
*
*

*

Историјско трајање Србије и српског народа у целини показалo je да je, ма колико
времена била тешка и услови опстанка немогући, српски народ увек налазио унутрашњу
снагу да премости невоље и оствари највеће задатке.
Садашње тешкоће и осећај беспомоћности обичног грађанина још су један разлог да
сви заједно поново потражимо ону исту снагу народа, која нас је кроз векове сачувала.
Програм и идеје Државотворног покрета Србије су наш допринос на путу опстанка и
обнове Србије као државе српског народа и свих њених грађана и матице свих Срба у
суседству и расејању.

14

