ПЛАН ЗА ИЗЛАЗАК
СРБИЈЕ ИЗ КРИЗЕ
ДЕМОКРАТСКA СТРАНКA
- нацрт за јавну расправу 05.03.2013.
1

ОСНОВНА НАЧЕЛА
Наш задатак: Изградња друштва и државе на начелима социјалдемократије
и највиших вредности модерне цивилизације, слободе, једнакости,
солидарности и правде
• Три основне европске вредности: људска права, демократија и владавина права
• Међусобна солидарност свих грађана
• Сузбијање нетолеранције и дискриминације
• Неприкосновеност људских и грађанских права и слобода гарантованих
Уставом
• Равноправност пред законом, једнаке шансе и једнак приступ образовању

2

ПРИОРИТЕТИ ПЛАНА
Уз пуноправно чланство у ЕУ, приоритети Плана су
образовање и изградња инфраструктуре као услови
покретања привредног развоја, који видимо пре свега у
пољопривреди, прехрамбеној индустрији, енергетици и
информационим технологијама
Демократска странка чврсто верује да је ово једини начин да
изведемо Србију из дубоке кризе, сузбијемо сиромаштво и
незапосленост и обезбедимо бољи живот грађанима наше
земље.
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ЕКОНОМИЈА И ЗАПОШЉАВАЊЕ
Наш задатак: Јачање националне економије, смањење незапослености,
повећање стандарда грађана, стабилност цена
• Пољопривреда, прехрамбена индустрија, енергетика, ИТ и инфраструктура кључни сектори за економски развој
• Претварање водећих градова у регионалне економске центре улагањем 50
милиона евра у сваки од њих
• Реформа и професионализација јавних предузећа
• Формирање Развојне и извозне банке
• Обавеза да фирме које добијају субвенције запошљавају припаднике средње
генерације
• Укидање током пет година пореза за мале породичне фирме
• Фиксни курс динара
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РАД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Наш задатак: Да у Србији нема породица у којима нико није запослен, и да они
који су запослени могу достојанствено да живе од свог рада
•

Реформа
радног
законодавства
уз
поштовање
интереса
и запослених и послодаваца, aдекватно регулисање и регистровање
прековременог рада

•

Подстицање запошљавања, посебно запошљавања угрожених група

•

Одржив систем пензија, солидарност и брига о најстаријима

•

Подршка младим породицама и трудницама

•

Јачање улоге синдиката у приватном сектору, прелазак на гранско преговарање,
покретање локалних социо-економских савета и обезбеђивање учешћа
репрезентативних синдиката у раду Народне скупштине.
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ПОЉОПРИВРЕДА,
ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
Наш задатак: Побољшање квалитета живота села и пољопривредника,
повећање приноса по хектару, побољшање социјалне заштите сељака
• Потписивање петогодишњих уговора о подршци са свим пољопривредницима
• Посебна стратегија за сваки аграрни регион
• Помоћ постојећим и формирање нових државних комбината тамо где нема
приватне иницијативе
• Заустављање продаје државног земљишта и позитиван однос према задружном
земљишту и задругарству
• Обнова старих и изградња нових система за наводњавање
• Унапређење система безбедности хране и заштите потрошача
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ФИНАНСИЈЕ
Наш задатак: Успостављање правичности и одрживости јавних финансија
• Смањење укупног нивоа пореза и доприноса на максимално 50% од нето зараде
• Веће опорезивање богатих
• Увођење Програмског буџета на свим нивоима власти
• Израда нових закона о финансирању локалне самоуправе и територијалне
аутономије, како би се обезбедио стабилан и одржив начин финансирања
• Увођење јединственог система платних разреда у јавном сектору
• Повећање јавних прихода кроз реформу Пореске управе и смањење степена
пореске евазије
• Укидање банкарских провизија за превремену отплату, трошкове обраде
и рефинансирање кредита
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ОБРАЗОВАЊЕ
Наш задатак: Образовање доступно свима, школе из којих ће
деца излазити научена и оспособљена за оно за шта су се
школовала, стално учење и усавршавање након завршетка
школовања
• Основно и средње школовање мора бити бесплатно, сви морају
имати једнаку шансу, знања која стичу морају бити употребљива
• Обавезно средњошколско образовање
• Високо образовање као јавно добро или непрофтна активност
• Прилагођавање наставних садржаја узрасту ученика, смањење
потребе за ангажовањем приватних часова и професора
• Стипендирање сиромашне, даровите деце од основне школе
• Програм 10.000 стручњака – помоћ талентима да се школују у
најбољим школама у Србији и свету
• Промоција целоживотног учења и усавршавања
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НАУКА И ИТ
Наш задатак: Србија која ће омогућити научницима да достигну европске
стандарде и технолошки унапреде нашу привреду, и развијено
информационо друштво
• Амбициозан циљ улагања од 2% БДП 2020 г, пола из буџета, пола из приватног
сектора
• Спречавање “одлива мозгова”, стварање перспективе за младе научнике и за
повратак наших научника из света
• Јачање научне писмености кроз популаризацију науке
• Повезивање науке и привреде уз подстицај предузећима која улажу у науку и
нове технологије
• Повезивање са међународном научном заједницом (сарадња са ЕУ, САД,
Русијом и Кином)
• Развој брзог интернета и електронског пословања
• Развој “електронске управе“ да би се грађанима олакшали послови које имају са
администрацијом и да би се спречила корупција
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КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ
Наш задатак: Култура и информисање доступни свима
• Повећање средстава на 1.5% укупног буџета
• Обезбеђивање услова у којима ће се поштовати слобода културног
и уметничког стваралаштва, поштовање ауторских права
• Унапређење и модернизација установа културе
• Децентрализација улагања у културу, развијање културних садржаја
у мањим срединама
• Потпуна слобода медија, укидање сваке цензуре и политичких
притисака на медије
• Дефинисање улоге јавног сервиса у медијима
• Унапређење улоге Интернета и он-лајн медија
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ЕНЕРГЕТИКА, РУДАРСТВО И
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Наш задатак: Квалитетни и приступачни енергенти за грађане,
коришћење енергетских потенцијала и улагање у њих, као један
од важних услова за развој економије и привреде, здрава
животна средина
• Подизање нивоа енергетске ефикасности и безбедности
• Улагање у коришћење обновљивих извора енергије
• Изградња једног енергетског термо-блока из домаћих средстава
• Модернизација и професионализација јавног сектора у овој
области
• Подизање еколошке свести код грађана, посебно код деце
• Јачање зелене економије
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ИНФРАСТРУКТУРА, САОБРАЋАЈ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И УРБАНИЗАМ
Наш задатак: Квалитетни путеви, пруге и коридори којима
грађани путују брзо и безбедно, покретање грађевинске
индустрије, увођење реда у урбанистички и грађевински неред
• Јасно дефинисање приоритета и надлежности у изградњи,
одржавању и чишћењу путева
• Изградња обилазница око градова, завршетак Коридора 10 и 11,
изградња аутопута Крагујевац-Чачак и банатске магистрале
• “Каталог локација” за инвеститоре
• Успостављање “услужних центара” у којима би се на једном месту
издавале све грађевинске дозволе.
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ОМЛАДИНА И СПОРТ
Наш задатак: Стварање перспективе за младе, и друштва које
им даје шансу и препознаје њихове потенцијале. Спорт
доступан свима
• Укључивање младих у доношење одлука које се тичу њиховог
живота
• Израда ресрних политика посвећених младима : здравство,
образовање, пољопивреда, итд.
• Посебни програми за запошљавање и самозапошљавање младих
• Равномерно улагање у спортове
• Враћање школских сала ученицима
• Унапређење квалитета образовања у области спорта
• Сузбијање насиља на спортским догађајима
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ЗДРАВСТВО
Наш задатак: Квалитетна и доступна здравствена заштита и
системско унапређење свих нивоа те заштите
• Скраћивање листа чекања изједначавањем
приватних здравствених установа

државних

и

• Бесплатна примарна здравствена заштита
• Могућност да сви имају оверене здравствене књижице, без
обзира на запослење
• Модерне, добро опремљене здравствене установе са стручним
медицинским особљем
• Плаћање лекара по учинку
• Помоћ паровима да добију децу
• Повезивање и учлањење у систем ”Еуро-транспланта”
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БЕЗБЕДНОСТ
Наш задатак: Успостављање цивилне контроле над службама
безбедности и МУП-ом и системска борба против илегалне
трговине наркотицима, оружјем и људима. Држава у којој је
сваки грађанин безбедан
• Изместити из МУП-а непотребне административне послове попут
издавања саобраћајних и возачких дозвола
• Обезбеђивање довољног броја полицајаца у свим локалним
самоуправама
• Повећање укључивања припадника војске
мултинационалнеим мировним операцијама

и

МУП-а

у

• Јачање цивилне контроле над службама безбедности и МУП-ом
• Национална стратегија за сузбијање промета и продаје наркотика
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ДРЖАВНА УПРАВА, ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Наш задатак: равномеран регионални развој, ефикасне локалне самоуправе и
администрација које грађанима “не компликују, већ олакшавају живот”,
политичари који за свој рад одговарају грађанима
• Инвестиција од 1,7 млрд евра у периоду од 5 година у локалну инфраструктуру
• Увођење “стандардног пакета услуга” јавних служби на локалу уз рационализацију
јавних служби коришћењем ИТ
• Професионализација јавне управе уз оснивање “Института за јавну управу” како
би се унапредило знање запослених на локалу и квалитет услуга који они пружају
• Локалне заједнице које брину о сваком свом члану у којима ће свако добити помоћ
• Коришћење потенцијала прекограничне сарадње између општина
• Изборни систем који гарантује поштовање изборне воље грађана и који
успоставља одговорност политичара према грађанима
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ПРАВОСУЂЕ, БОРБА ПРОТИВ
ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И
КОРУПЦИЈЕ
Наш задатак: Ефикасно, независно судство без корупције, које
ће радити брзо и праведно
• Правични и ефикасни парнични и други судски поступци
• Јаке институције за борбу против корупције
• Ефикаснији рад судова у случајевима насиља, злочина из мржње
и сличним делима
• Убрзати извршење пресуда
• Унапређење законодавног оквира за заштиту података о личности
• Даље развити процедуре за одузимање имовине и поступак
управљања одузетом имовином мафије
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ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ
Наш задатак: Србија у којој су сви равноправни пред законом и суштински, у
којој се санкционише свака врста дискриминације
• Заштита стечених права националних мањина и права на културну аутономију
• Заштита независних тела која се баве људским правима од политичких притисака
и смена
• Увођење садржаја у школама о мањиским и рањивим групама, различитости и
дискриминацији, како би се спречиле предрасуде о њима
• Економско оснаживање жена кроз фондове за запошљавање и самозапошљавање
жена, самохраних мајки, старијих од 40 година, жена које су двоструко
дискриминисане
• Брига о детету, борба против сиромаштва деце и насиља над децом.
• Уклањање свих правних, техничких и информационих баријера за инклузију
особа са инвалидитетом.
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СПОЉНА ПОЛИТИКА И
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Наш задатак: Србија у ЕУ, уз поштовање и примену свих
европских принципа и стандарда, Србија као поуздан и
предвидив партнер у региону и свету
• На путу ка ЕУ Србија ће се мењати, а кроз чланство ће стећи
могућност учествовања у доношењу одлука и политика
• Највећи изазови, али и могућности, спољне политике су у региону
• Стварање мреже билатералних уговора са регионалним
партнерима – редовни сусрети на највишем нивоу и заједничке
седнице Влада. Сарадња на нивоу градова и локалних заједница,
размена ученика и студента и културна и спортска размена
• Подршка дијалогу Београда и Приштине, уз редовне консултације
са Народном скупштином
• Унапређење и професионализација дипломатске службе
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ПЛАН ЗА ИЗЛАЗАК
СРБИЈЕ ИЗ КРИЗЕ
Примедбе, предлоге и сугестије
послати на адресу:
noviprogram2013@ds.org.rs
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