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ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА 
 

БОРБЕНА ЛЕВИЦА 

 

 

 

Покрет социјалиста је политичка странка основана јула 2008.године у Београду, као 

одговор на немар владајућих елита према човеку, и као жеља да се покаже одговорност 

према генерацијама које долазе. 

Покрет социјалиста своје постојање темељи на марксизму као и другим учењима и 

идеологијама којима се ослобађа човек, и успостављању социјалистичких друштвених 

односа. 

Покрет социјалиста (ПС) се појавио у време дубоких политичких и друштвених промена у 

Србији и њеном окружењу. 

Покрет социјалиста себе види као будућу централну снагу националног, радничког и 

економског препорода Србије. 

Покрет социјалиста као антиглобалистичка партија види будућност Планете у савезу 

слободних нација. ПС сматра да човек без слободног испољавања националног не може 

бити слободан човек. 

Покрет социјалиста жели сигурну, солидарну и просперитетну Србију.  

Покрет социјалиста жели развијену и хуманију Србију. 

Коначни циљ формирања и постојања Покрета социјалиста јесте срећа и слобода 

појединца и држава благостања. То је сврха нашег политичког деловања. 
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ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

окрет социјалиста је организација која заступа и бори се за политичке интересе 

друштвених слојева који живе од свог рада.  

Оснивање ПС, као и дефинисање програма, дешава се, између осталог, у атмосфери коју 

обележава брутална експлоатација и потпуна небрига владајуће класе и њених политичких 

представника за судбину свих који живе само од свог рада. Ове околности захтевају 

сажимање позитивног искуства левице и радничког покрета, дакле свих оних искустава 

која су већ постала цивилизацијске и социјалне тековине модерног живљења.  

Време у коме живимо, на политичком плану обележава криза политичке репрезентације, 

самим тим и легитимизације, и покушаја брисањa граница између левице, центра и 

деснице, тако да је питање модалитета деловања и организовања једно од кључних питања 

савремене политичке сцене. Утолико, савремена, аутентична левица мора очувати реалну 

везу са социјалним слојевима које политички репрезентује, заступајући њихов интерес на 

конкретан и борбен начин. 

ПС се бори целокупном својом политиком, стратегијом и тактиком за истински 

социјализам, у чијем је средишту човек и његови свеукупни интереси и права.  

ПС се бори за човека као појединца и као дела друштва у коме живи и ствара.  

ПС се бори за изградњу друштвеног система чији ће се интереси у основи подударати са 

интересима сваког човека, то јест са интересима огромне већине његових чланова. 

Најважнија питања, циљеви и начела која ће бити у жижи борбе интересовања ПС и 

залагања за њихово остварење имају, зависно од њихове природе и постојећих услова, 

краткорочан, дугорочан или трајни карактер. 

ПС се бори за све оне који живе од резултата свог рада. Она ће најцеловитије и 

најпотпуније изражавати њихове актуелне и трајне интересе и тежње. 

Покрет социјалиста је противник тоталитарних идеологија, каквe су нацизам, фашизам и 

глобализам и из њих изведених видова политичке праксе. Због тога се Покрет социјалиста 

организује и опредељује као антифашистичка и антиглобалистичка левица – речју: 

борбена левица.  

Посебно данас, постало је јасно да се општа криза продубљује. Противречности између 

капиталистичких држава се повећавају, и постају све агресивније и ратоборније.  

Борба између капитализма и социјализма се одвија у склопу изузетног напретка 

производних снага, научно техничке револуције и милитаризације привреде, што је све 

убрзавало ток социјално политичких процеса у целом свету. Капитализам се 

трансформисао у свој последњи стадијум – најсуровији стадијум, импeријализам. 

Концентрација капитала је довела до стварања монопола, који су постали господари 

економског, социјалног и политичког живота. Данашња тешка економска криза има своје 

корене у времену од завршетка другог светског рата, када је привреда високоразвијених 

држава прешла у нови стадијум интернационализације капитала и производње.  

П 
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Дошло је до сливања банковног и индустријског капитала и стварања финансијских 

олигархија.  Паралелно са извозом роба је дошло до огромног извоза капитала, али и 

политичког мешања и наметања потрошачког друштва као јединог циља. 

Оснивани су регионални и глобални монополистички савези, а ради поделе и 

прерасподеле света. 

Глобализам је створио још већи јаз између богатих и сиромашних и чини га непрелазним. 

А када друштво изгуби способност социјалне комуникације оно постаје дубоко 

неправедно и неодрживо. 

ПС се оштро противи правилима глобализма, посебно проглашавањем такозваних „зона 

интереса“ од било ког центра моћи, јер то даље води до самовољног присвајања права на 

мешање у послове свих земаља света, било политички и економски, било оружано. 

У свом деловању, ПС се држи начела: циљеви не оправдавају средства, већ средства 

легитимишу циљеве (као пожељне или непожељне).  

ПС је такође противник апсолутизације и лажног приоритета политичке памети у свим 

питањима где струка има свој став. Другим речима, ПС је противник наметања 

политизације у друштвеним питањима где је довољна стручност. То истовремено значи да 

је ПС противник политичке подобности у обављању било ког стручног и професионалног 

посла.  

ПС има пуну свест о савременом искуству временске ограничености дневнополитичких 

истина, њиховог рока важења или употребе, као што је свесна и околности да јавним 

мњењем, данас више него било кад, управља нека врста политичке моде коју обликују 

медији. Због тога се Покрет социјалиста залаже за стварни, скруполозан и одговоран 

политички дијалог, не само као израз минимума демократизације политичког живота, већ 

и као нужне претпоставке побољшавања ма којег политичког опредељења и могућности 

избора између њих.  

ПС се залаже за неговање дијалога, који се између осталог, садржи у ставу прихватања 

могућности да је противник у праву, да му је допуштено да се изрази и да постоји обавеза 

да се размисли о његовим аргументима. 

У актуелним историјским и друштвеним условима ПС се залаже за друштво које ће бити 

хуманије и рационалније од постојећег, у којем ће се проширити и поштовати људске 

слободе и грађанских права.  

ПС се залаже за социјалну правду и солидарност, правну и социјално одговорну државу, 

чији је циљ благостање народа.  

ПС сматра да је благостање народа и срећа појединца могућа само ако је заснована на 

економској ефикасности, односно социјалном партнерству носиоца рада - а то су радни 

људи.  

ПС сматра да власт морају имати они који живе од свог рада. 

ПС се залаже да радни човек буде поштован и вреднован. 

Због тога се ПС залаже за пуну афирмацију света рада и слободу синдикалног 

организовања.  
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ПС сматра да је синдикално организовање важно и зато мора бити обавезно као што је 

обавезно бесплатно школовање и здравстена заштита. 

ПС се бори за права људи да живе у условима здраве животне средине, развијеном 

цивилном друштву у којем постоји слободан проток информација и слободно деловање 

медија. На тај начин могуће је остварити истинску слободу стваралаштва у култури и 

науци и друштвено стимулисање правих вредности у тим областима.  

ПС се залаже за медијски плурализам уз стварни професионализам у обављању 

новинарског посла. Штампа, телевизија, радио и друга информативна средства треба да 

објективно пренесу информације, и да буду истински јавни сервис свих грађана Србије. 

Само на тај начин могу бити доступни свима који се боре за истинске интересе народа, 

прогрес, слободу, националну независност. 

Основне вредности ПС су прихватљиве за све који схватају суштину темељних вредности 

национално одговорне борбене левице:  

1. владавина права,  

2. парламентарна демократија,  

3. социјално одговорна привреда,  

4. подршка синдикализму,  

5. брига о развоју, 

6. солидарност,  

7. полна равноправност, 

8. верска и национална равноправност, 

9. држава у функцији грађана. 

 

ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ И ЦИЉЕВИ 

 
ПС је привржена начелима поштовања људских слобода, владавини права и начелу 

одрживог развоја. Само тако је могуће бити одговоран према садашњости и будућности. 

ПС се води највишим моралним и правним стандардима, Универзалном декларацијом о 

људским правима и потребама савременог човека, због чега као свој приоритет има 

промовисање, поштовање и заштиту људских права.  

Једнаку шансу и третман треба да има сваки појединац појединац без обзира на 

националност, вероисповест, пол, здравствено стање, године, порекло, боју коже, 

сексулано опредељење, имовинско стање или другу различитост.  

ПС се залаже за успоставаљање социјалистичких односа, политичко – економског система 

у коме ће постојати интегрална слобода човека – слобода мишљења, говора, збора, 

договора, удруживања, информисања, права на рад. 

Као највише и неодвојиве вредности ПС истиче: слободу, правду и једнакост.  

Слобода је централно начело. 
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ПС сматра да слобода појединца садржи свест о поштовању и прихватању слободе 

другога и то је, уз одговорност према будућим нараштајима и судбини земље, једино њено 

ограничење. 

Као што нема слободе за сваког без правде и једнакости за све, тако нема ни једнакости за 

све изван правде и слободног избора за сваког.  

Слобода, правда и једнакост су међусобно условљене. Оно што се садржајно и формално 

одузме у социјалном утелотворењу једне од ове три вредности, нужно повлачи смањивање 

присуства друге две вредности.   

Због тога се ПС супротставља свим оним политичким деловањима који покушавају да 

умање укупно друштвено достигнут степен слободе, правде и једнакости, или да 

фаворизују једну на рачун друге две вредности. 

Покрет социјалиста из садашњих друштвених проблема не прави заокрет у историјски 

нужно бољу будућност, будућност какву би она желела да буде, да би у њено име 

игнорисала и актуелне проблеме и актуелне политичке опоненте.  

Покрет социјалиста не верује у аутоматизам боље будућности.  

ПС ће се борити, овде и сада, како би се, у сваком конкретном поводу и прилици, садржаји 

и форме слободе, правде и једнакости унапредили и подигли на виши ниво. 

ПС ће се, програмски и у свом деловању, држати принципа и вредности радничког 

покрета и позитивних искустава целокупне светске и домаће левице. 

Залагање за правну државу, јавну контролу и транспарентност свих облика власти, 

поштовање људских права, као и достојанства и слободе личности, социјалну правду 

и у друштву и у економији, очување облика колективне својине, обустављања 

приватизације и ревизију досадашње, чине основне принципе политичког деловања 

Покрета социјалиста. 

ПС не види себе само као свој специфичан политички циљ, већ као неопходни друштвени 

амбијент који нуди свим политичким опцијама.  

Област континуираног побољшања животних услова, солидарности, социјалне сигурности 

и социјалне заштите грађана, за ПС као левицу, представља област њеног специфичног 

практичног ангажовања не само из угла програмских опредељења, већ и због околности да 

смо релативно економски сиромашно и неразвијено друштво.  

На том терену, ПС није за дефанзивну стратегију социјале као коректива економске и из 

ње изведених облика неједнакости људи, већ заговара активистички и офанзивни приступ. 

То значи да је главно место решавања социјалних проблема радно место, рад од кога се 

може достојанствено живети и издржавати породица, право на рад као стварно а не 

декларативно право, економски развој као услов отварања нових радних места и подизање 

нивоа зарада, порески и правни систем који је у функцији обезбеђивања неопходних 

средстава за потпору незапослених и социјално угрожених слојева становништва 

(инвалиди, деца, пензионери са ниским пензијама, самохране мајке, итд.).  
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ПС ће се залагати за бесплатан општи систем здравствене заштите, систем старосних 

пензија, бесплатно школовање на свим нивоима и изградњу одговарајућих институција и 

служби као јавних служби, које би се овим проблемима професионално бавили.  

ПС ће у свом деловању неговати организационе форме волонтерске помоћи лицима у 

стању социјалне потребе као свој конкретан допринос хуманизацији односа и 

солидарности. 

ПС не сматра да овај волонтерски облик може да супституише деловање професионалних 

институција и обавезу савремене државе према социјално угроженим слојевима 

становништва, али он представља битну компаративну допуну и добар пример хуманости 

на делу. 

ПС ће се борити против свих облика расне, националне и верске дискриминације. ПС се 

залаже за развијање духа солидарности, споразумевања, пријатељства и добросуседских 

односа међу људима и народима. 

ПС сматра да је религија приватна ствар сваког човека, и у складу са тим се са 

поштовањем односи према осећањима и схватањима верника. 

ПС се залаже да Црква буде одвојена од државе. 

 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВЕ 

 

Човек као особа је темељ, сврха и циљ свих друштвених институција, а друштво је 

социјална димензија човека. 

Република Србија је национална држава српског народа, у којој мањине морају уживати 

сва права на темељу највиших светских стандарда.  

ПС прихвата политички концепт демократске, правне и социјалне државе, са 

репрезентативном (вишепартијском) демократијом, не као највишом историјском формом 

и најбољом организацијом власти и државе – већ као, овде и сада, Уставом регулисаном 

формом. Утолико, ПС држи да су опште изборно право и слободни избори не само 

неопходан услов одређивања састава парламента, већ и демократске легитимизације 

власти.  

ПС се залаже да сви народи и националне мањине које живе у Србији уживају истинску 

равноправност.  

ПС сматра да је једини могући праведан систем организације државе република. 

ПС не признаје и не прихвата стварање других држава или парадржавних творевина на 

територији Србије.  

На основама историјског искуства српског народа и његових савремених настојања и 

задатака, ПС види Републику Србију као социјалну државу, која је усмерена на бољитак и 

достојан живот човека, породице и свих друштвених слојева.  

Само на тај начин је могућа слобода и потпуна заштита свих грађана Србије. 

ПС се залаже да у Србији постоји један устав.  
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ПС изричито сматра да статути аутономниих покрајина не могу постати Устави. 

ПС се залаже за Србију као назависну, правну и праведну државу. Управо је правна 

држава услов, и ослонац јаке социјално одговорне државе. Њен основни задатак се састоји 

у јачању правне сигурности са циљем функционалног одржавања уставноправног поретка, 

унутрашње сигурности и поштовању базичних вредности поретка, слобода и права 

грађана. 

Да би се избегла криза легитимизације, као и практична могућност да се власт стекне и 

врши на основу политичких опредељења мањине бирачког тела, ПС се залаже да опште 

изборно право буде и законом утврђена обавеза сваког грађанина са бирачким правом. Тај 

законски императив не сме постати пука формална обавеза, већ је у обликовању 

политичког јавног мњења потребно омогућити исказивање свих креативних, струковних и 

интелектуалних потенцијала читавог друштва. Истовремено, све политичке партије, 

институције и медији требало би да својим деловањем створе претпоставке које ће 

мотивисати све грађане да ову законску обавезу не испуњавају као пуку формалну 

обавезу, већ као свој основни друштвени интерес. ПС ће се залагати да кандидати за 

политичке и јавне функције имају одговарајуће професионалне, моралне и личне 

референце које су објективно проверљиве.  

Поред тога, ПС ће се залагати за строгу поделу власти и надлежности на законодавну, 

извршну и судску, као и за институционалне и јавне облике контроле власти.  

ПС ће се борити да судови не буду инструменти извршне власти и да судије буду 

организоване у одбрани независности и судијске етике. 

ПС се залаже за ревизију реформе правосуђа јер је она по ко зна који пут увела на велика 

врата политички подобне судије. 

ПС се залаже да процес именовања и избора судија мора бити у функцији 

институционалне и индивидуалне независности судског система.  

ПС ће се свим силама борити против правосуђа које је једнопартијско, несамостално и 

директно зависно од извршне власти.  

Партијски зависно и несамостално правосуђе представља параван за злоупоребе 

функционера партија које су на власти и тајкуна који у ту власт формирали. 

ПС ће се залагати да правосуђе Србије чине мудри, стручни, вредни и храбри јавни 

тужиоци и судије, који су слободни у свом размишљању и стручни и независни приликом 

доношења својих одлука.  

ПС се залаже да суд буде правда, а судска пресуда истина. 

ПС се залаже за одговорну, ефикасну и штедљиву власт и државу.  

Референдум, ПС сматра, обавезном и најдемократичнијом формом изјашњавања грађана о 

свим питањима од капиталног јавног интереса.  

Кад су у питању органи извршне власти, осим смењивих функционера – условљено 

резулататом општих избора – ПС се залаже за максималну професионализацију и потпуну 

елиминацију политичке подобности и реваншизма. Једини критеријум подобности 

службеника управе требало би да буде њихова професионалност, стручност и честитост. 
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Слични критеријуми важе и за запослене у јавном сектору, инстутуцијама и предузећима 

чији је оснивач или власник држава.  

Базична структура државне администрације, њени стручни ресурси, извршни део њеног 

апарата, морају бити статусно и реално независни од политичких и изборних прилика, 

политичке нестабилности и криза, политичких интереса и потреба, па макар то били 

интереси и потребе владајућих партија.  

Законодавна, извршна и судска власт треба да буду одвојене и међусобно независне у 

доменима својих овлашћења и рада. Смисао њиховог постојања јесте у служењу народу.  

ПС се бори против сваког облика бирократизма. 

ПС се залаже да државна организација и администрација буду поједностављене, 

функционалне, рационалне, ефикасне и приступачне сваком грађанину. 

Јака и стабилна држава је могућа само уз професионалну, рационално организовану и 

поштену државну управу.  

Државна управа мора поново постати истински део извршне власти Србији, који врши 

управне послове у оквиру права и дужности Србије, како је то и Законом одређено.  

ПС ће се борити против непотребног нарастања органа државне управе  (од 2000.године 

до данас почео је раст државне управе, иако се држава „смањила“ за 30%). По броју 

министарстава држава Србија је најбројнија у Европи, у рангу са Кином која има више од 

милијарде људи. Државна управа у Срији је прегломазна, несручна, корумпирана. 

ПС ће се залагати да државна управа буде самостална у свом раду, која ће зависити само 

од правила струке а не од партијске припадности и воље појединца. 

Апарат државе делује по закону, а не на основу политичке воље или интереса било којег 

политичког субјекта.  

ПС види државу као правну и праведну, због чега сматра да су пред законом сви једнаки.  

ПС види првану државу види као услов минимума слобода, социјалне правичности, 

равноправности и солидарности грађана. То подразумева и законско дефинисање: 

СЛОБОДА као: 

- неповредивости личности и достојанства сваког појединца; 

- слободе говора, савести и религиозних уверења; 

- слободе политичког окупљања, организовања и избора; 

- слободе рада, стваралаштва, предузетништва и власништва на принципима 

социјалне привреде, која нема само за циљ добит, већ и добробит заједнице, као и 

социјалну и еколошку сигурност; 

- саодлучивања запослених о свим питањима везаним за рад и стваралаштво; 

- слободе струковног и синдикалног организовања, што укључује и право на штрајк; 

- слободе суделовања и иницијативе у доношењу свих одлука које се тичу социјалне, 

еколошке и здравствене сигурности; 

- слободе од сиромаштва, страха, незнања, сваког вида потчињености и насиља над 

човековим мишљењем, његовим тежњама и потребама; 

- система слобода прихваћених међународним конвенцијама и договорима; 
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ЈЕДНАКОСТИ као:  

- једнаке могућности у стицању прихода и добара; 

- једнакости у социјалним правима; 

- једнакости у политичким правима; 

- једанакости свих у шансама за политичку и друштвену партиципацију, социјалну 

сигурност и сваку врсту социјалне промоције; 

- једнакости свих људи у присвајању тековина образовања, науке, културе и 

стваралаштва уопште; 

- једнакости жена и мушкараца; 

- једнакости свих грађана у остваривању грађанских и политичких права, без обзира 

на пол, доба живота, вероисповест, националност и социјални положај; 

ПРАВДЕ као: 

- опште једнакости пред законом и правичности закона; 

- аутономије судства и права на правног заступника; 

- социјалне правде изражене у осетљивости на права слабијих; 

- гаранције социјалне сигурности; 

- традиционалне народне правде; 

СОЛИДАРНОСТИ као: 

- активног, појединачног и групног заузимања за слабије; 

- заједничког деловање на постизању и осигурању мира и разумевања међу људима; 

- поштовања различитости међу људима и друштвеним и етничким групама; 

- спремност на помоћ и сарадњу, спонтану и организовану помоћ слабијим и 

угроженим; 

ПС се залаже да у законодавној активности буду уведени правни стандарди најразвијених 

земаља.  

ПС се залаже да српски систем легислативе селективно интегрише све предности и сва 

позитивна искуства правних система најразвијенијих и правно најуређенијих земаља.  

ПС ће се залагати, када је у питању организација Србије, као јединствене, целовите, 

недељиве суверене државе.  

ПС никада и ни по коју цену неће признати независност тзв. Косова и као један од 

кључних принципа своје спољне политике узимаће за основ однос конкретне земље, 

међународне организације, политичке организације или партије према НАТО агресији на 

СРЈ и према питању независности Косова.  

ПС је противник политичке арбитрарности у правно дефинисаним односима и пословима, 

али је утолико више противник закона донетих искључиво посредством политичких 

мотива, оних закона који трају док је политички субјект који их је донео на власти. 

ПС се залаже за стабилан, јасан и предвидљив правни систем, односно за такве исте 

његове последице у најширој друштвеној пракси. То подразумева да држава није нека 

врста ратног плена који се осваја победом на изборима, плена који је препуштен на милост 
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и немилост, захваљујући механизму законодавне власти, победничким партијама. И 

њиховим спонзорима. 

Струковне и независне синдикате, ПС види као законом предвиђене субјекте који штите и 

заступају интересе и права запослених из домена радног законодавства. Право на штрајк 

мора бити законом загарантовано право без ограничења, када је у питању врста 

делатности, његова организација и дужина трајања.  

У случају генералног штрајка, ПС сматра да не постоји само одговорност послодаваца и 

управљачких структура, већ и одговорност власти, односно државе, за испољавање тако 

широког незадовољства постојећим односима.  

ПС ће се залагати да се посредством синдиката остваре форме саодлучивања и 

сувласништва запослених у складу са искуствима у најразвијенијим земљама, што би 

требало, такође, дефинисати радним законодавством.  

Невладине организације и удружења, пре свега хуманитарног карактера, ПС сматра 

неопходним елементима такозваног цивилног друштва, као и комплементарном допуном 

постојања и деловања синдиката, политичких партија и државе. Невладине организације, 

удружења и покрети грађана не само да артикулишу специфичне опште интересе и 

потребе, већ могу битно утицати на демократско формирање јавног мњења и 

представљати снажну противтежу претераној парцијализацији укупног друштвеног 

простора. Али невладине организације нипошто не смеју на себе преузети елементе 

државе нити постати сарадници страних Влада и држава. Њихово финансирање не сме се 

обављати из иностранаства, већ само и једино на основу одговарајућих закона Републике 

Србије.  

ПС се залаже за генералну деполитизацију друштвеног простора и истовремено за 

јефтину, ефикасну и по грађане корисну државну управу и администрацију, за државу која 

ће бити сервис друштва, то јест грађана – а не обрнуто.  

ПС ће се борити да се обезбеди такав амбијент, односно његово одржавање, у коме би 

добробит свих или бар већине грађана био основни критеријум њеног деловања. 

 

Политичке странке 

 

Србија је дуги низ година политички неуређена. Странке су у власништву тајкуна који за 

њихово финансирање за услуге након свог доласка на власт распродају државу и тако 

онемогућавају демократски развој друштва али и било какву поштену економску 

утакмицу. Основ сваке корупције јесу политичке странке и њихови финансијери који су 

прави власници политичких странака уместо чланства и бирача. 

Да би се спречила тајкунизација политичког живота Србије ПС ће захтевати доношење 

прецизне законске регулативе о финансирању странака и политичких изборних кампања. 

У време изборних кампања РТС Србије ће о свом трошку будући да сви грађани плаћају 

претплату омогућити снимање истоветног броја телевизијских спотова, који ће бити 
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емитовани у истоветној секундажи и истоветном броју понављања на свим ТВ и радио 

станицама на простору Србије, потуно једнако за све изборне утакмице.  

Сви који користе јавно добро, какво је фреквенција морају бити солидарни и учествовати 

у навазнијем задатку сваког демократкосг друства какви су збори. Држава ће свакој 

странци учеснику избора омогућити да у свим градовима два пута у току изборне кампање 

користи одговарајућу салу сасвим без наканде, а коришћење сале ће бити одређено 

жребом. Све фирме које се баве истицањем билборда биће у обавези да без надокнаде 

уступе истоветан број билборда свим учесницима изборне кампање, 

Држава ће одредити поштен не лажно мали али ни бахато велики износ за основне 

трошкове камапње који ће бити враћени у државну касу од стране сваке странке која не 

пређе цензус 30% од вредности емитованих и снимљених спотова, билборда и сла на 

рачун државе.  

Доношењем оваквих законских решења странке не би имала оправдања да користе услуге 

тајкуна, и да им услуге враћају након доласка на власт. 

Странке ће бити финансиране од стране државе у складу са бројем посланика, 

утврдљивим бројем чланства и распрострањеношћу на територији Србије. Вишепартијски 

систем кошта али је најјефтиније када га плаћа држава, уместо што га финансирају 

тајкуни, а после тога постају власници државе.  

Политика је највиши и најважнији облик јавног деловања, и зато мора постати 

најконтролисанија и најугледнија област људског деловања у Србији.  

Након заврвршетка избора странке које би прешле цензус биле би финасирање од стране 

државе на основу одговрајућих закона опет на начин да ни једна странка нема могућност 

ни оправдање да продаје уверења грађана уверења продају за тајкунски новац. 

Примери корупције у странкама ПС би износио јавно и кажњавао ригорозно јер сматра да 

нема веће опасности по развој једног друштва него да гласови грађана постану предмет 

трговине повлашћење касте политичара. 

 

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНА  

 

Национална безбедност је Уставом заштићена вредност друштва и државе. 

Безбедност је темељна вредност човека, друштва и људске цивилизације.  

ПС сматра да је основ националне безбедности и темељ опстанка земље поштовање и 

чување слобода, суверености и територијалног интегритета, права и слобода грађана, 

личне сигурности грађана, као и живот у повољним еколошким условима.   

ПС сматра да је безбедносна ситуација у Србији сложена јер се дезинтеграциони процеси 

настављају. Поред тога држава је у озбиљној економској кризи, опљачкана, добрим делом 

и распродата компанијама чије порекло капитала није контролисало. Криминал и 

корупција су у порасту, медијски простор је затрован, а грађани Србије су све 

сиромашнији.  
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Неповољна економска и социјална ситуација има негативан утицај на стабилност Србије, а 

тероризам, организовани криминал, корупција, тензије на етничкој и верској основи и 

други проблеми, који прате процесе либерализације и приватизације представљају реалну 

претњу њеној безбедности. 

ПС сматра да Србија мора бити спремна, обавезна и оспособљена да штити своје виталне 

безбедоносне и одбрамбене интересе и да активно учествује у изградњи и заштити 

универзалних вредности међународне заједнице. 

Као услов националне безбдности ПС види трипартитни однос политичке, националне и 

социјалне стабилности. Само је на тај начин могуће искоренити изведене проблеме попут 

корупције и других облика криминала, који нагризају и угрожавају државу.  

ПС се залаже да организовање у политичком, безбедносном и војном смислу буде чврсто 

и јединствено повезано. 

ПС се залаже за изградњу ефикасност система друштвених односа на различитим нивоима 

функционисања, од међудржавних, политичких, економских, социјалних, културних, 

информационих и др. Субјекти тих односа су појединци, социјалне групе и елите, државне 

институције и друштвене организације. 

Тежиште система безбедности ПС види у заштити појединца. 

Заштита појединца – грађанина као основног чиниоца друштва тражи укључивање свих 

јавних служби државе: полиција и војска, правосуђе, здравство, привреда, образовање.   

ПС сматра да је уставно право и обавеза сваког грађанина одбрана државе. Неопходно је 

зауставити моралну и материјалну деградацију војске Србије и дезинтеграцију система 

безбедности.  

ПС сматра да стратегија одбране треба да се редефинише, са циљем јачања система 

одбране. ПС се залаже за убрзано материјално и техничко оспособљавање и 

модернизацију војске, сходно потребама Србије, као и за њено рационално организовање 

и употребу.   

Језгро српске Армије треба да буде професионализовано и високо обучено, али већински 

састав мора бити сачињен од регрута и војних обвезника. Само она војска која је народна, 

одговара  и ради у интересу народа. А војска саставњена од плаћеника одговара само оном 

ко их плаћа. Ни једна плаћеничка армија није добила рат. 

Задатак полиције као и обавештајно безбедносних установа је брига о сигурности грађана, 

државних институција и заштита уставоправног поретка.  

ПС се противи негативној селекцији кадрова у полицији и залаже се за деполитизацију и 

професионалност, односно цивилни модел у којем је полиција сервис грађана.  

ПС сматра да је ефикасност и добра организација државне безбедности као дела 

националног система безбедности Републике Србије од огромног значаја, имајући у виду 

геостратешки положај земље. 

ПС се залаже за сталну модернизацију Безбедносно информативне агенције (БИА), Војне 

обавештајне агенције (ВОА), и Војно безбедносне агенције (ВБА) са посебно развдојеним 
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целинама, задуженим за стратегијски спољни обавештајни рад, и за контраобавештајне 

послове и друге послове безбедности.  

Један од најбитнијих чинилаца безбедоносне политике у Србији јесте постојање Савета за 

националну безбедност.  

ПС се залаже да Савет за националну безбедност не буде лично оружје у рукама 

политичара, како је данас, већ да обавља послове због којих је основан, а који су од 

непроцењиве важности за безбедност Србије. 

ПС се залаже да Савет полаже извештаје о свом раду свим релевантним факторима у 

земљи, о пословима који су у делокругу његовог рада, а то је старање о националној 

безбедности (разматрање питања из области одбране, унутрашњих послова и рада служби 

безбедности, међусобне сарадње органа надлежних за одбрану, органа надлежних за 

унутрашње послове и служби безбедности и њихову сарадњу с другим надлежним 

државним органима, и предлагање надлежним државним органима мера за унапређење 

националне безбедности)  

ПС се залаже за чврсту и тесну сарадњу, сталну размену инфомација и података између  

Агенција и Савета, јер је то једини начин да се послови ефикасно обаве. 

ПС се залаже за комплементарност ових служби на прикупљању, обради и процени 

безбедносно интересантних података и сазнања. 

ПС сматра да Србија не може одмах бити богатија, али може и мора бити праведнија. 

Савремени изазови и претње националној безбедности Србије су изузетно сложени и 

умрежени, и значајно утичу на унутрашње прилике у земљи у свим областима живота и 

рада.  

У ситему нацоналне безбедности, поред професионалних органа могу да учествују и 

органи државне управе, институције надлежне за правосуђе, образовање и научну 

делатност и заштиту животне средине, заштитник грађана, органи јединица локалне 

самоуправе, организације из цивилног друштва. 

 

Борба против корупције и криминала 
 

Несигурне и лако рушљиве институције и непостојање контроле рада извршне и судске 

власти су главне инситутуционалне препреке за борбу против корупције, која је захватила 

све сегменте српског друштва. 

ПС се бори да се корупција искорени из српског друштва.  

Корупција је највећа препрека развоју једног друштва. 

ПС сматра да је корупција увреда читавој земљи и свим њеним грађанима, увреда од које 

је веће само сиромаштво. 

Борба против корупције и криминала је темељно опредељење ПС, јер без искрене и 

правно утемељене борбе против највећег зла савременог српског друштва нема ни 

економског ни социјалног напретка у држави Србији. 
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Српска држава је скупља данас 20% због деловања корупције. Што је криза друштва већа 

и дубља, то је обим корупције све већи. 

Највећи проблем у Србији јесте постојање системске корупције оне која заробљава 

државу. Највећи део од укупног обима корупције од 80-90% не чине кривична дела, већ 

прекршај интегритета јавног службеника.  

ПС се због тога залаже промену у начину упављања институцијама. 

ПС ће се залагати и борити да Србија буде очишћена од корупције, било да је она мала, 

средња или системска, јер је то једини начин да се живи достојанствено и од свог рада. 

За ПС борба против корупције подразумева давање личног примера, којим ће сваки члан 

ПС показати да истински желимо да се ослободимо колективне болести кронизма и 

непотизма.  

ПС ће се залагати да се што више говори о томе шта је корупција и која је алтернатива. 

ПС ће се помагати и подржавати истраживачко новинарство, у којем су новинари озбиљни 

професионалци који се баве питањима корупције. 

Другим речима, ПС сматра да је борба против корупције у сарадњи са народом и искорак 

у нови начин владавине једини начин да се она и искорени. 

ПС се јасном борбом против корупције борити против колекционара приватизованих 

предузећа, монополиста који су максимизирали свој профит преко либерализације цена, 

инвестиционих фондова сумњивог порекла, а који су формирани на новом тржишту 

хартија од вредности и против контроверзних бизнисмена који свој финансијски утицај 

користе за корупцију правосуђа.  

Приватизација се од почетка у Србији одвија у непрегледним процедурама, што је довело 

до спорних случајева, и јасне спреге политичког врха и тајкуна у подели незаконито 

стечене добити.  

ПС се бори за Србију у којој присуство корупције и индиферентност грађана неће бити 

начин живота.  

Србија има антикорупцијске законе, али се они опет вољом државе не спроводе. 

Постојање истински правне и праведне државе обавезује ПС да води политику која ће 

1. осигурати свим грађанима Републике Србије брзу и делотворну правду, 

поштовањем врховног начела једнакости свих грађана пред законом, 

2. учврстити веродостојност и поверење грађана у све институције правосудног 

система. 

Реализацијом претходна два задатка, ПС ће на даље организовати и подстицати 

институције правне државе за одлучну борбу против корупције, организованог криминала, 

трговине дрогама.  

ПС ће се посебно залагати за онемогућавање спреге власти и криминала, а нарочито 

против повезаности и испреплетаности носиоца јавних функција са њиховим личним 

интересима. 

ПС се бори да у државним институцијама главни налогодавац буде ЗАКОН, а не партијска 

и политичка воља, како је данас. 
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ПС се залаже за доношење закона о формирању Комисије састављене од представника 

свих парламентарниих странака, која ће имати обавезу да на крају мандата сваког 

функционера, члана Владе и најважнијих јавних предузећа, да јавно пред камерама и 

јавношћу Србије их испита све што је везано за делокруг рада функционера.  

Доследно начелу раздвојености власти, Комисија неће моћи да пресуђује али ће имати 

право да препоручи покретање судског поступка према функционерима. 

Исти начин формирања и функионисања Комисије ће важити и за све ниже нивое власти. 

Сви функционери, који су ту да би служили свом народу, били би на тај начин пред судом 

јавности.   

Носиоци свих државних функција од директора јавних предузећа, председника локалних 

самоуправа, па до посланика, Агенција, регулаторних тела, чланова Владе па до 

председника Републике не могу одговарати за иста кривична дела као и обични грађани 

Србије. За њих мора важити посебна одговорност, што знач да се свако дело било 

прекрштајно дело било кривично сматра квалификованим и учињеним са умишљајем те се 

зато има строжије кажњавати. Онај ко сматра да заслужује поверење грађана и да може да 

одлучује о њиховом живту и њиховој судбини мора бити спреман да и својим прмером то 

и заслужује.   

ПС се посебно залаже за спровођење Стратегије борбе против корупције, и сматра да 

највећа одговорност на отклањању овог зла лежи у највишем врху државе. Влада и 

Парламент заједно са Председником директно су одговорни за раст корупције.  

Иако је Стратегија борбе против корупције у Србији усвојена 2005.године, индекси 

перцепције корупције а према међународно признатим стандардима су се погоршали.  

ПС се залаже да се изврши ревизија реформе правосуђа, до нове реформе фискалног 

система као и реформе јавне управе. 

Јавна потрошња чини 45% бруто производа Србије. Управо због тога су планирање, 

прикупљање, располагање, јавност и контрола јавних финансија изложени великом ризику 

корупције.   

ПС се залаже за реформу у царинском, пореском и буџетском систему, уз примену свих 

контролних механизама. Поред смањења администрације унутар Царине и Пореске 

управе, неопходно је пооштрити контролу рада и реализације планова. 

Државна ревизорска институција мора имати сва права контроле, али и одговорност да 

Парламенту, Влади и јавности Србије представи пословање односно трошење државних 

средстава. Додатно, царински, порески и буџетски инспектори ће се ротирати на 6 месеци 

до годину дана, како би се смањила могућност злоупотреба. 

ПС се залаже за независност у раду антикорупцијскиих институција. 

ПС сматра да држава мора обезбедити кадровску и материјалну основу за рад ових 

институција. 

ПС се залаже за јачање јавности и транспарентности рада државних органа и за 

благовремено објављивање детаљних извештаја о начину гласања и другим активностима 

посланика. 
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ПС сматра да се доследно морају поштовати ратификоване конвенције попут - 

Конвенције Уједињених Нација против корупције, Конвенције Уједињених Нација 

против транснационалног организованог криминала, кривичноправне конвенције 

Савета Европе о корупцији, Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и 

конфискацији прихода стечених криминалом. 

ПС се залаже да се успоставе стандарди из Грађанскоправне конвенције Савета Европе 

о корупцији, као и додатни протокол уз Кривичноправну конвенцију о корупцији 

Савета Европе. 

ПС се у борби против корупције залаже за  

1. строге казнене мере, 

2. јачање контроле државе над јавном администрацијом, 

3. јачање јавне свести о корупцији, 

4. побољшање законоских мера, 

5. прегледност у доношењу административних одлука. 

ПС сматра да поред ефикасне примене антикорупцијских закона, држава мора да се 

бави превенцијом, која подразумева отклањање могућности за корупцију. На тај начин 

ће се подићи и свест и образовање јавности, што је неопходан услов успешне борбе. 

Јавна подршка борби против корупције је од пресудног значаја. 

 

Косово и Метохија  

 

Косово и Метохија је неотуђив део Србије, што је прокламовано Уставом Републике 

Србије.    

„Полазећи од државне традиције српског народа и равноправности свих грађана и 

етничких заједница у Србији, полазећи и од тога да је Покрајина Косово и Метохија 

саставни део територије Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру 

суверене државе Србије и да из таквог положаја Покрајине Косово и Метохија следе 

уставне обавезе свиих државних органа да заступају и штите државне интересе Србије 

на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним односима, грађани Србије донели су 

Устав“ 

ПС се залаже за очување територијалног интегритета Републике Србије.  

ПС не може никада прихватити независности КиМ.  

ПС не може, не сме и неће прихватити било какав покушај отимања делова њене 

територије. 

Због тога ће ПС штитити државне и националне интересе на сваком делу своје територије.  

Без обзира на једностано проглашење независности Косова, ПС ће увек инсистирати на 

Резолуцији Савета безбедности УН 1244/99, што је темељни принцип у решавању статуса.  

ПС је мишљења да је власт водила погубну политику према Косову и Метохији, због чега 

је највећи број грађана који је протеран са територије. Косово и Метохија је постао 

етнички најчистија територија у Европи, захваљујући сталном терору, прогону преосталих 
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Срба, Црногораца и другог неалбанског становништва, а посебно спречавањем повратка 

избеглих и расељених.  

Са Косова и Метохије је у последњих десет година (од 1999) протерано више од 200.000 

Срба. Они су своја боравишта нашли углавном у Србији. Од 437 места у којима су живели 

Срби до 1999. године, изузимајући општине Лепосавић, Звечан и Зубин Поток,  етнички је 

потпуно очишћено 312 насеља.  

До 2008.године вратило се свега 18,060 Срба (према подацима Високог комесаријата за 

избеглице УН). 

За ПС је од пресудне важности чување живота људи на Косову и Метохији, и 

омогућавање нормалног и достојанственог живота. 

ПС ће се борити да држава Србија буде више присутна и помаже нашем народу у 

решавању свакодневних проблема на територији Косова и Метохије - почев од сталног 

инсистирања за решавање питања несталих лица, покретања производње, образовања,  

лечења, итд. 

ПС се залаже да један од приоритета државне политике буде стварање услова да Срби 

остану на територији Косова и Метохије, тако што ће им обезбедити боље услове за 

живот, задржавање постојећих радних места и отварање нових. 

ПС се залаже и бориће се за повратак и опстанак Срба на Косову и Метохији, пре свега 

заштитом права и повратка прогнаних и интерно расељених лица са КиМ. 

ПС ће се залагати за изградњу и поправку кућа за потребе повратника, за позиање 

инфраструктуре, као и хуманитарне и хитне помоћи за потребе угроженог српског 

становништва. 

ПС ће, без обзира на установљену власт на КиМ под међународним протекторатом, 

константно обавештавати домаћу и светску јавност о дешавањима на овој територији. 

ПС сматра да држава Србија има историјску обавезу да заштити српско становништво на 

Косову и Метохији. 

ПС сматра да уз помоћ међународне заједнице, мора бити омогућено свима који то желе 

да се врате на своја вековна огњишта.  

У борби за очување и повратак Срба на КиМ, ПС ће се залагати за 

- интернационализацију проблема непоштовања људских права и слобода, 

- јачање сарадње Срба и осталих неалбанаца са међународном мировном мисијом, 

- развијање блиске сарадње са невладиним организацијама које се баве заштитом 

људских права, 

- обезбедити адекватне услове здравствене заштите, образовања и обданишта за децу  

- унапређење снабдевања становништва и привреде електричном енергијом 

- реализација пројеката којима се обезбеђују безбедни коридори са главним 

магистралним правцима, пројектима који ће растеретити саобраћај кроз насељена 

места и дуж којих живи велики број становника, 

- поновно успостављање железничког саобраћаја на читавој територији Косова и 

Метохије, 
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- решавање стамбених проблема Срба и других неалбанаца , 

- изградњу објеката, обезбеђивање услова и капацитета за реализацију наставног 

процеса, 

- развијање мреже установа за основно и средњешколско образовање и васпитање, 

отварање нових и активирање пасивних школа.  

- активно ангажовање на побољшању ученичког и студентског стандарада, кроз 

посредовање у добијању ученичких и студентских стипендија, као и стипендија за 

децу киднапованих и убијених родитеља на територији Косова и Метохије, 

- изградња и развој микро, малих и средњих предузећа и предузетништва кроз развој 

индустријских зона, инкубатор центара и кластера; 

- подстицање развоја предузетништва кроз најповољније услове Фонда за развој 

Републике Србије, Гаранцијског Фонда Републике Србије, Националног 

инвестиционог плана, Националне службе за запошљавање, Аграрног буџета и 

надлежних министарстава, 

- развијање кућне радиности и туризма, где год за то постоје прихватљиви услови. 

ПС сматра да је добра пракса коју треба следити „израелски“ модел очувања безбедности 

и територијалног интегритета. 

ПС се залаже да свако лице које има пребивалиште на територији Косова и Метохије 

треба да добије могућност бесплатног школовања, становања и лечења, а да је у обавези 

да отплати исто, временом и радом на КиМ, у дужини трајања школовања. 

ПС се залаже да се на територији КиМ уведе порез за крупне привреднике, који би били у 

обавези да при крупним приватизацијама одређени проценат уложе у послове на 

територији где су смештени и живе Срби. 

ПС ће се залагати да држава Србија стане иза сваког свог грађанина ма где се он налазио. 

Да би се Срби на Косову и Метохији били безбедни и да би остали потребно је да 

претходни циљеви буду финансирани највише из буџета Србије, кроз донаторска средства 

било из фондова Уједињених нација, Европске Уније и појединих држава, али и кроз 

кредите. 

Република Србија ће, у разумном року и уз дефинисање у акционим плановима, 

обезбедити повољне банкарске кредите за различите намене, уз државну гаранцију.  

ПС ће се борити да Србија сачува и негује своју традицију.  

На Косову и Метохији се налази 1300 православних цркава и манастира, 459 непокретних 

културних добара и 62 добра од изузетног значаја за Републику Србију.  

ПС поручује да се не сме никада више десити да се уништвају српске цркве и манастири, 

српска гробља и споменици културе (од 1999.г оштећено је или уништено 155 

православних цркава и манастира, 122 српска гробља и 24 споменика културе). 

Косово је колевка спске историје, а културна и црквена баштина део српског идентитета.  

ПС ће се борити против уништавања српског културног наслеђа,  његово преименовање у 

наслеђе других народа, као и против свакодневног уклањање симбола културног 

идентитета српског народа.  
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МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И ОДНОСИ СА СУСЕДИМА 

 

Међународни односи су данас сложени, посебно у последњој деценији, и оптерећени 

наметањем новог светског поретка. 

ПС сматра да је промена политике на међународном плану неопходна што хитније, 

посебно данас када је економска криза дубока и јака.  

ПС се бори против претварања економске зависности у политичку као и политике 

доминације која се оправдава инсистирањем на остварењу универзалних начела. ПС не 

пристаје на правила новог светског поретка према којем постоји перманентно мешање у 

унутрашње ствари суверених држава, уз не ретко прибегавање примени силе. 

ПС се бори да Србија, као држава српског народа и свих њених грађана, реализује обавезу 

помоћи припадницима српског народа који живе ван њених граница, а посебно на 

подручју бивше Југославије. 

Сарадњу са свим државама, а посебно са суседним државама које су настале из бивше 

СФРЈ је од значаја првенствено са становишта повраћаја одузете имовина и стварања 

услова за повраћај избеглица.  

ПС ће се заједно са њима борити за право на живот, сопствену имовину и повратак на 

огњишта Срба протераних из Републике Хрватске.  

ПС ће инсистирати на безбедан и одржив повратак избеглица и прогнаних лица у 

Републику Хрватску, уз повраћај њихове имовине и остваривање свих права која им 

припадају.  

Од избијања југословенске кризе Балкан се као целина налази у интересној сфери Запада 

који у овом региону има стратегијске, политичке и економске циљеве.  

Држава Србија у те процесе улази са инфериорним положајем.  

Суштина борбе ПС као једине борбене левице, јесте борба против неправде, а неправда се 

данас као нигде на свету врши према српском народу.  

Ни један други народ на свету, у прошлом и у овом веку, није доживео да толико лажи о 

њему буде прихваћено као истина.  

Ниједан други народ не доживљава да му се отме велики и важан део државе и да се још 

од њега тражи признање и задовољство што га умањују.  

Ниједан други народ на свету није бомбардован од НАТОа.  

Ниједан други народ не мора да страхује да ће му већи и моћнији стално постављати све 

нове услове, и претити да ће му уређивати живот у његовој земљи, и величину његове 

земље.  

ПС се противи уласку Србије у НАТО! 

Није свако залагање за улазак у ЕУ ни антиевропско нити антисрпско али је зато за ПС 

свако залагање за улазак Србије у НАТО пакт и антисрпско и антицивилизацијско. 

ПС се никада неће сложити да српски регрути, цивили гину за туђе интересе и чине 

насиље над другима. 
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ПС је мишљења да спољна политика Србије треба да је у функцији унутрашњег 

економског развоја, политичке стабилности и даље демократизације друштва, одбране и 

заштите међународно признатих граница на Балкану. 

У области међународних односа ПС се залаже за активну сарадњу Србије са свим 

земљама у свету на принципу равноправности, а не на данашњим принципима доминације 

економски моћних држава. 

ПС се залаже за пружање доприноса међународној сарадњи Србије са свим државама 

света, а посебно се залаже за свестрану сарадњу са Русијом,  Кином и земљама Региона 

Југоисточне Европе. 

ПС сматра да нико Србију не спречава да усвоји позитивне европске вредности, као што 

су деполитизација судства, смањење социјалних разлика и стварање социјалне државе 

скандинавског типа, а да при томе није члан ЕУ. 

ПС се посебно залаже за интернзивирање сарадње на политичким, економским, 

културним односима са Руском Федерацијом. 

ПС ће се борити да Србија пробија путеве и тамо где их до сада није било, да поштује 

реалне односе у свету, али да се првенствено води својим интересима. 

Грађани Србије који живе у дијаспори саставни су део нашег националног бића.  

ПС сматра да је потребно и неопходно остварити права да имају своје бирачко право, 

држављанство, и на сваки други начин јачати везе.  

Инсистираћемо на интензивнијем ангажовању међународних организација на решавању 

питања избеглих и расељених лица.  

ПС се залаже да сви који желе да остану у Србији, кроз процес економске и друштвене 

интеграције, постану пуноправни грађани Републике Србије.  

ПС сматра да је потребно повезивање са Реубликом Српском на економском, политичком 

и културном плану, у складу са Споразумом о специјалним и паралелним везама, и 

формирање, економског, инфомативног и културног простора. 

ПС сматра да коначну одлуку о постојању Републике Српске и начину њеног 

организовања морају дати њени грађани на референдуму. 

Република Српска није само географски појам.  

Она је политичка чињеница која не сме бити занемарана у спољној политици, нити 

искоришћавана у добијање политичких поена.  

ПС ће се борити да Република Српска буде под сталном пажњом и гаранцијама Србије, 

као гаранта Дејтонског споразума. 

ПС сматра да не сме доћи до покушаја ревизије Дејтонског споразума и брисања 

политичког идентитета и аутономије Републике Српске. Србија као гарант Дејтонског 

споразума има легитимно право да инсистира на очувању уставног положаја Републике 

Српске како је он одређен Уставом БиХ као интегралним делом Дејтонског споразума.  

Очување и просперитет Републике Српске је стратешки национални интерес Србије и 

српског народа.  
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Спровођењем Споразума о паралелним специјалним везама између Србије и Републике 

Српске могуће је убрзати повезивање привреда, и стално јачање  јединственог културног 

простора.  

 

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА ДРУШТВА 
 

Основни циљ ПС у домену економије и финансија јесте стварање услова за настајање 

државе благостања, пуне запослености, социјалне правде и егзистенцијалне сигурности за 

све њене грађане.  Једина сигурна будућност јесте социјално економски одрговорна 

држава. 

ПС види да је први услов заустављања драматичног продубљавања садашње економске и 

социјалне кризе, не само у покретању успешног економског развоја, већ у враћању 

самопоуздања и вере у сопствене снаге. 

За ПС је неприхватљива данашња социјално неосетљива економска политика, окренута 

искључиво тржишту и потпуном либерализму, који је на штету запослених и општих 

интереса друштва. 

ПС ће се увек оштро супротстављати привилегованом положају уског круга власника 

капитала.   

ПС се залаже за економску политику која је утемељена на уравнотеженим интересима и 

партнерству радника, државе и предузетника, при чему ће национално богатство бити у 

власништву државе и/или што већег броја грађана Србије. 

ПС сматра да је одржив економски развој могућ само уз успостављање снажне српске 

привреде, нарочито њеног производног и извозног дела, постојане конкурентности, 

уравнотежених економских односа са западним и источним земљама, као и у  складу са 

највишим стандардима заштите животне средине и очувања природних богатстава. 

Неопходно је јачати реалну економију, односно индустрију, енергетику, пољопривреду, 

грађевинарство.  

ПС се противи већинској приватизацији инфраструктурних објеката, електропривреде и 

телекомуникација. Њих треба сачувати у већинском државном власништву.  

Основни циљ економске политике ПС огледа се у достизању материјалног и духовног 

благостања људи.  

ПС сматра да се колективни облици својине морају сачувати и унапређивати као 

недвосмислен гарант општег развоја друштва и социјално праведног система.  

ПС се залаже за раздвајање управљачке (пословодне) функције од власничких права. На 

тај начин адресант власништва (држава, акционарски капитал, корпорацијско, јавно, 

приватно или задружно власништво) се не појављује као елемент који управљање чини 

слабијим или бољим, што је у Србији чест случај. 

ПС је за постојање колективних облика својине (државна, јавна, задружна и 

кооперативна).    
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ПС није ротив приватне својине, уз услов да она не представља експлотацију туђег рада и 

најамни однос. ПС се залаже за постојање такве приватне својине која ће се заснивати на 

непосредном личном раду власника или на његовом удруживању са једним или више 

сувласника.  

ПС сматра да страни власници морају обезбедити исте услове запосленима као и у 

матичној земљи. 

ПС се залаже вођење такве економске политике која подразумева државне интервенције 

пре свега у погледу алокације капитала и редистрибуције профита. Државна интервенција 

намеће нову улогу науке и брзи развој модерне технологије.   

Социјално одговорна држава према мишљењу ПС је могућа само ако се осигура стабилан 

правни оквир који ће бити подстицајан за нове инвестиције и нова запошљавања, уз 

стално образовање, едукацију и оспособљавање младих људи, као и уз постизање 

међународних уговора који ће бити подстицајни за извоз српских производа на страна 

тржишта. 

ПС сматра да без макроекономске стабилности није могуће постићи позитивне стопе 

економског раста. Повећана сигурност државе и привредни напредак су могући уз 

стабилан банкарски систем, у којем не сме бити монополског полажаја, посебно страних 

власника. 

ПС сматра да се правним прописима осигура механизам да банке у Србији капиталом 

којим располажу примарно кредитирају српску економију.  

ПС се залаже за постојање и снажне банке у претежном власништву државе Србије. То би 

био начин да се усклади политика са српским националним интересима и интересима 

грађана Србије, посебно кроз чињеницу да ће штедња српских грађана послужити развоју 

српске економије. 

ПС се залаже за формирање Српске развојне банке, помоћу које би се кредитирали 

привреда и грађани. Банка би имала 100%центни државни капитал, у који се полаже новац 

из буџета Србије, свих јавних предузећа и локалних самоуправа. На тај начин би се 

спречило да се државним новцем пуне буџети приватних, страних банака, већ се ствара 

најмоћнија банка Југоисточне Европе. Оваква банка би била у стању, пошто није 

профитна већ развојна, да пружа повољније кредите грађанима и привреди, вршећи 

снажан притисак на комерцијалне банке, да и оне смањују камате и побољшавају услове. 

ПС се залаже за доношење закона по којем се банке обавезују да на сваки дат динар у 

кредитирање грађана, морају дати и други динар у кредитирање производње.  

ПС сматра и бориће се за заустављање а потом смањивање интензитета досадашњег 

иностраног задуживања српске државе. На тај начин неће доћи до пребацивања садашњих 

тешкоћа на будуће нараштаје, што би довело Србију у неприхватљив зависнички положај 

према страним финансијских средиштима моћи. 

Према међународно прихватљивим показатељима, сматра се да је земља високо задужена 

уколико је њен укупни дуг већи од 80% друштвеног бруто производа (БДП), или уколико 

је дуг већи од извоза за 220%.  



Програм политичке партије ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА 

www.pokretsocijalista.org Страна 24 
 

Данас је Србија високо задужена земља, јер је њен укупни дуг 71% БДП, и за 295% је већи 

од извоза. 

Данас је реална стопа раста БДП негативна и за 89% нижа него 2000.године. 

ПС ће употребити све своје снаге, спсосбности и енергију својих најбољих људи, и 

позвати на деловање све успешне и креативне снаге које нису унутар ПС, да заједно према 

јасним економским начелима створе услове за убрзан економски развој, од просечно 2,5-

4% годишње. На тај начин би се незапосленост смањивала 3% годишње, а све до 

испуњења пуне запослености. 

ПС ће пред Уставним судом Србије оспорити менаџерске уговоре и високе отпремнине, 

јер ако то не важи за све раднике, зашто би важило само за поједине!? 

ПС се залаже да се објави мораторијум на седам година, на исплату дуговања према 

иностранству, јер Србија није у стању даље да се задужује, и да под све тежим условима, 

враћа старе кредите, који су потрошни за све, само не за производњу која може да их 

врати.  

Са страним кредиторима треба постићи договор да се новац који би се трошио на отплату 

камате и главнице улоћи у нове фабрике. Чак и да им се понуди део будућег власништва 

као гаранција да њихов новац (који је улудо потрошен у претходним владама) у нашој 

влади неће бити расут. 

У договору са страним кредиторима, потребно је формирати министарство које ће новац 

који би ишао за отплату дугова усмеравати и трошити искључиво за изградњу индустрије, 

или за покретање постојеће.  

ПС се залаже да се обезбеди потпуна јавност у раду таквог министарства, посебно према 

страним пвериоцима, како би се уверили да њихов новац, неће бити потрошен на 

прикупљање политичких поена, већ искључиво на изградњу. 

У тако формираним предузећима, одређени проценат власништва би се препустио 

страним повериоцима, као гаранција да ће им се новац оплодити и пре него што држава 

врати кредите. 

Излазак из економске кризе и тешког економског стања ПС види као могућ само уз 

ригорозне мере штедње.  

Ригорозне мере штедње не значи отпуштање радника из јавних служби и предузећа који 

нису политички заштићени, сиромашних или оних пред пензијом.  

Ригорозне мере штедње представљају смањење корупције, смањивање обима Владе (која 

је данас већа од свих европских влада), процену величине Скупштине, као и значајно 

смањење војвођанске скупштине и администрације. 

Данас је у Србији 700 хиљада гладних пре свега ради неадекватне економске политике и 

политике приватизције, које су омогућиле да српска индустрија и остала привредна добра 

прелазе у руке тзв.тајкуна. 

ПС се оштро бори против оваквог вида колонијаног ропства, јер радници који су стварали 

материјална добра постају најамни радници иностраног или тајкунског капитала. 
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Држава у већини не може постати богатија, срећнија и развијенија ако је њена привреда у 

туђим рукама. 

ПС се залаже за склaдaн рaзвој друштвa и држaвe, и богaтији живот грaђaнa који ћe сe 

оствaривaти путeм социјaлног дијaлогa свих рeлeвaнтних чинилaцa, прe свeгa зaпослeних 

и послодaвaцa.  

ПС је одговорна левица која је оспособљена и одговорна, и бори се за јаку држaву којa ћe 

подстицaти општи приврeдни рaзвој, поготово рaзвој дeлaтности којe дaју нaјвeћи 

допринос бржeм приврeдном опорaвку и квaлитeтнијeм животу грaђaнa. 

То подразумева доношeњe стрaтeгијe приврeдног рaзвојa и рaзвојa појeдиних приврeдних 

дeлaтности којом ћe сe урeдити важна питања, која се тичу економске политике, примене 

нових технологија, развоја производње. 

ПС сматра да је услов реализације стратегије и плана развоја земље постизање најширег 

политичког консензуса око његове ваљаности,, тако да промене странака на власти не би 

могле битно да утичу на његову реализацију. Планирање развоја није само израз потребе 

да се из дубоке економске и развојне кризе изађе на најбржи и наефикаснији начин, већ и 

да се то обави у складу са највећим степеном заштите националног интереса, узетог на 

дужи временски рок.  

Садашње стање наше привреде може се на различите начине описати, већ према аспекту и 

потреби пројектног задатка, али је сасвим јасно да је њен досадашњи развој, поготову 

индустрије и инфраструктуре, био прилагођен неупоредиво већем националном тржишту, 

простору и битно различитим ресурсима. Даљи развој наших производних капацитета и 

уопште економску организацију друштва ПС види у одрживом развоју.  

Новa eкономскa политикa према мишљењу ПС треба да обезбеди јeдинство приврeдног 

система у Србиј, да подстиче развој прeдузeтништвa и профитaбилних прeдузeћa, да 

повeћa зaпосленост (посебно млaдих и стручних кaдровa) и да јача конкурeнтну 

способност српске приврeдe нa домaћeм и стрaном тржишту.   

ПС сматра да је примана нових тeхнологијa и рaзвој услужних дeлaтности неопходна, уз 

услов да оне пре свега користе кaдровскe, природнe потeнцијaлe и гeогрaфски положaј, и 

другe компaрaтивнe прeдности Србије. 

ПС се залаже за дефинисање и спровођење нове инвестиционе политике којом ће се, а у 

скалду са Стратегијом привредног развоја дефинисати приоритети улагања. Путем 

директних домаћих и страних ивеститора потребно је реализовати стратешке пре свега 

инфраструктурне пројекте. 

ПС се противи садашњој инвестиционој политици која је довела до прeрaсподeле 

постојeћих богaтстaвa, додатног задуживања и кредита.  

Упоредо, потребно је дефинисати јасну стратегију и критеријуме пословања  пословања 

јавних предуузeћa, којa су од општeг правног интeрeсa. Држaвa нe смe дa сe одрeкнe 

приврeдних богaтстaвa кaо што су елeктроприврeдa, жeлeзницa, руднa богaтствa, кaо и 

прeдузeћa којa eкономски добро послују и обeзбeђују квaлитeтнe производe и услугe 

грaђaнимa a још су у друштвeном влaсништву.  
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ПС се залаже за јасно дефинисану улогу државе у економији. Њена улога јесте да створи 

равноправне услове пословања са једне, и да наметне такве облике привређивања који ће 

фаворизовати оне послове и оне правце развоја који обезбеђују највишу запосленост и 

употребљавају вишак остварене вредности за потребе читавог друштва, не само класе 

власника над средствима за производњу, са друге стране. 

Основни задатак државе јесте да створи једнаке услове за све, а у зависности од 

постављених стратешких циљева дефинише приоритете. 

За то је потребно да се на нивоу макроекономског система, привредне легислативе, 

пореског система, царинских дажбина, финасијских институција и монетарне политике 

земље, пажљиво осмисле и примене сва позитивна развојна искуства. 

ПС сматра да су, на политичком плану, приватизација и денационализација представљени 

некритички, доктринарно и еуфорично – као потез који све решава, или бар омогућује да 

се у економији све реши. Сагледани у овом контексту, приватизација и денационализација 

су, пре свега, производ идеолошког уверења, иза којег стоје јасни интереси одређених 

друштвених слојева, домаћих и иностраних.  

Тако се уобичајено приватизација и денационализација повезују са крупним иностраним 

улагањима, као да су у питању узрочно повезани процеси.  

Међутим, крупне инвестиције и улагања непосредно, ни посредно не зависе од 

приватизације и денационализације, већ од укупне правне и друштвене сигурности и 

стабилности, као и од потенцијалних специфичних тржишних, ресурсних и алокацијских 

предности нашег друштвеног и државног простора.  

Осим тога, стране инвестиције не морају нужно да имају развојне последице; исувише је 

примера који указују да се у неразвијене земље дислоцирају такозване прљаве 

технологије, технологије које не представљају врх технолошког развоја, технологије које 

не доносе задовољавајући профит, итд. Иностране и мултинационалне корпорације 

заинтересоване су, да у бесцење купе одговарајуће производне ресурсе и да их затворе 

како би смањиле притисак међународне конкуренције и обезбедиле себи, а у Србији 

додатно тржиште. Са извршеном приватизацијом и денационализацијом нигде није 

непосредно започео процес убрзаног развоја, већ напротив: само нова фаза економске 

кризе и развојног заостајања.  

У том смислу, ПС је противник насилне приватизације и, посебно приватизације која је 

запослене и пензионере оставила без учешћа у продаји вредности коју су деценијама 

стварали.  

Резултати спроведене приватизације у Србији за десет година су поразни, и довели до 

повећања броја сиромашних, енормног раста богатства мале групе богатих.  

Спроведена приватизација довела је до укидања и нестанка производње. Без производње, 

нема напретка. 

До краја 2009.године је продато 2333 предузећа у којима је било запоселно 335 495 

радника. Приход који је држава остварила њиховом продајом је 2,7 млрд евра. Нови 
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власници су се обавезали на укупно улагање од 1,4 млрд евра, и на социјални програм који 

је испод свих минимума а износи укупно 276 милиона евра. 

До краја 2009.године раскинуто је чак 478 уговора о приватизацији што је 20% од укупног 

броја приватзованих предузећа, у којима је запослено 63 000 радника. Поред изгубљеног и 

безнадежног живота људи, изгубљени приход предузећа и државе је близу једне 

милијарде евра. 

Добитници српске транзиције нису радници и грађани Србије. Добитници српске 

транзиције су олигарси, страна предузећа. Губитници транзиције у Србији су ниско 

образовани, дугорочно незапослени, пензионери и радници. 

Да би Србија изашла из дубоке кризе, и кренула пут опоравка неопходно је да економија 

буде обновљена и опорављена. 

ПС се залаже за спровођење ревизије приватизације, са посебним освртом на најкрупније 

примере. ПС тражи да се установи ко је искористио 5-октобарске промене да би се 

обогатио на рачун радника и прензионера, ау исто вфреме обуставио процес производње . 

ПС се залаже да се ревизијом приватизације одузму власничка и управљачка права онима 

који су их злоупотребили. 

ПС ће се залагати да држава преузме одговорност за консолидована предузећа, будући да 

је управо она не спровођењем сопствених закона допустила да се таква пљачкашка 

приватизација и деси. 

У следећој фази, ПС ће се борити да се таква предузећа буду подељена кроз деонице 

радницима и пензионерима. 

ПС истиче да је једини облик приватизације коју прихвата као друштвено оправдану, 

истиче акционарство. 

Али ни радничко акционарство не може бити примењено за најбитније друштвене 

ресурсе, попут Телекома, ЕПСа, Србијашума, Србијавода, Транснафте, Електромреже 

Србије, Аеродором „Никола Тесла“, Железница Србије, Путеви Србије, ПТТ Србије, 

Скијалишта Србије, Србијагаса, рудника подземне и површинске експлотације, рудника 

других минералних сировина, изворишта вода. 

Да би се развила економија, ПС се залаже да се обнови производња, која је годинама 

запуштана и уништавана, за шта је потребан новац. 

ПС се залаже за реализацију развојних циљева, који као такви могу донети остварење 

једног од основних стратешких циљева наше партије – пораст животног стандарда наших 

људи. 

ПС се противи приватизцији јавних предузећа. 

ПС се залаже да колико би дошло до докапитализације неког од јавних предузећа 

уговороном обавезом са стратешким партнером потребно је предвидети да се 

пољопривредни вишкови откупљују по тржишним ценама. На тај начин би се трајно 

збринуло 700 000 људи који живе од пољопривреде.  

Основна начела економске политике ПС су: 

1. Висок и одржив приврeдни рaст, 
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2. Мaкроeкономскa стaбилност и инвeстиционa aктивност, 

3. Оријeнтисaност приврeдe нa производњу и извоз, уз избор стратешких сектора, који ће 

бити замајац привредног развоја, 

4. Модeрнизaцијa и рaзвој инфрaструктурe и рaционaлизaцијa трaнспортних трошковa, 

5. Знaчaјaн порaст зaпослeности кроз отвaрaњe нових рaдних мeстa, 

6. Одговорно упрaвљaњe нaционaлним природним и мaтeријaлним рeсурсимa - 

одговорнa eколошкa политикa, 

7. Равномеран регионални развој, са посебним државним подстицајима инвестицијама, 

нарочито у оне пројекте који су карактеристични за одређена подручја земље, 

8. Развој високе технологије а највише информационе и телекомуникационе 

Развојни пројекти за које се ПС залаже да буду реализовани у кратком и срењем року тичу 

се нaстaвка изгрaдњe жeлeзницe и aуто-путa нa коридору 10 Суботицa- Бeогрaд-Ниш-

мaкeдонскa грaницa и aуто-путa Ниш-Димитровгрaд, модeрнизaције српскe жeлeзницe у 

цeлини, изгрaдње нових eнeргeтских кaпaцитaтa и рeвитaлизaције постојeћих eнeргeтских 

кaпaцитeтa, укључујући и зaвршeтaк тeрмоeлeктрaнe "Колубaрa Б", новог блока ТЕНТ Б3, 

нове ХЕ Ђердап 3, искоришћења потенцијала обновљивих извора енергије, рaзвоја 

модeрних тeлeкомуникaцијa и информaционих тeхнологијa, речне флотe нa Дунaву и 

коришћeња прeдности Дунaвa кaо рeчног eвропског трaнспортног коридорa 7, као и 

рaзвоја интeгрaлног трaнспортa (путeм изгрaдњe робно-трaнспортних цeнтaрa и 

комбиновaног сaобрaћaјa). 

ПС се залаже  за рeaлизaцију пројeкaтa водоснaбдeвaњa и интeгрaлног упрaвљaњa водним 

рeсурсимa, нaстaвaк пројeктa гaсификaцијe Србије, рaзвоја нaмeнскe, нафтне, 

ваздухопловне  индустријe. 

ПС ће се залагати да се јединствени канал Дунав – Тиса – Дунав, врати намени. Овај канал 

је један од најомплекснијих водопривредних објеката у Европи.  

Ако се зна да је штета од суше у пољопривреди Србије само 2007године била 370 милиона 

евра, онда је за сваку осуду да овај систем канала направљен против полава и за 

наводњавање земљишта буде замуљен (15 милиона кубика муља) и запуштен. 

ПС ће поред борбе да овај канал буде очишћен и у употреби упоредо тражити да се 

именују одговорни. 

 

 

Стабилност курса и цена и јавне финансије 

 

Приоритетан задатак ПС у дефинисању економске политике јесте раст производње, 

запослености, извоза и животног стадарда.  

Макроекономски план на нивоу државе треба да има и регионалну компоненту, то јест 

компоненту алокације појединих производних капацитета у складу са реалним ресурсним 

претпоставкама.  
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То нарочито важи за прехрамбену индустрију, као и све облике примарне прераде 

природних сировина. У оптималном случају, сваки регион и општина би требало да имају 

свој привредни идентитет, то јест производ или групу производа по којој би се 

препознавала не само на домаћем тржишту, већ и на међународном.  

ПС истиче да је стимулисање привредног развоја могуће једино уз постојање и развој 

здравог финaнсијског систeмa.   

ПС ће се залагати да Народна банка Србије буде изнад политичког деловања јер је то 

једини начин да својим функцијама стимулише пословне банке које помaжу рaзвој 

профитaбилних прeдузeћa, увођeњe нових тeхнологијa, повeћaњe зaпошљaвaњa.  

Монетарна политика треба да служи стабилизацији националне валуте и ликвидности 

банкарства, док систeм јaвних финaнсијa треба да је стално усaглaшaвaти сa зaхтeвимa 

приврeдног рaзвојa.  

ПС се залаже за стабилност курса динара, али не на штету извозне конкурентности и 

смањења инвестиционих активности. 

ПС сматра да каматне стопе Народне банке Србије, стопу обавезне банкарске резерве и 

интервенције на девизном тржишту треба ставити у функцију обезбеђења курса и 

мотивације за инвестиције и извоз. 

ПС сматра да је правна сигурност једна од базичних претпоставки за здраво финансијско 

тржиште. 

ПС се залаже за развој малих и средњих предузећа (МСП), и опстанак и развој 

породичних бизниса, јер је то начин јачања и развоја тзв.средње класе. МСП, као и 

породични бизнис, представљају истовремено највиталнији сегмент привреде, који може 

битно да смањи проблем незапослености. 

ПС се залаже за висину јавне потрошње која одговара мери развијености привреде. Због 

тога њен раст треба условити повећањем улагања у капиталне пројекте и подршку 

привреди.  

 

АГРАРНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ СЕЛА  

 

ПС се залаже да пољопривреда постане много више него и једна друга грана. Један од 

најважнијих услова српске националне, политичке и социјалне стабилности, ПС види у 

свеобухватном развоју српског сељака и села.  

ПС сматра да је породично пољопривредно газдинство темељ и основни носилац 

пољопривредне производње у Србији. Базу модерне српске пољопривреде ПС препознаје 

у природним богатствима, а пре свега у повољној клими, еколошки сачуваном 

пољопривредном земљишту, великој количини чистих вода. 

ПС се залаже да држава као један од својих приоритета деловања помаже и развија мале 

пољопривредне произвођаче. 
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Пројекције показују да ће тражња за пољопривредним производима најбрже расти управо 

у земљама у развоју, услед интензивнијег покретања привреде и раста животног 

стандрада. Доћи ће и до промена навика у потрошњи и даље диверсификације потрошње, 

при чему ће у потрошњи порасти учешће производа животињског порекла, меса и 

млечних производа.  

Како се буде мењала концентрација у урбаним центрима, наведене промене у навикама и 

структури потрошње биће убрзане. Због тога је неопходно брижљиво планирана и 

државно подржана пољоприврреда.  У овој области, ПС ће се залагати за стабилност 

аграрне политике, достизање вишег степена задовољења сопствених потреба (већим 

бројем пољопривредних производа), обезбеђење хране која задовољава потребе 

потрошача у погледу безбедности и квалитета (кроз увођењеи примену највиших правила 

и стандарада безбдности хране), раст извоза српских пољопривредних производа, и 

деловање државе посебно у домену повећања сигурности откупа пољопривредних 

производа.  

Пољопривредни произвођач је носилац пољопривредне производње у Србији. 

Пољопривреда учествује са 34% у бруто друштвеном производу, а аграрни буџет је само 

2% од државног буџета. Србија има најмањи аграрни буџет у Европи. 

ПС се залаже за снажан и свестран развој пољопривреде. 

Држава је системски уништавала пољопрвреду Србије.  

У последњих осамнаест година засејане површине пшенице су се смањиле за 50%, род за 

61%, а просечни принос пшенице за чак 93%! Србија која је била извозник пшенице данас 

је увозник. Извоз је смањен за 73%. 

Само стабилна аграрна политика моће довести до пораст броја пољопривредника, 

смањења миграције из села у градове, веће урбанизације руралних предела, повећања 

пољопривреднх површина и додатне помоћи и едукације и стицања већих знања и 

вештина. 

ПС се залаже да приоритет државе мора бити развој села, да помогне и опорави сељака. 

Један од начина јесте да држава на почетку сваке године, за мале и средње сељаке, одреди 

посебну минималну и заштитну цену њихових производа. Она ће откупити одређену 

количину по посебној цени, а преко те количине ће сељак сам одлучивати шта ће са 

вишком робе коју држава не откупљује. Са тако утврђеном количином откупа, сељак ће 

добити потврду о пореској обавези. Са том потврдом ће одлазити у државну банку или у 

комерцијалну са којом држава потпише уговор и добијати кредити од 70% вредности од 

своје пореске пријаве. Кредит ће бити бескаматан за сељака, а држава ће покривати 

камату, и то је њена субвенција. 

Природа пољопривреде као делатности јесте ризична имајући у виду временске услове 

који се директно одражавју на њенњ резултате. Због тога ће сељак имати обавезу да 

осигура стоку или летину, а да полису препише на банку тако да нико не може остати без 

ичега зато што је примера ради град или слинавка нису спречени. 

На тај начин би сељак имао почетна средства за сезону, и загарантован пристојан живот.   
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Интереси државе би били такође задовољени, јер би она имала довољно хране, 

задовољног сељака, који ћ уредно да плати своје обавезе, и пун буџет. 

У исто време би држава са тако купљеном храном могла јефтиније и квалитетније да 

храни градове. 

ПС сматра да мора доћи до потпуне реформе статуса Робних резерви. Оне морају имати 

реално ону улогу која им је намењена – морају у реалном времену бити резерва за све 

врсте поремећаја у држави, насталих из било којих разлога. Са друге стране, да би њихова 

искоришћеност била ефикасна и продуктивна и да не би доводила до раста трошкова 

стварањем залиха, потребно је укључити што већи број произвођача у спровођење 

политике робних резерви. Неопходно је повећати резерве живог меса, и то тако што ће 

пољопривредници добити могућност од државе да гаје стоку, од ње користе и млеко, и 

вуну (ако су у питању овце), односно добиће могућност да са државном стоком обезбеђују 

себи задовољење потреба, до момента када држава не потражује месо за потребе робних 

резерви. 

Робне резерве треба да имају посебну али промењену улогу. Имаће своју робну марку, 

односно држава ће имати своју робну марку, и она ће бити синоним за јефтину и 

квалитетну храну узгајану и произведену у Србији. На тај начин би дошло до додатне 

уштеде и смањења могућности злоупотреба и корупције. Држава не би више расписивала 

тендере за куповну хране за разне јавне установе. Уместо тога, она ће сама од купљене и 

прерађене хране и робе снабдевати себе.  

ПС сматра да је предуслов за стварање снажне високо продуктивне и ефикасне 

пољопривреде је њена модернизација, максимално увођење уз коришћење агротехничких 

мера, еластична и принципијелна државна нормативна, кредитна и фискална политика, 

као и давање низа разних олакшица пољипривредним произвођачима. 

Даља модернизација подразумева изградњу одговарајуће саобраћајне инфраструктуре где 

год је то могуће и неопходно. 

У циљу рационалне производње добар део новоподигнуте прехрамбене и месно 

прерађивачке индустрије треба приближити непосредним произвођачима или је подизати 

у крајевима где за њу постоје оптимални услови. 

Мора се повећати сточни фонд до релативног нивоа најразвијенијих држава у овом 

погледу, јер природни услови у Србији омогућавају огромна побољшања у овој области. 

ПС се залаже за стварање максималних и ефикасних услова да се индивидуални, односно 

породични проиизвођачи на добровољан и економски оправдан начин што више и што 

свестраније укључују у најразличитије облике кооперације, интеграције и сарадње са 

индустрисјким, пољопривредно комбинатским, задружним, трговинским, научно 

истраживачким и другим сличним установама, а што би било у интересу и целог друштва 

и индивидуалним проиозвођача.  

ПС се залаже за свеобухватну реформу живота на селу. 

ПС је за свестрану модернизацију села, за снажно подизање културног нивоа њихових 

становника за његово укључивање у токове савременог начина живота. 
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У организационом смислу, као најекономичније и развојно најпропулзивније решење за 

примарну пољопривредну производњу, требало би реанимирати задругарство уз 

одговарајућу стручну помоћ експерата на нивоу државе и општине, коморе и струковних 

организација, института, итд. Микропрограми производње биолошки исправне хране 

требало би да буду типизирани и осмишљени од стране одговарајућих институција, као 

што би требало да их подржавају одговарајући комерцијални и наменски фондови. 

ПС сматра да би велике озитивне ефекте донело да свако пољопривредно газдинство које 

има пријављеног члана породице као социјално и пензионог осигураника, за другог 

пријављеног члана који ради на породичном газдинству добије потврду да је држава 

платила све обавезе према фондовима, током прве две године.  

ПС сматра да су пољоприврeдa и сeло су јeдaн од приоритeтa њиховог eкономског и 

социјaлног нaпрeткa.  

ПС се залаже за деловање државе кроз економску и аграрну политику, на који начин је 

могуће читаве лaнце приврeдe, прeхрaмбeнe индустријe укључити у производњу 

нeопходних сировинa и финaлних производa зa домaћу потрошњу и извоз.  

Нa овaј нaчин сe ствaрaју и услови зa унaпрeђeњe производњe у свим грaнaмa 

пољоприврeдe и прeхрaмбeнe индустријe, a тимe и производњe здрaвствeно бeзбeднe 

хрaнe, зaштитa и очувaњe животнe срeдинe што јe јeдaн од приоритeтa дaнaшњицe.   

Подстицaње рaзвоја пољоприврeдe и заштита општих интeрeса од нeповољног дeловaњa 

тржишних условa, кaко произвођaчa тaко и потрошaчa треба да буду основе аграрне 

политике 

Рaди оствaривaњa ових циљeвa нeопходнe су одговaрaјућe систeмскe мeрe aгрaрнe 

политикe којом би сe обухвaтило финaнсирaњe aгрaрa, билaнсирaњe пољоприврeдно 

прeхрaмбeних производa, подстицaњe и субвeнционисање извозa,  систeмa и политикe 

цeнa, порeскa политикa, инвeстициони прогрaми, зeмљишнa политикa, крeдито-

монeтaрнa, цaринскa и политикa контролисaњa увозa. 

ПС се залаже да се посeбним мeрaмa нa подстицaњу општeг рaзвојa сeлa стимулисaњeм 

примaрнe пољоприврeднe производњe, прeрaђивaчког сeкторa и других субјeкaтa, што би 

допринeло унaпрeђeњу  aсортимaнa производњe и прeрaђивaчких кaпaцитeтa.  

Упорeдо сa овим, потрeбно јe нaстaвити сa изгрaдњом нeопходнe путнe и комунaлнe  

инфрaструктурe стимулaцијом зaпошљaвaњa потрeбних кaдровa и млaдих, кaо и оних који 

жeлe дa живe и рaдe нa сeлу.  

Неопходно је обeзбeдити зaштиту пољоприврeдних произвођaчa и прeрaђивaчког сeкторa 

од изузeтно чeстих и вeликих ризикa (цeнa пољоприврeдних и сточaрских производa, 

откуп, склaдиштeњe и др.).   

ПС се залаже за стимулисање  и моћ у додатном оучвању млaдих кaдрова, 

пољоприврeдних, вeтeринaрских и других стручњaка, који би жeлeли дa рaдe у 

пољоприврeди и нa сeлу, дa сe бaвe примaрном пољоприврeдном производњом, 

здрaвствeном зaштитом домaћих животињa, прeрaдом, рaзвојeм мaлих и срeдњих 
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производних и услужних прeдузeћa и рaзвојeм сeоског aгротуризмa, и др., уз истоврeмeну 

зaштиту и очувaњe животнe срeдинe.  

 

ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА (економски патриотизам, извоз, заштита 

домаће привреде и индустрије)  

 

ПС се залаже за постојање јасне политике индустријског развоја, на кратак и дуги рок. У 

кратком року мерама економске политике, посебно доградњом институционалне 

инфраструктуре ПС се залаже подстицајна повећања производње у постојећим 

делатностима, где постоје неискоришћени капацитети, почев од пољопривреде, прехране, 

дрвне, металске индустрије као и туризма. 

Инвестицона клима мора бити дефинисана са јавно доступним правилима, што је могуће 

уз модерну и ефикасну државну управу, просте администратвине процедуре и правну 

сигурност. 

Данашње стање у којем брже расте домаћа потрошња од производње, узрокујући раст 

дефицита, јавног дуга, као и задужености грађана, као и ниска ефикасност и неповољна 

структура домаћих инвестиција, директно је утицало на пад индустријске производње 

(која је данас 71% оне од пре 20 година). 

На кратак рок ПС се залаже за фискално растерећење радника и привреде, поштовање 

закона о осигурању плаћања, повећање ефикасности државне и локалне самоуправе, 

едукација и образовање радника, предузетника посебних свих који покрећу мала и средња 

предузећа 

На дуги рок потребно је створити услове за нове делатности чији је удео у друштвеном 

бруто производу висок, са посебним акцентом на електроиндустрију, машиноградњу и 

металску индустрију. 

Развојем ових индустрија уводе се нове економски, еколошки и енергетски ефикасне 

технологије, а упоредо се врши циљано образовање. 

 

 

ТРГОВИНА И ТУРИЗАМ 

 

Један од најсложенијих економских задатака у једном друштву односи се на изградњу 

модерне структуре трговине и туризма.  ПС сматра да однос према трговини и туризму 

треба да има значајну улогу у будућем привредном развоју.  

Београд представља највеће тржишно подручје у земљи, према незавничним подацима у 

њему живи 2 милиона људи, а они као такви представљају битан потрошачки центар. 

Србија пак представља значајан потрошачки центар  југоисточне Европе, на месту где се 

укрштају битне друмске, железничке и ваздушне саобраћајнице.  

Та комерцијална привлачност погодује развоју трговинске мреже. 
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Трговина игра једну од главних улога у процесу модернизације привреде.  

Отуда улога трговинске политике у процесу модернизације привреде и друштва треба да 

се огледа у осигурању користи за потрошаче од процеса модернизације, и минимизирању 

економских конфликата у транзиционом периоду у коме се модернизација дешава. 

ПС се залаже за укрупњавање трговинске мреже на националном нивоу, јер Србија има 

изразито уситњену трговинску мрежу која представља праву критичну тачку даљем 

развоју и модернизацији.  

ПС сматра да је неопходно укључивање трговине у агробизнис (посебно на подручју 

Војводине, и планинским пределима Србије). 

ПС сматра да је од пресудне важности за умерен регионални развој оптимални размештај 

трговине у подручјима брдског и планинског предела, где је лошија доступност и слаба 

насељеност, а у циљу адекватног снабдевања тамошњег становништва. 

ПС сматра да је државна интервенција у домену троговине неопходна ради обезбеђивања 

подједнаког приступа трговинским (малопродајним) услугама свим групама потрошача.  

Држава законским процедурама мора заштити потрошача. 

ПС се залаже да деловање државе у погледу ограничавања настајања и злоупотребе 

доминантних позиција у трговини (посебно у малопродаји).  

Држава мора деловати у ограничавању настајања неравнотежа у снази појединих учесника 

у ланцима снабдевања, односно спречавању да неки од учесника на једном или више 

нивоа експлоатише остале у каналу маркетинга. 

ПС се у политици трговине залаже за заштиту потрошача, заштиту конкуренције, и 

заштите малих трговинских привредних субјеката. 

ПС се у области туризма залаже за повећање сатисфакције туриста и задовољавање 

потрошача, јачање конкурентности малих и средњих предузећа у области туризма. 

ПС ће се борити да се изврши стандардизација у пружању услуга, развоја системе 

контроле квалитета.  

ПС се залаже за побољшање туристичке понуде имајући у виду да и Србија и Београд 

располажу са значајним потенцијалима за развој туризма. 

ПС се залаже за развијање и јачање беле флоте речног саобраћаја јер током летње 

туристичке сезоне. Према статистикама просечно годишње током Дунава прође 700 

бродова који просечно имају око 150 путника. Србија треба да искористи такве 

погодности и добром и квалитетном туристичком понудом постане значајан туристички 

центар. 

ИНФРАСТРУКТУРА, САОБРАЋАЈНА И ЕНЕРГЕТСКА 

ПОЛИТИКА 
 

Инфраструктура је важан део укупног привредног развоја земље. Улагање у 

инсфраструктуру је данас у Србији под тешким теретом систеске корупције, што за 

резултата даје високе цене, кашњење у извођењу радова. 
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ПС се бори против свих врста тзв мафија у Србији, од грађевинске, путне, железничке, 

енергетске. Докле год оне буду постојале, Србија не може ићи напред нити остваривати 

високе стопе раста. 

ПС се залаже да интензивним улагањем у развој инфраструткуре се побољша укупан 

економски развој, и подигне квалитет живота. 

 

 

САОБРАЋАЈ 

ПС сматра да је геостратешки положај Србије веома значајан и да јој даје могућност да 

буде транзитна рута региона Југоисточне Европе. Због тога се ПС сматра да за Србију која 

се налази у центру Балканског региона је важно интензивније развијати саобраћајну 

мрежу.  Стратешки положај Србије и природни размештај на саобраћајне коридоре отвара 

могућност и за развој целог региона. 

Србији треба јасна стратегија развоја саобраћаја и транспорта – на реалним основама, са 

визијом, и динамиком остварења. Не треба изгубити из вида да глобална економска криза 

итекако делује на нас, као и на пад стопе инвестиција (без обзира шта званичници 

говорили).  

ПС зна да су Србији потребни одлучни и некорумпирани људи као извршиоци, и стална 

контрола извршења и допуна стратегије и програма њеног остварења. 

Транспорт има директан утицај на мобилност и доступност ближих и удаљенијих области, 

али због свог значајног утицаја на рационално коришћење времена утиче и на квалитет 

живота људи. 

На тај начин ће се омогућити повезаност свих зона у Региону, али ће омогућити и 

равномернији регионални развој у земљи. 

Поред завршетка коридора 10, ПС се залаже за изградњу локалних саобраћајних мрежа, 

пшто би допринело да се обезбди бржи проток људи и робе са једног на други крај земље. 

То даље омогућава да се подигне ефикасност и конкурентност привреде, али да се 

развијају нове гране попут туризма.  

ПС сматра да је интеграција транспортне мреже Србије са главном регионалном мрежом 

кључни циљ. Кроз Србију пролази Коридор 10 са својим гранама 10б (Београд – 

Будимпешта), 10ц (НИш – Софија). На овом коридору у Србији постоји 792 км путева и 

760 км железничких пруга. 

Имајући то у виду ПС се залаже за интегрисање транспортне мреже у Србији у Транс 

Европску мрежу, 

ПС сматра да је неопходно ефикасно коришћње сваког вида транспорта да би се ставио 

нагласак на његое компаративне предности.  

Квалитет услуга транспортног система као и безбедност и сигурност морају постати 

подразумевајући. 

ПС се залаже за развој саобраћаја и инфраструктуре, али не на начин на који се то чини 

уназад десет година. Садашње стање у друмском саобраћају је веома лоше, као резултата 

дугогодишњег пропадања. Коридор 10 се „гради“ од 1997,године. Одлагање његовог 
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завршетка, афере које настају везано за извођаче радова резултирале су да је Коридор 10 

постао кочница саобраћајног развоја Србије. 

ПС се залаже за интензивирање његовог завршетка јер је то начин да се стимулише 

национални и регионални развој, као и регионална повезаност са земљама Југоисточне 

Европе. 

Да би Србија била развијенија, пре свега равномерно регионално развијенија саобраћајна 

инфраструктура је од пресудног значаја. 

ПС сматра да посебан акценат треба ставити на развој путне мреже, ревитализацију 

железичког саобраћаја, ваздушни саобраћај и развој воденог саобраћаја.   

Предности које се огледају у скраћењу времена путовања и нижим трошковима путовања 

имају позитиван утицај на развој локалних средина. На тај начин се утиче на равномеран 

регионални развоја и смањење сеобе сановништва у развијене центре. 

Железничка саобраћајна мрежа у Србији спада у најнеразвијеније али у исто време и једна 

од најгушћих регионалнихи железничких мрежа у Европи. Стање железнице у Србији је 

на ивици колапса (возови иду спорије него пре Првог светског рата). 

ПС сматра да није могуће говорити о економском опоравку и расту уколико се посебна 

пађња не посвети железничком саобраћају. ПС се залаже за развијен саобраћај у Србији 

који би обезбедио одрживу мобилност у условима еколошке и енергетске кризе, рачуна на 

значајну улогу железнице. Свуда у свету се показало да је железница применом 

савремених техничких и технолошких достигнућа постала најрационалније превозно 

средство са низом предности у односу на друге видове транспорта.  

ПС ће се борити да ћелезнички саобраћај у Србији успешно конкурише авионском 

саобраћају на растојањима 500-1000 км, да специфичан конфор (могућност кретања, рада, 

разоноде, одмора)  и да је комплементаран је са другим видовима транспорта. 

ПС се залаже за развој ваздушног саобраћаја у Србији има перпсективу узимајући у обзир 

позитиван пример коришћења аеродрома у суседним државама. Централни аеродром 

Никола Тесла у Београду има статус међународног аеродрома. Имајући у виду величину 

територије Србије, могуће је развијати мање аеродроме, који би радили по потреби, и у 

сезони и/или би били потенцијал за подршку централном аеродрому Никола Тесла (попут 

аердрома у Нишу). 

На тај начин би транспорт путника и роба у Србији и читавом региону био ефикаснији и 

бржи и омогућио би запошљавање и развој локалних средина. 

Србија има одличну могућност за развој водног саобраћаја, коју претходне деценије није 

удовољној мери користила.  

ПС се залаже за ревитализацију и веће коришћење посебно канала Дунав-Тиса-Дунав. 

Замуљеност канала који нису више пловни јер годинама нису одржавани, пропадање 

пратећих објеката као и оронулост речне флоте, садашња је слика стања. Због тога је 

неопходно спровести опсежан програм ревизализације каналске мреже која подразумева 

чишћење и измуљивање канала са уређењем приобаља и градња пристаништа за робни 

транспорт, изградња марина и обнова транспортне флоте.  
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ПС сматра да је положај Србије, њене реке и природна баштина представљају повољне 

услове за развој туризма. Због тога се ПС залаже за развијање туристичке флоте и друге 

садржаје на стратешким тачкама од интереса за развој туризма са могућношћу додавања 

специфичности локалних средина.  

У сектору саобраћаја, ПС ће се залагати за: 

- интензивирање развоја свих сегмента саобраћаја, 

- завршетак коридора 10, 

- ревитализација и модернизација железничког саобраћаја, као приоритет, с обзиром 

на то да возови даелко мање загађују животну средину и омогућавају јефтинији 

превоз роба и путника, 

- ревиталиазција и успостављање мреже малих аеродрома на територији Србије, као 

део дугорочне стратегије развоја ваздушног саобраћаја, 

- доношење и спровођење стратегије за саобраћај, који ће се спроводити независно 

од политичких опција на власти, уз максималном поштовање струке и светских 

стандарда. 

ПС ће се борити за подизање ефикасности саобраћајних и транспортних система, јер је то 

претпоставка доласка Србије на место најпожељнијег транзитног коридора и довођење 

туристичке понуде Србије на висок ниво доступности. Претпоставка развоја региона и 

демографске равномерности. 

ПС ће се залагати за реално финансирање буџетских јавних предузећа (покриће реалних а 

не фабрикованих трошкова, што ће консеквентно водити ефикаснијем и квалитетнијем 

раду и пружању услуга). 

 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

 

Енергетика је базична грана сваке привреде, која је у Србији била запуштена и данас је 

високо корумпирана.  У свим земљама света енергетика је најпрофитабилнија грана и 

покретач развоја. 

ПС се залаже за јасне и чисте односе у енергетском сектору, као и за редефинисање 

Стратегије развоја енергетике Србије. Да се довољно улагало у овај сектор, он је данас 

могао помоћи да земља изађе из дубоке економске кризе. 

ПС сматра да је приоритет развоја Србије ддостизање прихватљивог степена енергетске 

безбедности.  

ПС се залаже за обезбеђење довољних количина енергије и енергената за задовољавање 

стално растуће тражње по реалним и одрживим ценама. Реалне и одрживе цене су оне које 

ће са једне стране моћи да плати сиромашни слој становништва, и омогућити покривање 

трошкова рада и одржавања енергетске инфраструктуре. 

ПС ће се борити против системске корупције у овом сектору, јер је то услов даљег развоја 

сектора. 
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Како је Србија енергетски сиромашна земља, у којој расте увоз енергије, неопходно је 

дефинисати приоритет улагања, као и политику паритета цена енергената. Србија је 

потребна енергија. 

ПС се залаже да се искористи геостратешки положај Србије, и да она постане транзитна 

рута за нафту, гас, течни нафтни гас, деривате.  

Да би Србија имала довољно енергије у деценијама које долазе потребно је искористити 

ефикасно искористи потенцијела са којима држава располаже – угаљ, воду, и потенцијале 

обновљивих извора енергије 

У енергетском сектору ПС се залаже за 

- завршетак изградње ТЕ ТО Колубаре Б, 700MW, 

- изградњу новог блока ТЕНТ Б3, 700MW, 

- изградњу ХЕ Ђердап 3, 2500 MW, 

- подизање енергетске ефикасности и рационалну употребу енергије, 

- Искоришћеност потенцијала обновљивих извора енергије, 

- Отварање тржишта електричне енергије и гаса, 

- Искоришћење потенцијала реке Дрина, 

- Завршетак подземног складишта Банатски Двор, 

- Гасификација Војводине 100%, Централне Србије 80% 

- Прикључење гасоводу Јужни ток. 

Изградња само једног објеката енергетске инфраструктуре попут ТЕ ТО Колубара Б може 

довести до повећања запослености директно и индиректно за 15000 људи. 

ПС ће се у области енергетике посебно залагати за подизање енергетске ефикасности у 

сектору домаћинстава, јер су она најугрожениа категорија потрошача.  

ПС се залаже да удео трошкова енергије у кућном буџету буде преполовљен и уместо 

данапшњих 40%, буде највише 20%. 

ПС се залаже да дефинисање јасне Националне стратегије енергетске ефикасности, којом 

ће се смањити губици енергије у домаћинствима. 

Од укупне енергије која уђе у једно домаћинство изгуби се у просеку од 40%! 

Од укупне енергије једног домаћинства 44% се потроши на загревање и хлађење, 14% на 

обезбеђење топле воде, 33% на припрему јела и осветљење а 9% на енергију коју троше 

фиржидери и други апарати. 

ПС се залаже да се синхронизованим мерама државе, Агенције за енергетску ефикасност и 

локалних самоуправа, и банака омогући домаћинствима боља изолација зидова, плафона, 

прозора, спољних и улазних врата. 

ПС се бори да употреба штедљивих сијалица постане обавеза у свим секторима привреде 

и државе.  
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ПОЛИТИКА СОЦИЈАЛНОГ БЛАГОСТАЊА И СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ  

 

ПС се залаже да основни механизам система социјалног благостања и социјалне заштите 

буде унверзалног карактера и да обухвата без остатка целокупну популацију.  

ПС тежи да Србија постане поштена и хумана социјална држава, која омогућава 

солидарност, социјално партнерство и заштиту слабих. 

ПС се залаже за Србију као социјалну државу, која се брине о свима, а посебно 

најугроженијим слојевима друштва. Социјална праведност и друштвена солидарност и 

људскост морају бити темељи социјалне политике. 

ПС има офанзивни приступ проблемима социјалне заштите и сматра да је то минимум 

социјалног благостања.  

Основни концепт постојања ПС базира се на социјалној правди и повезивању принципа 

економске ефикасности и социјалне правде.  

Њени основни стубови су социјална сигурност и право на социјалне услуге. 

ПС ће осигурати помоћ за подмирење основних животних потреба слабим, немоћним и 

другим због незапослености или неспособности за рад. Степен достигнутог развоја једног 

друштва огледа се управо у помоћи која се пружа незбринутим грађанима, породицама 

које имају физичко и душевно оштећену и социјално запуштену децу, као и особама са 

инвалидитетом, деци без родитеља, али и оној о којима се родитељи не брину. 

ПС сматра да свако својим радом, приходима и имовином јесте дужан да допринесе 

спречавању, отклањању или бар ублажавању сопствене социјалне угрожености, као и 

социјалне угрожености чланова своје породице, посебно деце, и старих. 

ПС се залаже да се висина дечијег додатка одређује на бази реалних потреба детета и 

према кретању просечне плате, усклађене за раст цена на мало.  

ПС сматра да без јасне политике и подршке државе није могуће обезбедити настанак 

социјално одговорне државе. Њен битан сегмент јесте пружање могућности да се у рад 

укључе сви који су способни за рад. 

ПС се залаже за социјално одговорну државу.  

ПС се залаже за државу која својим економским развојем елимише беду и сиромаштво, а 

својом социјалном политком остварује социјалну сигурност и праведност, елиминише 

неједнакост, спречава привилигеије и штити све угрожене категорије становништва, 

уважавајући принципе солидарности и узајамности. 

ПС се залаже за изградњу новог система социјалне заштите на принципима утврђеним 

међународним кодексима, јер је то једини начин да се  

- омогући појединцу да живи у достојанству, 

- остваре једнаке могућности за развој сваког, 

- омогући радницима да остварују доходак слободно изабраном активношћу, 

- свим расположиквим стручним , правним, психосоцијланим методама брине о свим 

настрадалим у рату (нарочито најугроженијим категоријама: деци, старима, 
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цивилним и војним инвалидима, породицама погинулих, прогнаним и расељеним 

особама). 

 

ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

ПС сматра да се стечено право на пензију као лично право али и као економска 

катергорија морају поштовати. 

Пензије било да су старосне, инвалидске и/или породичне морају имати реалне вредности 

и бити усклађене са растом плата у Србији.  

Држава мора бити гарант њиховог спровођења. 

У области међународне активности државе, у погледу пензијског и инвалидског 

осигурања, не сме се изоставити поштовање свих ратификованих међународних 

конвенција.  

Темељи целокупне реформе радног и социјалног законодавства Србије треба да буду 

међународне повеље и конвенције из ове области, као и акта Међународне организације 

рада. Систем социјалне заштите није никакав корективни механизма накнадног 

ублажавања или исправљања социјалних неједнакости.  

ПС, такође, има офанзиван приступ целокупној проблематици социјалне заштите и сматра 

да то није област која се напросто алиментира, већ иманентан минимум система 

социјалног благостања.  

Наравно, централно место разрешавања свих социјалних потреба човека мора бити радно 

место, то јест таква висина зараде која сваком запосленом поједницу омогућава 

достојанствен живот, као и могућност издржавања породице. Због тога право на рад мора 

бити стварно а не деклеративно, а привредни развој и пуна запосленост претпоставка 

остваривања оптималног система социјалне заштите. 

ПС се залаже да се поред политичких, грађанима гарантују социјална и економска 

сигурност, што је карактеристика свих савремених демократских држава. 

У Србији  данас преко 40% становништва живи у условима сиромаштва, а око 15% 

становништва у условима беде. 

Сиромаштво и лишавање великог броја грађана основних економсиих права не могу бити 

основа за слободу и развој појединца и државе. У атмосфери велике социјалне 

дифернцијације грађана не могу се остварити ни политичка права грађана. 

ПС подржава и залаже се за хуманизацију рада, јер је то начин да се испоље до максимума 

креативне, организационе, професионалне и друштевне способности људи. 

Људи теже смисленом раду, већој слободи и аутономији у процесу рада, бољој 

обучености, примереном уделу у заједничком одлучивању. 

ПС се залаже да су социјална и здравствана заштита доступне свима.  

ПС се залаже за утврђивање обавезног, добровољног и допунског осигурања као врсте 

социјалног осигурања које ће гарантовати сигурност за све грађане, али и омогућити виши 

степен социјалне сигурности за све оне који то желе.  



Програм политичке партије ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА 

www.pokretsocijalista.org Страна 41 
 

ПС сматра да и овој области држава мора да буде активан играч. Друштво које систем 

социјалне  и здравствене заштите учини доступним свима јесте праведно и одрживо у 

правом смислу те речи. Развој друштва се мери по способности да се сваком појединцу 

помогне, правовремено и у складу са набољом праксом. 

ПС ће се борити да се институционализацију три основна елемента социјалног благостања 

који обухватају без остатка целокупно становништво:  

1. бесплатна основна здравствена заштита; 

2. бесплатно школовање на свим нивоима; 

3. минимална старосна пензија за лица (жене са 60, а мушкарци са 65 навршених 

година живота) без или са недовољним радним стажом. 

ПС се залаже да се омогући радницима да остварују доходак слободно изабраном 

активношћу. Држава мора да осигура гаранције појединцима за минимум егзистенције без 

обзира на њихов друшвени статус.  

Друштво за које се залаже ПС јесте оно у којем ће сви људи имати равноправне шансе да 

утичу на развој земље у своје животе. 

ПС сматра да постизање промена у друштву је могуће само напуштањем 

неравноправности између различитих друштвених група и постизање политичке, 

економске, социјалне и културне демократије.  

ПС сматра да знање и образовање људи, њихова жеља да раде и учествују у развоју 

друштва чине највеће богатство које једна држава може да има. 

 

 

СИНДИКАТИ  

 

Развојем приватног предузетништва, посебно малих и средњих предузећа, као и слободног 

друштвеног и професионалног удруживања, учвршћује се економска и социјална основа 

јаког и делатно самосталног српског грађанског друштва. 

Данашњи веома сложени економски, социјални и политички услови у којима се радници и 

Србија налазе условљавају интензивније ангажовање Синдиката.  

Усложњавање привредне, економске и социјалне ситуације, раст утицаја државе у 

економском животу отворили су преку потребу за укључивањем синдиката у политички 

живот друштва, односно са основим задатком да изграде стабилни и демократске 

инструменте утицаја на процес доношења политичких одлука.  

ПС се залаже за јачање улоге синдикалног удруживања радника, који кроз своје 

активности треба да помогну остварењу права и интереса запослених. ПС се посебно 

залаже за додатну едукацију радника о њиховим правима. 

ПС подржава све облике синдикалне борбе који у основи имају заштиту и побољшање 

социјално економског положаја радника, стварање услова за нормалан рад, и јачање 

социјалне сигурности. 
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ПС се оштро супротставља данашњем стању где је већина синдиката у Србији политички 

и aкциoнo блoкирaна.  ПС у Синдикатима види свог пaртнeрa и сaрaдникa.  

Живети у земљи у којој је милион незапослених, а никада немати ни један генерални 

штрајк, значи живети у земљи без синдиката.  

ПС се залаже за доношење закона о обавезном синдикалном организовању. 

Друштвена солидарност јача се подстицањем и остваривањем социјалне правде. 

Социјални дијалог мора да између представника радника и послодаваца обезбеди 

обавезујуће споразуме, чији ће гарант бити држава.  

Није могуће одвојити ПС од синдиката и радника. 

ПС се залаже за идеју социјалног дијалога између власти и представника економских и 

друштвениих интереса – послодаваца и синдиката, као и модел унапређења демократских 

политичких односа. 

ПС сматра да је постојање колективног уговора обавеза. 

Садржај социјалног дијалога требало би да буде усмерен ка договору око стратегије 

везане за кључног носиоца живота и развоја – човека односно појединца, економски 

развој, ефекте приватизцаије, регулисање конфликата у процесу колективног преговарања. 

ПС има јасну политику према синдикатима и са њима блиско сарађује када је у питању 

побољшање положаја радника. 

Политички дијалог мора да буде ослоњен на процедурални, ефикасни, отворен или 

узајамно обавезујући социјални дијалог између владе, послодаваца и синдиката.  

Положај радника је у Србији веома лош.  

Не спроводи се чак ни прокламовани минимум права, радницима се данас ускраћује право 

не само да владају средствима за произвоњу него и да раде, право на зараде, право да дођу 

до стана, право да планирају породицу, право да школују децу. Данас у Србији радници не 

могу да задовоље основен животне потребе.  

Данас у Србији радници немају право да се осећају као људи. 

ПС сматра да социјални дијалог нема алтернативу јер њеово одусуство води  у експлозију 

социјалних незадовољстава.  

ПС се оштро бори против укидања основих социјалних права и смањивања друштвене 

договорности, под изговором смањења јавне потрошње. 

ПС је свестан да су сoциjaлнo друштвo и jaкa сoциjaлнa држaвa, услoвљeни пoстojaњeм 

oргaнизoвaних сoциjaлних пaртнeрa, синдикaтa, пoслoдaвaцa и држaвe прe свeгa, aли и 

нeвлaдиних oргaнизaциja кoje сe бaвe сoциjaлним питaњимa.  

ПС ће развијати и градити однoсe пaртнeрствa, диjaлoгa, увaжaвaњa и пoштoвaњa 

интeрeсa рaзличитих сoциjaлних слojeвa и групa у Србиjи. 

ПС види будуће синдикалне деловање кроз јачање радне и социјалне сигурности, 

успостављања пристојног живота и достојних зарада, али и активно учествовање у 

одређивању развојних циљева и политике на микро и макро друштвеној равни. 

ПС ће помоћи да се синдикатима врати знaчaj и углeд у кoришћeњу лeгaлних мoгућнoсти 

синдикaлнoг утицaja и бoрбe у зaштити интeрeсa рaдникa и зaпoслeних.  
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ПС наглашава да неће дозволити да пoлитичкe стрaнкe преузимају улoгу синдикaтa и да 

на тај начин покушавају да их искључе из пoлитичкoг живoтa. 

 

ПОРОДИЦА И ПОЛИТИКА ПОВЕЋАЊА НАТАЛИТЕТА 

 

Породица је основна ћелија здравог друштва.  

ПС придаје огроман значај јачању бриге за породицу. Залаже се за даље изграђивање и 

подизање на виши ниво моралне и законске норме. 

Било да је економски, социјални и/или егзистенцијални смисао, породица има битну улогу 

у побољшању демографског процеса као  у васпитавању младих генерација. 

Паралелно се друштвом и школом, породица има пресудан значај у обликовању карактера 

човека, у стварању његових моралних, идејних и културних вредности, у односу према 

раду, заједници у којој живи и својој земљи. 

Савремена породица окренута је детету и јавља се као посредник између друштва и 

личности. У њој се усаглашавају друштвено и индивидуално, па је функционисање 

савремене породице у контексту друштвених промена веома значајно. Савремена 

породица се налази у процесу сталне трансформације и то како у структури и динамици 

породочних односа, тако и у погледу промена улога њених чланова, условљене 

друштвеним и економским променама. 

ПС се залаже за активне политике подстицаја рађања, јер у Србији данас рађање деце 

испод потреба простог обнављања становништва. Још 1971. Године је стопа укупног 

фертилитета била је за око 15% нижа од потреба просте замене генерација у Централној 

Србији, односно за готово 20% у Војводини.  Деценијски пад рађања довео је до ситуације 

да годишњсе у Србији нестане један град од око 30 хиљада становника. 

Ниво рађања је чак 30% испод потреба простог обнављања становништва, што значи да ће 

следећа генерација жена бити за готово једну трећину мања по броју у односу на садашњу.  

ПС се залаже за конкретне мере у заштити материнства, које би се спровеле кроз 

одговарајућу пореску политику. 

ПС се залаже да се дечији производи ослободе пореза и ПДВ (храна, лекови и опрема за 

бебе), као и да се продужи пшородиљско одсуство, и смањи старосна граница за одлазак 

жена у пензију, а посебно мајки са две и више деце. 

ПС сматра да један од друштвених приоритета мора бити помоћ при решавању стамбеног 

питања родитеља са децом.  

ПС се залаже за повољне стамбене кредите и наменске станове, за стимулативне дечије 

додатке, за повећање накнада породиљама, како за запослене тако и за незапослене мајке.  

ПС се залаже да се породиљско одсуство урачуна и призна у радни стаж. Институција 

мајке треба да буде поново установљена. 

ПС сматра да породични односи треба да се мењају у правцу све веће хуманизације и 

равноправности међу чланоима породице и тиме ће њена фунцкија добити изузетан 

значај.  
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ПС сматра да се друштво мора суочити са плурализацијом породичних облика, као што су 

поред потпуне породице, једнородитељске породице, ванбрачне заједнице, ванбрачна 

деца, самачка домаћинства и са проблемом повећања стопе развоја, падом броја 

склопљених бракова и одгађању рађања деце. 

ПС ће се залагати за системску подршку државе породици у материјалном, организацијом 

и програмском погледу.  

ПС се залаже да се подстицајним економским и социјалним мерама обезбеди развој 

породице и заштита мајке и детета. Дугорочним мерама у пореском систему неопходно је 

доћи до начина за повољно решавање запослења и стамбеног питања породица које имају 

више деце. 

Материјална подршка временом треба да се издвоји из система социјалне подршке и да 

поприми развојни карактер, да буде инвестиција за будућност јер позитиван демогравски 

развој директно утиче на привредни развој друштва у целини. 

ПС сматра да је један од основих циљева националне и државне стратегије раст 

наталитета односно демографска обнова Србије.  

ПС се залаже и подржава право жене да одлучује о свом здрављу, телу и рађању.  

Одредбама Породичног закона дефинисано је да „свака жена има право да одлучи о 

рађању детета“.  

ПС се залаже да о свом здрављу, репродуктивном праву и заштити одлучује сама жена. 

ПС сматра да је од пресудне важности за развој породице и подизање степена наталитета 

управо женско здравље. У Србији сваког дана најмање једна жена умре од карцинома 

грлића материце. Организована превенција је још увек није довољно развијена, иако је 

овај тип карцинома излечив. 

ПС сматра да сви грађани а посебно жене морају имати могућност бесплате провере свог 

здравља, организоване прегледе и обавезну превентиву  најчешћих болести код жена. 

Данас у Србији жене у највећем проценту (76%) умиру због кардиоваскуларних и 

малигних болести. Ако се то зна, онда превенција на те болести мора бити интензивирана. 

Труднице и породиље морају посебно бити заштићене.  

Србија држава са најстаријом становништвом у овом делу Европе, унутар које је регион 

Војводине са најнижом стопок природног прираштаја,  

ПС се залаже за заштиту права трудница, санкционисање сваког облика дискриминације 

од стране послодавца, омогућавање женама да имају и породицу и каријеру, позитивно 

вредновање самохраних родитеља и стварање перспективе младим паровима да оснују 

породицу. 

ПС се залаже да се жени која је одхранила најмање три детета до пунолетства, која имају 

завршену основну школу, и нису кривично и прекршајно осуђивана, држава обезбеђује 

пензију у висини просечне пензије у земљи, уколико нема другог основа за пензију 

ПС сматра да је жени потребно обезбедити основне услове да би се постигао адекватан 

животни стандард, и да јој се на тај начин пружи могућност избора о томе да ли че,и 

колико деце да роди. 
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ПС сматра да је од огромне важности стварање услова и могућности борбе против 

неплодности, јер је то постао један од веома честих проблема младих брачних парова.  

Неопходна је стална помоћ и асистенција државе, као и јасна политика едукације грађана 

Србије од момента када постану репродуктивно способни.  

Према истраживањима чак 65% трудница крије од послодавца трудноћу у страху од 

могућег отказа. Велики број послодаваца приликом запошљавања као један од услова 

женама поставља обавезу да не затрудне. 

ПС се бори против санкционисања сваког облика дискриминације, по полној основи, свих 

облика насиља над женама и трговине женама и децом.  

ПС сматра недопустивим насиље над женама и породично насиље.  

ПС сматра да се то није и не сме да се третира као приватан проблем. Свако шесто дете и 

свака трећа жена у Србији су жртве породичног насиља и физичког злостављања, 

укључујући и сексуално. ПС се залаже за ригиднију законску процедуру ради 

санкционисања насилника и примензу свих правниих норми у опбласти превенције и 

сузбијање насиља. 

ПС ће се борити за успостављање новог система социјалног осигурања које би било у 

стању да се прилагоди различитим типовима социјалног ризика, према њиховом садржају 

(што укључује систем здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања, 

осигурања за случај професионалног ризика, осигурања за случај незапослености и 

породичног додатка).  

ПС се залаже за утврђивање обавезног, добровољног и допунског осигурања као врсте 

социјалног осигурања које ће гарантовати сигурност за све грађане, али и омогућити виши 

степен социјалне сигурности за све оне који то желе.  

 

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА  

 

ПС се бори против постојања јаза, и продубљавања јаза у економским разликама. Не сме 

се дозволити да на једној страни много људи једва успева да преживи, а други живе у 

огромном луксузу. 

ПС се залаже за нестајање социјалних и културних разлика, које су повезане са 

економском неравноправношћу и неправедном расподелом богатства.  

Основни разлог прдубљавања социјалних разлика јесте висок ниво незапослености. ПС 

сматра да је уклањање незапослености, отварање нових радних места и подизање 

животног стандарада један од најбитнијих националних приоритета. 

ПС тежи циљу остварење пуне запослености. 

ПС се залаже за права на рад који ће запосленима обезбедити такву зараду којом себи и 

породици могу осигурати слободан и достојан, сигурнији и богатији живот. 

ПС ће се борити за систем кој ће сваком за рад способном грађанину моћи да обезбеди 

радно место. ПС сматра да није довољно само прокламовати право на рад. 
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Држава мора да гарантује сваком грађанину да ће му обезбедити посао у складу са 

његовом стручношћу. 

ПС се бори за обезбеђење сигурности радног места и побољшање економског положаја 

радника, против сваког вида смањења социјално економских права радника.  Неопходно је 

изградити снажан систем социјалне заштите за оне који тренутно остану без посла, као и 

за редовност примања свих врста наканада (пензија и дечијих додатака, за право на 

накнаду и социјалну заштиту свих оних који остану без посла, за здравствену заштиту под 

подједнаким условима за све). 

Радник није ни роб, ни роба. 

Право на рад је основно људско право.  

У Србији је данас милион незапослених. ПС се сматра да је неопходно стоворити 

могућност да се проблеме решава плански и политичким средствима и консензусом. 

Држава треба да учествује у радном посредовању, унапређењу образовања и стучном и 

регуоналном мобилисању радних људи. 

За последњих десест година број незапослених се није смањио, већ је дошло до повећања, 

са 722 хиљаде на 980 хиљада људи, што је раст од 36%. Стопа незапослености у Србији је 

близу 30%, а број новопријављених лица на еведенцију је повећан за 162%. 

У Србији преко пола милиона људи ради на црно! 

ПС сматра да радници на црно не могу остварити права на достојан рад, и залаже се  за 

законско прецизније регулисање радничких права која произлазе из радног односа (плата, 

судови рада, здравствено и социјално осигурање, годишњи одмори, отпуштање са посла). 

На тај начин је могуће остварити повољније услове за брже запошљавање, посебно младих 

стручно оспособљених људи. 

ПС се залаже за доношење новог закона о радним односима, у којем ће одредбе 

колективног уговарања важити за све послодавце и све раднике на територији Србије. 

ПС се залаже да право на штрајк ради остваривања бољих услова рада мора бити 

загарантовано. Утврђивање минималне цене рада и потписивање општег колективног 

уговора један је од услова одрживог функционисања тржишта рада. 

ПС се у политици повећања запослености у Србији залаже за активнију помоћ у тражењу 

посла, кроз превенцију дугорочне незапослености. Неопходно је пружити подршку 

предузетништву, промовисати адаптибилности радника и предузећа за промене. 

ПС се посебно залаже за много више и квалитетније улагање у људски капитал јер је то 

једини начин да се смањи незапосленост.  

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПС сматра да је здрава и очувана животна средина услов здравља људи и услов даљег 

функционисања економије и одрживог развоја земље. 

ПС се залаже за достизање високог степена квалитета животне средине. 
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До постизања високих стандарда у погледу заштита животне ресине потребно је ићи шрво 

путем заштите микро средине, што даље повлаћи и заштту дате области, регије, региона и 

Србије. 

Заштита треба да обухвати како заштиту свих природних добара – воде, ваздуха, 

земљишта, биљног и животињског света, тако и цвелокупну заштиту банке семена и 

генетичког материјала . ПС се залаже да се заштита спроводи на нивоу тзв. Центара 

биодиверзитета, где би се сливали сви подаци прикупљени са терена. 

Посебна пажња треба да је усмерена на заштиту оидземних вода, јер је то један од важних 

ресурса здраве пијаће воде. 

ПС се залаже да се сви природни ресурси користе само на принципу одрживог развоја. 

Свака активност која доводи до нарушавања ових принципа треба да буде оштро 

санкционисана. 

У сектору заштите животне средине ПС се залаже за 

1. развој еколошке свести становништва 

2. континуирано праћење квалитета животне средине  

3. свеукупну заштиту и унапређење животне средине, и посебно одржавање и развој 

традиционалних и еколошких карактеристика подкручја 

4. поштовање принципа одрживости у коришћењу ресурса 

5. ригорозна контрола производње и промета опасних материја на територији земље 

6. забрана производње, промета и скалдиштења радиоактивног материјала 

7. увођење чистих технологија у пољопривреди и индустрији 

8. регионална сарадња о заједничким еколошким проблемима. 

 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ЗДРАВСТВО (основна здравствена заштита за све) 

 

ПС се залаже за поштовање основног људског права сваког појединца а то је право на 

здравље. 

ПС се залаже за бесплатан систем основне здравствене заштите који би био независан од 

радног статуса корисника.  

ПС ће се борити да темељна здравствана начела буду реализована у пракси. Она се 

базирају на једнакости, лакој доступности свима, ефикасности, квалитету, као и 

поштиовању интереса и потреба боелсника и њихове приватности.  

Здравље се не сме схватити само као пуко одсуство болести, већ, као телесно, душевно и 

социјално благостање. Здравство и здравствени систем је један од најбитнијих делова 

социјалне стабилности и равноправности свих грађана 
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ПС се приоритетно залаже за развијену и обухватну превентивну медицину која укључује 

вакцинацију, дечију заштиту, заштиту трудница и мајчинства, хигијенско-епидемиолошку 

активност, токсикологију и едукацију. 

Национално здравствено осигурање требало би да покрива све трошкове основне 

здравствене заштите доступне сваком становнику Србије.  

ПС се залаже за очување постојећих и стварање нових институција здравствене заштите 

на националном нивоу, као и за развој здравствено-истраживачких институција које би 

биле конкурентне у региону и свету..  

ПС се залаже за такво формирање државног буџета као и буџета локалних самоуправа, 

које ће укључитавати и ставку за равномерно финансирање здравства и здравствениих 

установа. 

ПС сматра да је неопходно се поново подстаћи начело солидарности у здравственом 

систему. ПС се залаже да се Србији посебан акценат стави на здравствену заштиту 

најугроженијих група, које су посебно након 2000.године доведене у незавидан и лошији 

положај (незапослени, учесници ратова на територији бивше СФРЈ, инвалиди, деца и 

стари). 

ПС се залаже за доношење законке процедуре према којој ће приватна пракса у здравству 

имати обавезу да у односу на годишњи број пријављених пацијената, 10% пацијената лећи 

бесплатно. За узврат држава ће обезбедити пореске олакшице.  

Друштво које жели да се развија и мења мора да брине о здрављу својих грађана. ПС 

сматра да се напредак може постићи само ако се систем буде променио из основа – а то 

значи да се максимално улаже у примарну здравствену заштиту. 

ПС се залаже за активан превентивни здравствени рад, рано откривање и препознавање 

болести и првих симптомна оболевања. 

Мењање свести о сопственом здрављу, преузивање бриге и одговорности за сопствено 

здравље сваког појединца први су кораци ка здравом, дугом и валитетном животу. 

 

КУЛТУРА 

Идентитет једног друштва се остварује кроз културу. Култура је трајна тековина 

цивилизације.  

У Србији данас нема јасне слике о томе куда иде политика културе. Нити се са једне 

стране води довољно рачуна о културном наслеђу, нити се улаже у савремено 

стваралаштво са друге. 

Поред тога сектор медијског стваралаштва је дубоко изполитизован и неразвијен. 

У случају културе морају се поштовати аутономност, политичка и идеолошка независност 

овог подручја друштвеног деловања.  

ПС се залаже за отворен културни идентитет. Овакав идентитет треба да чува везу са 

традицијом, а у кретању ка новим културним обрасцима.  

ПС се залаже да Србија буде мултикултурално друштво, односно за дрштво без културне 

искључивости.  
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Српски културни идентитет се мора очувати, и супротставиће се било којем давању 

предности културној искључивости пред интеркултурним везама. 

ПС се залаже за улагање и развој у културне организације и институције. 

ПС се залаже за правно уређење целокупног простора културе, са јасно одређеном улогом 

државе.  

ПС ће се залагати за превазилажење опортунистичких ставова о уважавању екстремно 

субкултурних феномена и њиховом изједначавању са репрезентативним облицима 

културе и уметничког стваралаштва. Репрезентативна култура није исто што и Етно 

култура, јер се прва заснива на афирмацији аутентичних духовних вредности, које полазе 

од локланих а стреме универзалним, а друга се заснива на обрнутом процесу који ретко да 

праве резултате.  

ПС ће се борити за апсолутне стваралачке слободе и против сваког облика цензуре. 

ПС ће се залагати за сталну сарадњу у култури, како на нивоу региона, тако и на ширем 

међународном плану.  

ПС ће се свесрдно залагати за овноу потпуно девастиране инфраструктуре у области 

кинематографије. Потребно је модернизовати техничке потенцијале и вратити „српску 

кинематографију“ у врх европске и светске кинематографије, где је и била. 

ПС ће подржати и поштовати креативне доприносе самосталних уметника и ствараоца, 

залажући се за дефинисање њиховог статуса у законодавној процедури, као и кроз јачање 

синдикалних права. 

ПС ће се борити за све опортуне активности за унапређење материјалне ситуације у 

култури, подржавајући обнављање духа аматеризма и подстицања експеримента.  

ПС ће се посебно залагати и пружати подршку свим младим, школованим стручњацима у 

њиховом промовисању и афирмисању. 

ПС ће се залагати за промоцију али и допуну спеменика који су уврштени на листу 

светске културне и природне баштине (Стари Рас са Сопоћанима, Манастир Студеница, 

Манастир Високи Дечани, Пећка Патриjаршиjа, Богородица Љевишка, Манастир 

Грачаница, Археолошко налазиште Гамзиград – Ромулиана). 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА (образовање за све) 

 

ПС се залаже за поштовање права на образовање, као темељног људског права. 

ПС се залаже за досупност образовања сваком грађанину Србије без обзира на полну, 

нациоанлну, верску, расну припадност, индивидуалне способности и могућности, 

социјално и културно порекло.  

ПС се залаже за стално подстицање образовања свих грађана Србије. 

ПС се залаже да Србија буде земља знања. 

ПС се залаже за образовни систем који се темељи на стваралачком изразу, развоју 

личности и ненасилном васпитању и стицању знања као потребе. 
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ПС се залаже за образовни систем који ће моћи да одговори савременим научно-

технолошким и информацијским изазовима.  

Отуда, систем образовања мора бити окренут будућности, сталном учењу и усавршавању. 

ПС се залаже за школство једнаких шанси, које ће пружати сваком младом човеку 

могућност избора оптималног облика властитог образовања.  

Обавеза државе мора бити да свој деци (без обзира на разлике у социјалном положају и 

образовном нивоу родитеља и средине) под једнаким условима омогући да искажу и 

потврде своју креативност и иновативност.  

Обавеза државе подразумева виши ниво социјалне сигурности ученика и студената, као и 

подизање њиховог стандарда.  

Истовремено, ПС се залаже за посебну бригу друштва према талентованим младим 

људима на свим степенима образовања. С друге стране, ПСсе залаже за посебну бригу за 

васпитање и образовање деце и младежи са потешкоћама у развоју као и свих облика 

специјалног образовања. 

ПС се залаже за постојање „државне стипендије“ као основе за стицање права студирања 

на државним универзитетима, као и основног начина стицања прихода Универзитета 

обезбеђеног од оснивача. Редослед кандидата који имају право на државну стипендију ће 

се утврдити на основу успеха постигнутог у средњем образовању, освојених признања на 

државним смотрама и такмичењима у знању, стеченог статуса талентованог ученика и 

резултата постигнутих на пријемном испиту. 

ПС се сматра да је једини могући концепт развоја образовног система, концепт 

аутономног и отвореног универзитета, високог квалитета и професионалности, унутар 

кога ће бити испреплитани студирање, истраживање и наука. Приступ универзитету не 

сме бити ограничен нити квотама, нити материјалним статусом студента – већ искључиво 

знањем и способношћу. 

ПС ће се борити да очува традиције српског универзитета уз уважавање савремених 

хуманистичких и културолошких вредности европског и светског искуства. 

ПС се залаже за обнављање аутономног и отвореног универзитета, пре свега високог 

квалитета и професионалности. ПС ће се увек залагати да се  Универзитету и његовим 

члановима јамчи слобода научног, односно уметничког и образовног рада и стваралаштва.  

ПС се не противи оснивању и постојању приватних факултета и универзитета, али ће се 

увек борити против њиховог некритичног и стихијског отварања, као и поремећених 

критеријума.  

ПС се залаже за право на лично опредељивање у диференцираном избору наставника у 

научна и наставничка универзитетска звања, односно право наставника да определи 

тежиште свог избора и ангаживања у раду на факултету – универзитету. 

ПС се залаже да образовање треба да буде јавно, доступно свима и ослобођено свих 

идеолошких и религиозних садржаја.  
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Прва и основна претпоставка остваривања успешне образовне политике јесте подизање 

достојанства и угледа, као и знатно побољшање материјалног положаја радника у 

образовању и другим друштвеним делатностима. 

ПС ће се борити за успостављање система у коме ће средње образовање бити законска 

обавеза за све људе. Целокупан систем основног, средњег, вишег и високог образовања 

треба да буде бесплатан и доступан свима. 

Сви нивои школа и универзитета, треба по правилу да се финансирају из државног буџета. 

Остварење права и доступност образовању сваком појединцу у друштву могуће је уколико 

се обезбеди стални раст и развој привреде и економије. Развој привреде треба да је такав 

да омогући успостављање равнотеже између знања и вештина потребних тржишту. 

Како у Србији постоје приватни универзитети, средње и основне школе, потребно је 

успоставити комплементарност са државним универзитетима и школама. Држава треба да 

установи обавезу да у зависности од броја студената и ученика, приватни универзитети и 

школе школују бесплатно 10%, а за узврат ће држава дати пореске олакшице. 

ПС се залаже за већа улагања и интензивирање подстицања и унапређења научно 

истраживачкпг рада, јер је то начин да се изврши примена његових резултата у привреди, 

медицини, техници, екологији и у другим областима. Средства уложена у науку се 

дугорочно враћају вишеструко. Однос између науке и друтшва је реципрочан и зато је 

веома важно питање за развој науке њена друштвена подршка. 

ПС се залаже да се економским, административним и другим начинима спречити одлив 

мозгова у иностранство. Услов за то јесте реално постојање социјално економски одрживе 

Србије. 

СПОРТ, ОМЛАДИНА И МЛАДИ  

 

СПОРТ 

ПС сматра да само здрава нација и здарави млади људи могу  помоћи да земља иде пут 

одрживог развоја. ПС сматра да је један од најважнијиих стратешких циљева одговорне 

државе управо улагање у спорт каоп категорију од изузетног друштвеног значаја.  

Спорт треба бити доступан свима.   

ПС сматра да је спорт саставни део културе живота, општег образовања и васпитања. 

Спорт је битан део очиувања зддравља у свим старосним добима човека. Спортом се 

подиже ниво психо – физичког здравља грађана.  

Све свеће сиромаштво, и присутног негативних и разарајућиј друштвених појава као 

малолетне деликвенције, алкохолизма, наркоманије ..потврђују став да је спорт један од 

најважнијих и најснажнијих одбрамбених стубова у заштити и очувању здраве нације а 

самим тим и здраве државе. 

ПС се залаже за већу присутност спорта у предшколским установама, у школама, 

факултета, али и за аматерско деловање, и за подстицање спортских активности свих 

слојева друштва. 
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ПС се залаже за интензивнији развој организације и стварање услова којима ће бављење 

спортом бити доступно најширем кругу људи (посебно деце и омладине). Потребно је 

регулисати улогу државе, која треба да штити слободу организовања и самосталности 

спортских организација.  

Држава неће спонзорисати пофесионални спорт. 

ПС се залаже да држава спонзорише масовни спорт, јер је важније да је нација здрава и 

организована, од тога да ли ће настати врхунски професионалац који ће зарађивати 

огромна средства. 

ПС се залаже за ослобађање спорта од политичког утицаја, јер политички фактори не могу 

и не треба да утичу на креирање политике спортских колектива. 

ПС се залаже и за јавност трансфера спортиста, јер би се тиме спречиле деценијске 

постојеће малверзације.  

ПС не одобрава приватизацију спортских друштава, јер је у њих највише улагала радничка 

класа.  

ПС се залаже за систематичан и конкретна прилаз у решавању проблема у спорту.  

ПС се залаже за подизање на виши ниво спортске инфраструктуре, јер је без 

одговарајућих простора за игру и тренинг нема адекватног развоја спорта. Спорски 

објекти представљају наслеђе које ће остати у будућим генерацијама. 

Изградња нових спортских објекатаи санација постојећих захтева значајна буџетска 

средства, што је могуће и уз привлаћење приватног сектора.  

ПС се залаже за развој школског спорта, и то кроз повећање броја часова физичког 

васпитања у основним и средњим школама. Деца која постигну узузетне спортске 

резултате на државним и међународним такмичењима морају бити награђена и 

стимулисана кроз спортске стипенције и посебне награде за постигнути успех. 

ПС се залаже за интензивнији развоја рекреативног спорта јер је он битан сгмент 

савремног друштва.  ПС се залаже да се широј популацији становника који се рекреативно 

баве спортом обезбеде једнаки услови и могућности за креативно и здраво коришћење 

слободног времена. У оквиру рекреативног спорта је потребно подстицати посебно и 

унапређеивати масовност женског спорта. 

Извори финансирања може бити и део акциза и прихода од игара на срећу. 

 

МЛАДИ 

ПС сматра да је право сваког појединца да властитим радом остварује могућност 

запошљавања, зараде и достојног живота. 

ПС се залаже за обезбеђивбање социјалне сигурности за младе без запослења. 

ПС ће се борити да се младим људима који се укључе у свет рада пруже помоћ 

различитим облицима стимулације за запошљавање, као и да се посебна помоћ пружи 

младим брачним пароцима као и младим проодицама при репавању стамбених и других 

проблема на које наилазе. 
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ПС полази од становишта да у развоју своје личности и на свом животном путу, млади 

треба да имају помоћ и подршку. Његова начела треба да стреме развијању критичке моћи 

расуђивања и способности за објективне и рационалне увиде, сазнања и одлучивање. 

ПС се залаже за остваривање права на једнаке шансе свих младих у свим сферама друштва 

у скалду са принципима социјалн правде, једнакости и равноправности. ПС се залаже за 

бесплатно школовање на свим нивоима, као и поспешивање запошљавања младих и 

јаћање предузетничког потенцијала младих. 

Неопходно је успоставити критеријуме за вредновање и награђивање резултата у 

различитим областима кроз наменске фондове за талентоване младе људе. 

ПС се залаже да се стално развоја свет код младих о здравим стиловима живота и 

унапређевнје превентивног дрлвоања у борби против болести зависности.  

 

 

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ – наркоманија, алкохолизам, психички 

и други поремећаји, секте, насиље код младих) 

 

Болести зависности разједају Србију.   

Алкохолизам, дрога, секте, насиље у школама јесу начини да дође до уништавања младих, 

и то у генерацијама које долазе. 

ПС се оштро бори против ових порока. 

Болести зависности се више не догађају неком другом и неким другим земљама, оне су 

међу нама. Најбржи раст уживалаца дрога и алкохола расте управо међу младима, и они су 

у том смислу ризична група, којој се друштво мора са дужном пажњом посветити. Ни 

једна дрога није безопасна, већ оставља тешке последице и по ментално и по физичко 

здравље младих. 

Дрогу и алкохол највише користе млади узраста између 14 и 25 година.  

Према проценама Завода за болести зависности, у Београду живи око 40,000 наркомана, а 

у читавој Србији близу 100,000 зависника од дроге. Око 60% младих, највише 

средњошколаца је у контакту са дрогом.  

Поред тога, дрога није више порок богатих, дрога је доступна свима. 

Истраживања показују да у Србији, деца од 11 до 13 година пију двоструко више од своих 

вршњака у Европи. Преко 70% младих који конзумирају алкохол потичу из породица које 

су имале једног или оба родитеља алкохоличара. Више од 50% малолетника у Србији 

повермено пије, 20% се повремено опија, а чак 7% редовно пије!  

Од укупног броја лечених алкохоличара у Београду скоро поливну чине млађи од 30 

година. 

ПС ће се борити да алкохол не буде доступан свима, укључујући и децу, јер је толерантан 

став окружења, рекламе, ниске цене и обичаји који су често везани за употребу алкохола 

један од узрока великог броја младих који пију.  
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Казне за издавање алкохола малолетним лицима биће драконске. Уколико продавац 

добије више од 5 таквих казни, његова трговнска радња се затвара, са  немогућношћу да 

обавља делатност најмање 2 године. 

ПС се залаже за строгу казнену политику са једне стране и јаку превентиву пре свега кроз 

едукацију младих и њихових родитења, и развој масовног спорта. 

Само је здрава млада нација способна да прави крупне кораке у будућности. 

Приоритетни проблеми данас јесу непрепознавање здравог стила живота као друштвено 

прихватљивог понашања, а са друге стране распрострањеност штетних облика понашања 

по здравље младих.  

ПС се залаже за сталне адекватне превентивне програме као и за континуирано 

здравствено васпитање – образовање у основним и средњим школама. 

ПС ће се залагати да здравствени радници буду довољно едуковани у области промоције 

здравља младих и побољшања квалитета њиховог живота, као и да превентивне и 

саветодавне активности буду на прави начин вредноване. 

ПС ће се залагати за континуирано, јединствено и свеобухватно праћење здравственог 

стања младих. 

ПС се залаже за нулту толеранцију по питању наркотика. Поседовање наркотика ће се 

сматрати као кривично дело. Дистрибуција дрога биће санкционисана као покушај 

убиства. Једини начин да се умањи казна јесте да зависник именује свог дилера. 

ПС се залаже да продаја дроге малолетним лицима буде санкционисано као убиство. 

Са друге стране, ПС се залаже да држава пружи шансу и има обавезу да пружи помоћ при 

лечењу болести зависности. 

Обавеза државе ће бити обезбеђење лечења на рок од једне године. Уколико зависник 

одбије, или и после тог рока настави, улази у кривично дело. 

Активности за које ће се ПС залагати у борби против свих облика зависности су 

1. очување и унапређење здравља младих, 

2. промоција здравих стилова живота (развој програма за инфомисање и едукацију 

родитеља, унашређење и омасовљавање вршњачке едукације), 

3. ревизија, дорада и ефикасна примена законске регулативе (нулта толеранција, као и 

обавеза државе за помоћ при одвикавању), 

4. унапређење раног откривања злоупотребе психоактивних супстанци и/или болести 

зависности (правовремено откривање деце и младих са посебно повећним ризикок  

и уоченим ризичним понашањем, организовање служби за заштиту деце и младих 

на нивоу локалне заједнице, формирање и едукација новог профила стручњака који 

ће се бавитин младима), 

5. унапређење адекватне терапије и подршак заједнице и државе при лечењу. 

 

ПС се залаже за слободу избора, и равноправност пушача и непушача, с тим да нацију 

треба упознати са последицама пушења. Казне за све оне који продају дуван малолетним 

лицима биће ригорозне, као и код продаје алкохола.  
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Представниви дуванске индустрје ће бити оптерећени додатним порезима, како на 

маркетиншке активности тако и на приход који остварују од продаје производа од дувана. 

 

ПС је свесна да је велики проблем у Србији појава и рад секти. Како је економска криза 

дубока, члановио породице недовољно окренути једни ка другима има довољно простора 

да се млади окрену и постану део секти. 

У Србији данас постоје 84 различите верске заједнице, мале верске заједнице, секте и 

верске групе. Већина њих јесу регуларне верске конфесије, огранци и фракције светски 

признатих цркава, али међу њима има доста илегалних и опасниих верских група.  

У Србији постоји најмање 20,000 присталица и симпатизера сатанизма, а њих 10% је 

тешко индокринирано.  

Од свих верских група управо су сатанаисти најопаснији, а млади најосетљивија 

групација. Користе се методом изолације, испирањ мозга и контроле ума, и обманама и 

преварама. 

ПС се залаже да се рад оваквих верских заједница прати, и казненом политиком спречи. 

ПС се залаже да се много више друштво и држава посвете превентиви, и едукацији младих 

о  постојању секти, и њиховим метаодама. 

 

 


