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ДОШЛО ВРЕМЕ ДА СЕ ЧУЈЕ И НАШ ГЛАС, ШТО БИ НАРОД РЕКАО РАЧУНАЈТЕ НА НАС!

У својој историји, српски народ је више пута био приморан да се бори за голи
опстанак, да буде протериван са својих вековних територија на ивици истребљења, да
доживи и преживи геноцид. Али где год се и у чему год нашао, попут најновијих ратних
страдања, похара и прогона, кроз разне селидбе и миграције као сопствени усуд, имајући
националну свест, српски народ је проналазио снагу да се како-тако уједини, опстане и
сачува свој идентитет.
Живимо у времену у којем је српски народ на многе начине угрожен. Тако, на пример,
годишње умре више Срба него што се роди. Тај пут води у пропаст и затирање нације. Уз
такву спознају, можемо опстати само и једино ако стварност не доживљавамо као казну и
муку, већ као нову прилику и изазове који нас могу преобразити и ојачати.
Народни покрет Динара-Дрина-Дунав снажно ће успостављати сарадњу и равнотежу у
остварењу пуне равноправности, еманципације и развоја избегличке, као и претходних
генерација српске динарско-крајишке популације у Србији, односно Војводини у оквиру
Републике Србије. При свакој новој понуди идеолошких магли, културних, економских и
политичких програма, понашаћмо се у знаку познате пословице: “Трипут мери, једном
сеци“!
Наша и будуће генерације никада не смеју дозволити да се забораве српске жртве ратова
на овим просторима као ни породице свих оних храбрих бораца који су дали своје животе
за Крст Часни и слободу златну.
На нама је јасно опредељење за изградњу урушених темеља система вредности који ће се
заснивати на јачању духовности, економско социјалном патриотизму, патриотском
родољубљу, јачању породице, културе, образовања и спорта.
Угледајмо се на наше најуспешније ђаке, спортисте, уметнике и научнике који с´ поносом
представљају нашу Србију широм света проносећи звук српске химне. Нека они буду наша
светла тачка, наш путоказ за родољубље и освешћење младих у Србији.
Заштитимо раднике, незапослене, старе и немоћне, социјално изопштене и угрожене.
Ми морамо окончати период ружења и блаћења сопственог народа и државе,
самоунижења и поништавања основних постулата, корена, традиције и смисла нашега
живота. Отарасимо се деценијске вазалске потчињености горима од себе!
Морамо се освестити, и овдашњи и придошли Срби, јер сви смо ми један род, лоза у
истом језику на малом простору, сви ми користимо исте речи матерњег језика у мелодији
свакодневног говора и савршенства ћириличног писма.
Као и досад, негујмо добре и пријатељске односе са комшијама без обзира на верску,
расну и националну припадност. Окренимо се, сви заједно, унапређењу друштва у коме
живимо. Стварајмо бољи амбијент за будућност наше деце, радимо и стварајмо, свако на
свом пољу. Живимо од резултата свога рада јер то је најсигурнији начин да заједно
преживимо и остваримо бољу и сигурнију будућност за све.
Време је да Србија постане земља радних, младих и способних, да је поведу нове
даровите генерације. Ценимо и волимо своје да би били цењени од других!

Будимо српски родољуби!
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У складу са чланом 10. Закона о политичким странкама ( „Службени гласник
Републике Србије“, бр. 36/2009 и 61/2015-одлука УС) на Оснивачкој скупштини НАРОДНОГ
ПОКРЕТА ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ одржаној у Новом Саду 30. јула 2015. године донет је
следећи:

ПРОГРАМ
НАРОДНОГ ПОКРЕТА ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ

ОСНОВНА ПОЛИТИЧКА НАЧЕЛА ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА

НАРОДНИ ПОКРЕТ ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ (у даљем тексту: Странка) је политичка
Странка и која је уређена у складу са демократским принципима.
Унутрашње уређење организације Странке почива на следећим начелима: начело
поштовања Устава, закона Републике Србије и Статута; начело јачања националне свести и
родољубља; начело залагање за равноправност и међусобно разумевање; начело људских права
и слобода без обзира на верску, расну и националну припадност; начело социјалне правде и
солидарности; начело очувања институције породице; начело учења и развоја; начело
одговорности; начело демократског одлучивања; начело стручности; начело јавности у раду
Странке.
Начело поштовања Устава, закона Републике Србије и Статута подразумева да Странка
и сви њени чланови/ице, а нарочито вршиоци јавних функција, поступају искључиво у складу са
Уставом и законима Републике Србије, као и одредабама Статута и других општих аката Странке, те
да се одлуке и акти Странке доносе искључиво у складу са наведеним.
Начело јачања националне свести и родољубља подразумева да Странка и сви њени
чланови/це, а нарочито вршиоци јавних функција, наступају са становишта позитивног патриотизма,
изражавају веру и љубав у грб, заставу, химну и националне вредности српског народа поштујући и
ценећи права припадника свих других националних заједница загарантована Уставом и законима
Републике Србије. Родољубље и борба за слободу и независност су током векова
обележили историју српског народа те као такво представља темељ за градњу успешног
друштва, основ мира и слободе и предуслова за складан живот и међусобно разумевање.
Начело залагања за равноправност и међусобно разумевање подразумева подстицај
учешћа жене, мајке, у политичком животу и равномерну заступљеност жена у органима Странке и
приликом именовања за вршење јавних функција на свим нивоима власти.
Начело људских права и слобода без обзира на верску, расну и националну припадност
подразумева међусобно уважавање и поштовање. Људско достојанство је неприкосновено и то без
обзира на верску, расну и националну припадност, а сви чланови/це Странке су дужни да га штите.
Начело социјалне правде и солидарности значи једнаку слободу за све без обзира
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на верску, расну, националну полну или политичку припадност као и имовинско стање. Сви
су једнаки пред законом у остваривању загарантованих права без привилегија за
појединце и одређене друштвене слојеве. Услови једнаких шанси уз разноврсност људске
природе доприносе разноврснијем и богатијем друштву. Солидарност као услов опстанка
друштва кроз помоћ угроженим појединцима је основ хуманијег и здравијег друштва.
Начело очувања институције породице подразумева да здраву породицу као стуб
друштва. Породицу која ће васпитно деловати и која ће изнедрити здрав нараштај.
Неопходно је обезбедити посебну заштиту и унапређење права мајки, самохраних
родитеља и деце, деца без родитељског старања и деце ометене у физичком или
психичком развоју, као и друхих лица са посебним потребама у оквиру правног система
Републике Србије.
Начело учења и развоја огледа се у стварању услова за континуирано напредовање у сфери
образовања. Ово начело такође подразумева и едукацију као и политички развоја чланова Странке
који ће своја знања и искуства пренети не само наредним генерацијама чланова Странке већ и
заједници у целини као допринос развоју и просперитету друштва.
Начело одговорности подразумева одговорност и доследност у раду и односу према
држави и локалној заједници, члановима/цама и симпатизерима Странке као и бирачима који
подржавају програмске циљеве за које се Странка залаже.
Начело демократског одлучивања подразумева да се сви чланови/це Странке што
непосредније укључују у разматрање и одлучивање о политици Странке, подстицање избора са
више кандидата/киња приликом избора за страначке функције, загарантовану слободу воље приликом
гласања на изборима за органе Странке, подстицаље развоја дискусије и давања предлога и
сугестија у циљу побољшања рада и деловања странке на пољу остварења програмских циљева.
Начело стручности примењује се кроз вредновање стручне оспособљености, стручног
усавршаваља и постављање јасних критеријума за напредовање у Странци те кроз кандидовање
лица за вршење јавних функција на свим нивоима искључиво по принципу квалитета и стручне
оспособљености уз поштовање услова прописаних законским и другим актима органа.
Начело јавности у раду Странке подразумева унапређење метода комуникације у оквиру
Странке те благовремено и целисходно обавештавање чланова/ица и јавности о питањима од
значаја за рад Странке које ће се вршиту у складу са законом.

ЦИЉЕВИ И ВРЕДНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ СТРАНКА ЗАЛАЖЕ
Програмски циљеви
Странка је уређена на демократским принципима, слободном вољом чланова који
прихватају идеју, а ради остварења следећих циљева:





поштовање и заштита интереса Републике Србије и свих лица који живе у
Републици Србији без обзира на верску, расну и националну припадност;
поштовања свих Уставом и законима гарантованих права и слобода;
борба против дискриминације на основу верске, расне, националне и завичајне
припадности;
заштита права националних мањина;
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поштовање човека, његовог достојанства, слободе говора, независно од његове
верске, расне и националне припадности;
подизање свести о духовности;
подизање свести о економско социјалном патриотизму и родољубљу;
промовисање породичних вредности, заштита и унапређење права породице, а
посебно мајки, самохраних родитеља и деца без родитељског старања, деце
ометене у физичком или психичком развоју, као и других лица са посебним
потребама;
промовисање традиције, корена, културног наслеђа и идентитета Срба који воде
порекло из држава у региону;
заштита права на бесплатно образовање;
заштита права на бесплатно лечење и социјалну заштиту;
заштита права на рад, хумане услове рада и заштита права запослених проистекла
из законске регулативе;
заштита породичног и наследног права;
заштита права на родну равноправност;
заштита здравља људи и очување животне средине;
промовисање равномерног и одрживог развоја свих делова Републике Србије;
промовисање економске сарадње на свим нивоима;
стварање евро-регија које би чиниле регије у областима Динаре, Дрине и Дунава и
чијим би економским и културним повезивањем унапредили сарадњу држава у
којима се ове регије налазе.
Остваривање циљева

У остваривању програмских циљева Странке ће користити демократска, ненасилна,
парламентарна и ванпарламентарна средства, сарађујући са политичким странкама и
удружењима у земљи и иносранству.
У остваривању програмских циљева Странке поштоваће се историјске чињенице о
српском народу и српски национални интереси пре свега. Корени и деценијска традиција,
богатство културног, материјалног и нематеријалног наслеђа српског народа биће основ за
остварење програмских циљева Странке. При том ће се посебна пажња посветити
уважавању права других националних заједница која су дефинисана и гарантована
Уставом и законима Републике Србије.
Странка ће у остваривању циљева активно учествовати у политичком животу
Републике Србије, на свим нивоима власти, спроводећи умерену и одмерену политику у
складу са Уставом, важећом законском регулативом, Статутом и Програмом.
Странка ће се кроз активно учешће у политичком животу залагати за унапређење
услова живљења кроз изградњу урушених темеља система вредности и то кроз јачање
духовности, економско социјалног патриотизма, патриотског родољубља, породице,
културе, образовања и спорта уз поштовање свих закона правно уређене државе.
Странка ће у оствариваљу програмских циљева посветити значајну пажњу
едукацији свих чланова, стручном усавршавању и оспособљавању, а у циљу постизања
веће друштвене свести и доприноса сваког појединца развоју заједнице.

Држава за коју се залажемо
Република Србија је током историје, највећим делом због географског положаја,
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представљала место сусрета и преламања интереса различитих интересних сфера. У
одређеном временском периоду, држава није била довољно јака да се супротстави
снажним геополитичким процесима који су често били у супротности са нашим
националним интересима. Наша Србија, обележена прошлошћу, и даље представља
дубоко подељено друштво. Наслеђе комунистичког система који је урушио националну
свест српског народа изузетно је присутно и у данашње време. Честе промене правног
оквира, економских услова пословања, ратови и насилне промене државног уређења
представљају снажан баласт на правну државу, а последице трпи цели српски род.
Залажемо се за снажну Србију, државу српског народа и осталих националних
заједница са правима гарантованим Уставом и законима јаке државе. За Србију која ће
бити гарант реда и мира, стабилности, суверенитета и територијалног интегритета. За
Србију као фактор стабилности на Балкану.
Залажемо се за Србију која ће бити мајка, која ће бити јака и као таква штитити
сваког појединца, његово право на слободу, рад и живот од поштеног рада. Много живота
је изгубљено током векова и ми немамо право на нове жртве, залажемо се за политику
добросуседске сарадње, мира, безбедности и стабилности у региону, Европи и Свету.
Залажемо се за Србију која ће сарађивати и са истоком и са западом, за јаку
сарадњу са државама у региону и јаке, здраве и посебне везе са Републиком Српском и
нашом дијаспором.
Залажемо се за Србију поносну на своје корене, претке, богату материјалну и
нематеријалну културну баштину, традицију, обичаје, језик и писмо.
Залажемо се за Србију у којој се једнако вреднују људска права појединца и права
националних мањина, суживот и сарадњу без обзира на верску, расну и националну
припадност. Права и слободе које су загарантоване Уставом и законима Републике Србије
морају важити за све и сваког и бити поштована и у пракси, не представљајући само слово
на папиру.
Залажемо се за Србију у којој извршна власт почива на вољи народа, владавини
права и закона, и у којој извршна власт заступа интересе народа.
Залажемо се за Србију у којој судска власт мора да буде самостална, независна и
руковођена искључиво правом и законима једнаким за све. Нико не може бити изнад
закона. Страначка припадност или материјално стање не сме бити покриће за бег од
одговорности било које врсте.
Залажемо се за стручно, ефикасно и одговорно правосуђе које ће бити гарант
владавине закона. Оштро се противимо узурпацији судске власти од стране политичке
елите и покушаја да судска власт буде само продужена рука одређених центара моћи, јер
то је очигледно рушење ауторитета судске власти, а тиме и државе, што се не сме
дозволити.
Залажемо се за Србију у којој грађани раде и живе од свог рада, у којој је
гарантована безбедност имовине и лица сваког појединца. За модерну и изузетно
опремљену и обучену полицију, тужилаштво и правосуђе, модерне законе који ће пратити
европске директиве и тиме омогућити унапређење сарадње држава у региону, а и шире, у
циљу сузбијања свих врста криминала и корупције на свим нивоима.
Залажемо се за Србију у којој постоји универзитетска независност, где се научни
допринос развоју друштва и знање вреднују изнад свега.
Залажемо се за Србију у којој ће се бирократија смањивати до потпуног
искорењавања.
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Залажемо се за Србију у којој постоји слобода мисли и говора.
Залажемо се за Србију са добро организованом локалном самоуправом и локалном
управом која ће функцонисти у интересу локалног становништва. Успостављање веће
сарадње између локалних јавних предузећа и јавне управе у циљу смањења
адмнинистрације и бирократских процедура како би се пружила што боља и квалитетнија
услуга сваком појединцу. Воља локалног становништва изражена путем иницијатива,
референдума и других законских облика организовања треба да се поштује обзиром на
чињеницу да управо локално становништво располаже подацима и информацијама које
радње је непходно спровести у циљу побољшања услова живљења локалне заједнице.

Економија за коју се залажемо
Основу економског програма представља залагања за економско социјални
патриотизам, пораст друштвеног благостања, боље и праведније услове рада, бољи
привредни амбијент, већу запосленост и адекватну зараду.
Залажемо се за економско социјални патриотизам који ће бити основ за
вредновање имовине друштва и однос према тој имовини. Ми морамо знати да ценимо
богатство наше земље и ресурсе које нам она нуди. Наша природна блага, вода као извор
живота, богатство обрадивих површина, шума, могућности које нам је подарила природа у
свери туризма и многи други ресурси треба да нам буду основ за раст економије.
Недопустива је политика ненаменског отуђења сопствене имовине, пљачке спроведене
разним облицима приватизације и нетржишног понашања појединаца. Новац који се
прелио у џепове појединаца разним нечасним радњама и отишао у сферу сиве економије
неопходно је вратити у легалне токове. То се може постићи јачим системом контроле
имовине и порекла имовине сваког појединца, а на основу контроле пријављених прихода
и пореза који се уплаћују у државну касу на бази тих прихода. При томе је неопходно
створити правичан законски оквир, који неће бити усмерен на прогон политичких
неистомишњеника, већ искључиво на праведан приступ и вредновање. Држава мора дати
јачи подстрек развоју и јачању домаћих малих и средњих предузећа као и предузетника
који запошњавају домаћу радну снагу и заштитити их од нелојалне конкуренције у сфери
заштите домаћих производа и услуга и то путем увођења прелемана или на друге начине
који ће заштитити домаћу привреду у свим гранама. Економија треба да почива на
вредновању рада и тржишниој привреди, али је недопустоиво да дозволимо
неконтролисан увоз неисправних, полуисправних или производа штетних по здравље
људи, а да при томе здрави, домаћи производи, немају могућност на изађу на тржиште. Не
смемо дозволити гушење сопствене производње и запарложену државну земљу зарад
сопственичких интереса појединаца.
Залажемо се за стабилан правни оквир и неповредивост приватне својине као
гаранцију домаћим и страним улагачима као основ и сигурности улагања.
Залажемо се за стварање повољног амбијента за уплив директних страних
инвестиције, али и политику подстицаја развоја домаћих малих и средњих предузећа.
Посебан аспект стављамо на развој села, јер село је извор родољубља. Неопходно је
путем повољних кредитних аранжмана, улагања у инфраструктуру и ревитализације села
вратити младе људе на село и дати им могућност да кроз пољопривреду остваре живот
који је достојан човека. Модернизација села, обнова механизације путем повољних
кредитних линија, флексибилност и повољнији паритети у откупу пољопривредних
култура, заштита домаћег производа од нелојалне конкуренције, као и давање државног
земљишта на коришћење под повољним условима омогућило би нашим
пољопривредницима конкурентнији положај на тржишту, остваривање профита, а самим
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тим и попуњавање буџетских позиција Републике Србије.
Залажемо се за јачање система у коме моћ новца не сме бити изнада права на рад
као основног права сваког човека, али и за хумане услове рада, услове рада који не смеју
довести до угрожености права на живот сваког појединца.
Залажемо се за пуну запосленост која ће омогућити остварење основног права
сваког човека да ради и живи од свог рада. Запошљавање мора бити продуктивно и
базирано на адекватној обучености, стручности и јасној опредељености за рад и
залагање. Морамо се излечити од болести зване „партијско запошљавање“ јер то је основ
економског успеха. Боља запосленост, едукација, усавршаваље технолошких и људских
ресурса су неки од предуслова за постизање максималних економских ефеката.
Залажемо се очување приватне својине која је кроз историју доказала своју
одрживост. Самим тим залажемо се и за приватизацију, али и за строго санкционисање
злоупотреба у приватизационом процесу. Инсистирамо на поништаваљу свих
приватизација које су спроведене незаконито и на штету привредних субјеката и
запослених у оквиру истих. Нови власници предузећа морају спровести обавезе преузете
уговором о куповини друштвеног капитала, очувати радна места и имовину привредних
субјеката, а у случају спуротног сносити јасне санкције правне државе. Не сме се
дозволити злоупотреба и богаћење појединаца без правних последица. Држава треба да
буде партнер у приватизацији путем здравих пројеката које ће финансирати да помогне
ревитализацију, стабилност и опстанак привредних субјеката у првој фази после
приватизације.
Интерес државе јесте свакако успешна и економски оправдана
приватизације уз очување радних места, а не пропаст и катанци на пропалим предузећима
уз жал за неурађеним.
Залажемо се за спречавање монопола на тржишту и оштру антимонополску
политику. Монополисти доводе до искључиве владавине капитала и интереса капитала на
тржишту чију високу цену плаћа становништво. Претерано високе цене на тржишту „терају“
становништво у сферу сиве економије што је погубно за економски систем државе и томе
треба стати у крај.
Залажемо се за реформу пореског система у којој ће сви порески обвезници уредно
измиривати своје пореске и обавезе из области социјалног осигурања. Порески закони
треба да обухвате све учеснике у систему, недопустиво је да „велики“ не плаћају порезе и
да систем преживљава на политици што већег оптерећења за мала и средња предузећа
као и предузетнике. У циљу остваривања бољег амбијента за улагање неопходно је
ускладити закунску регулативу са европским прописима како би сви учесници на тржишту,
било страни или домаћи, имали јасна правила по основу којих функционишу те како би
домаћи привредни субјекти стекли услове за коришћење средстава из разних фондова.
Недопустиве су честе измене пореских стопа и промене у фискалном смислу. Неопходно
је да држава не води подстицајну политику усмерену првенствено према страним
улагачима. Држава мора определити јасан подстицај и за домаће инвеститоре, али и јасан
систем контроле коришћења средстава и услова под којима су средства опредељена.
Залажемо се за смањење пореских стопа, посебно када су у питању зараде, а
истовремено повећање надзора и контроле праћења извршења пореских обавеза.
Неопходно је смањити нефискална давања и укинути све паралелне органе, агенције и
сличне субјекте који представљају оптерећење буџета. Стимулишимо рад малих и
средњих предузећа као и предузетника и не дозволимо да они носе терет бахатог и
неодговорног понашања „великих“ приликом решавања буџетског дисбаланса.
Залажемо се за политику јачања домаће валуте и систем контроле банкарског
сектора, тј. јасне прописе којима ће се банке које послују на банкарском тржишту
Републике Србије спречити у бесправном богаћењу на рачун домаћег становништва.
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Залажемо се за политику штедње на свим нивоима, смањење бирократског апарата
те бољу алокацију средстава у буџету како би се повећала средства која ће се усмерити
на пројекте који ће својом реализацијом вишеструко оприходовати уложена средства.
Залажемо се за оштру политику санкционисања увођења генетски модификоване
хране на нашем тржишту без обзира на финансијску добит која би била остварена. Здрава
животна средина и очување здравља људи треба да су изнад изнад свеког облика
оплодње капитала.

Социјалну правду, сигурност и солидарност за коју се залажемо
Залажемо се за социјалну сигурност у виду доступности основних социјалних и
здравствених услуга свим становницима Републике Србије, без обзира верску, расну и
националну припадност.
Залажемо се за пуну солидарност читавог друштва и државе са угроженима и
немоћнима. Не смемо дозволити сиромаштво и глад. Наша основна обавеза јесте да
омогућимо живот достојам човека за сваког појединца без обзира на верску, расну и
националну припадност. Неопходно је у том смислу ефикасно применити постојеће мера и
активности, а такође увести и нове програма који ће бити усмерени на смањење
сиромаштва и побољшање положаја за најсиромашније као и социјално угрожене групе.
Сматрамо да је неопходно да се држава јасније преузме бригу за избегла и
прогнана лица као и лица јасно угрожене егзистенције. Недопустиво је да велики број
грађана/ки живи испод егзистенцијалног минимума. Неопходно је обезбедити социјалну
помоћ и солидарну подршку за таква лица како њихов живот, здравље и минимални
услови квалитетног живота не би били угрожени.
Залажемо се и јасно инсистирамо на заштити и збрињавању најугроженије
категорије: деце без родитељског старања и деце чији је развој ометен, инвалида, лица
ометених у развоју и лица са посебним потребама, особа са сметњама у развоју, старих
лица, лица неспособних за рад, посебно самохраних старачких домаћинстава на селу и
материјално необезбеђених и социјално незбринутих. Неопходно је правилнијом и
поштенијом расподелом буџетских средстава изнаћи већа средства за обезбеђење
материјалних и свих других предуслова како би се омогућио достојанствен живот таквих
лица у оквиру адекватних установа.
Залажемо се за породицу као природну и основна заједница у друштву. Јака
породица је основ здравог и јаког друштва. Неопходно је стимулисати раст породице
посебним мерама државе у области здравствене заштите, а нарочито заштите жена за
време трудноће, продуженог одсуствовања једног од родитеља због неге детета и увећане
надокнаде запосленим мајкама или очевима за време породиљског одсуства. Друштво
мора посветити посебну пажњу и бригу за самохране родитеље и напуштену децу.
Залажемо се за доношење стратегије на државном нивоу која ће бити усмерена на
раст наталитета и која ће обухватити већа права у области дечијег додатка, нижих
трошкова смештаја у предшколске установе за породице са троје и више деце, повољне
кредитне линије за решавање стамбених проблема вишечланих породица.
Залажемо се за то да држава стимулише рађање деце тако што ће свака мајка која
роди треће дете остварити право на редовну месечну накнаду у износу просечне зараде у
Републици Србији и самим тим и остварити предуслов за пристојну пензију.
Залажемо се за материјалну и социјалну сигурност и друштвену бригу о ратним
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војним инвалидима, о породицама палих бораца из свих отаџбинских ратова, цивилним
инвалидима рата и другим угроженим и то путем успостављања одрживог система
материјалне и социјалне сигурности, кроз обезбеђену исплату инвалидских права,
запошљавање, решавање стамбених потреба, адекватну здравствену заштиту и
стипендију за школовање деце.
Залажемо се за исплату пензија чију редовност и висину морају гарантовати
држава и осигуравајући фондови. Неопходна је реформа пензијског-инвалидског система
осигурања како би се отклони сви видови злоупотребе и сиве зоне у овој области. Раст
пензија мора бити плански и економски одржив. Потребно је системски подржати развој
добровољног пензијско-инвалидског осигурања као вида личне штедње и осигурања за
случај старости, инвалидности или болести.
Залажемо се за систем здравствене заштите по коме ће држава заштитити право
на основну здравствену заштиту без обира на то да ли је лице у систему осигурања.
Здравље је изнад свега и држава мора обезбедити посебна средства из којих ће се
финансирати коришћење здравствене заштите на принципу солидарности. Потребно је
стимулисати подизање нивоа квалитета здравствених услуга, као и подизати ниво свести
корисника здравствених услуга када је у притању превенција болести и унапређење
здравља. Неопходно је учинити више у области равномерности и доступности квалитетне
здравствене услуге на територији целе државе, а труднице, мајке, малолетна деца,
даваоци органа, особе са посебним потребама као и лице која пате од ретких и
специфичних болести треба да имају бесплатну здравствену заштиту. Такође инсистирамо
на константном и сигурном снабдевању квалитетним лековима на нивоу целе државе, као
и већој контроли приликом стављања у промет помоћних лековитих средстава.
Залажемо се и за развој и унапређење система допунског здравственог осигурања
те јасну могућност да се свим лицима која уредно и редовно измирују своје обавезе у
складу са законом омогући несметано и благовремено коришћење услуга здравствене
заштите како у државном тако и у сектору приватних здравствених установа.

Породица за коју се залажемо
Породица јесте природна и основна заједница која чини основни стубова на коме
почива друштва и заједница у целини. Сматрамо да је данашња породица угрожена како у
духовном тако и у моралном, социјалном, здравственом али и економском погледу.
Залажемо се за рођење, кршење и јачање породичних вредности. Сматрамо да је
држава угрожена смањењем стопе наталитета и самим тим чињенице која се намеће,
чињенице да ћемо као конститутивни народ наше државе за одређени временски период
представљати национачну мањину у сопственој држави што без преседана не смемо
дозволити.
Држава мора да ствара амбијент и услове који ће стимулисати младе брачне
парове на стварање вишечлане породице. То подразумева повећање породичног
стандарда, могућност флексибилнијег радног времена и привременог одсуства са посла
ради бриге о деци, финансијске олакшице за трошкове који прате одгајање детета од
јаслица преко вртића, школе и факултета. Такође је неопходно ускладити законске
одредбе из делокруга радних односа како жене које се одлуче на материнство и рађање
не би биле кажњене зато што су усмериле свој живот на функцију рађања и обнављања
живота.
Неопходно је ускладити законску регулативу у смеру побољшања економских
услова живљења и могућности коришћења повољнијих кредитних линија за вишечлане
породице. Неимаштима и несигурност су основ пољуљаности односа у породици и држава
страна 11 од 14

Програм Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

треба да да подршку за очување породице како у саветодавном тако у финасијском
смислу.
Залажемо се за породицу отворену за напредак, породицу која ће своју снагу
црпети у истинском наслеђу духовних и традиционалних вредности као јаким темењем за
развој здраве заједице. Породица треба да поврати пољуљану васпитну увогу у животу
деце и да им усади здрав и јасан пут с погледом у будућност.
Залажемо се за здраву, сложну и јаку породицу која је основ здраве и јаке државе.

Образовање за које се залажемо
Комунистички ситем који је годинама био присутан у друштву је поред обиља
штетних последица које је оставио на друштво у целини имао изузетан успех на пољу
образовања. Такав систем је дао могућност да се знањем обогате сва деца и сви чланови
друштва без обзира на друштвену лествицу на којој су позиционирани. И управо такав
систем је изнедрио велике умове и научнике који су остварили огроман успех у свету. Али
исти тај систем је неадекватним третманом квалитетних ресурса довео до и до одлива
умова. Погубна политика обезвређења ресурса наставила се и након демократских
промена у Србији. Неопходне су нам промене у образовном систему како би смо
повратили некадашљи квалитет знања и систем вредности.
Залажемо се за бесплатно основно и средње образовање, али и политику државе
која ће омогућити добрим ђацима бесплатно образовање на високообразовним
институцијама кроз веће квоте буџетских места приликом уписа на високошколске
установе. Неопходно је издвајање више новца од стране државе како би се школски
систем унапредио и како би исти омогућио једнаку шансу за све људе у области
образовања, без обзира на њихов имовински статус, друштвено порекло, верску, расну и
националну припадност.
Залажемо се за знање које је неопходно да би смо ишли у корак са временом и
Светом јер то је основни предуслов и за јачање породице, борбу против сиромаштва и за
државу убрзаног развоја.
Залажемо се за достојанствено институције школе која ће нашој деци подарити
образовање и занање што је уз јаку породицу основ здравијег друштва, друштва у коме не
харају болести зависности, деликвенција и малолетнички криминал.
Залажемо се за реформу школства и то на свим нивоима. Сматрамо да је
неопходно посветити више пажње историји и наслеђу сопственог народа као и анализи
грешака које смо правили током векова како исте не би понављали и у будућности. То
треба чинити кроз адекватне програме које ће понудити деци различитих узраста да се
сусретну са писаним доказима из даље и ближе прошлости како би богатији за та сазнања
квалитетније приступали садашњости, а и будућности. Неопходна је модернизација и
ефикасност, које ће у истој мери уважавати савремене светске стандарде и чувати наше
традиционалне националне вредности и специфичности, а нарочито српски језик и
ћирилично писмо.
Залажемо се за унапеђење информатичке писмености и доношење стратегије на
нивоу државе којом би се подржало унапређење знања и достигнућа из свих области
науке. Неопходно је обезбедити сталне изворе финансирања важних научноистраживачких пројеката који ће имати не само научну, већ и употребну вредност.
Залажемо се за останак младих, стручних кадрова у нашој држави. Сматрамо да
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држава мора да води више рачуна о младим и перспективним ресурсима и то кроз јасну
подршку у изналажењу могућности за стручно усавршавање, али исто тако и политиком
стимулисања и мотивације којом ће млади осетити да су њихов рад и сазнања усмерни на
снажан допринос напретку наше државе.

Духовност
Залажемо се за јасан подстицај освешћеном степену духовностине не оспоравајући
другима право да чине то исто у пријатељској сарадњи и помоћи, слози и љубави са
свима, са суседима, групама, мањинама и заједницама, поштујући и уважавајући их.
Залажемо се за дух у души, за духовност засновану на вери у праве корене и
темељне вредности друштва.
Залажемо се за поштовање обичаја који су се преносили са колена на колено, за
обележавање славе и других вредности које су нам преци оставили у наслеђе.
Залажемо се за духовне вредности исказане у делима Владике Николаја
Велимировића Жичког.

Култура
Материјално сиромаштво свакако не треба да буде изговор и опроштај за
сиромаштво духа.
Залажемо се за културу која неће бити препуштена политизацији и јефтиној
комерцијализацији.
Залажемо се за културу засновану на неговању врхунских традиционалних
вредности, ослоњену на богату културну материјалну и нематеријалну баштину српског
народа. Наша богата материјална и нематеријална културна баштина треба да послуже за
један од стубова, носилаца друштва и то је по нама треба да је један од приоритета
државе у ревитализацији друштва у целини.
Залажемо се за очување споменика културе. Споменици сведоче о историји и
култури сваког народа, па тако и нашег. Очување културе је уједно и основ за очување
идентитета народа.
Залажемо се за јасну финансијску подршку државе развоју и унапређењу пројеката
из области образовања, науке и културе као неодвојивих целина јавног живота, али и за
јасну подршку државе аматерским културним и уметничким друштвима, позориштима,
фолклорним групама, оркестрима, ликовним, драмским, литерарним и филмским
секцијама који чувају и негују традиционално и аутентично изражавање младих.

Спорт
Спортисти су најбољи амбасадори наше земље. Врхунски резултата наших
представника у различитим дисциплинама најефикаснији су начини промовисања
позитивне слике о нашој земљи и народа у свету. Стога се залажемо да спорт треба да
буде доступан свима, без обзира на материјални положај у друштву или старосну доб.
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Залажемо се за стварање амбијента у коме не сме бити никакве дискриминације по
основу верске, расне или националне припадности, имовинског или социјалног статуса. У
спорту треба сви подједнако да уживају.
Залажемо се за стварање услова за масовно бављење спортом, првенствено кроз
школски систем и аматерски спорт, што свакако доводи до квалитета који је неопходан за
јачање здравог живота, спортског духа и свести, али и професионализма у спорту. Спорт
морамо вратити у школе. Школски систем подстицајним програмима мора вратити ученике
на спортске терене. Сматрамо да је рекреативно и аматерско бављење спортом које би се
систематски подстицало од стране државе у интересу здравог развоја младих људи и
одржавања здравља.
Залажемо се за улагање у оне спортове у којима представници наше земље
постижу врхунске резултате, али и изградњу и осавремењивање постојећих спортских
објеката који ће бити доступни свима и као такви изнедрити квалитет и на пољима на
којима до сада нисмо имали запаженије резултате.
Залажемо се за организовање што већег броја интернационалних спортских
такмичења у нашој земљи.
Залажемо се за кривично гоњење и ригорозно кажњавање сваког облика
вандализма и насиља, као и свих других облика криминалних радњи на спортским
манифестацијама. Оштро се противимо сваком покушаји манипулације или злоупотребе
спорта, спортских активности, нарочито масовних спортских манифестација у политичке
или дискриминаторске сврхе, демонстрације, говор мржње на основу расне, националне,
верске или било које друге припадности.
Залажемо се за промоцију спортског и такмичарског духа што је у опшрем интересу
спорта и развоја младих, а будућност треба да припадне управо младима на којима је да
остваре бољи и хуманији живот, богатији у сваком погледу.

Наша идеја водиља у боље сутра се темељи на дубоким коренима и богатој
традицији српског народа. Уз молитве Светог Владике Николаја Велимировића
Жичког и Охридског учимо се на храбрости Живојина Мишића, будимо људи
свесни свих својих мана и недостатака и учимо на грешкама које смо чинили у
прошлости како нам је то указивао Рудолф Арчибалд Рајс. Ценимо и волимо своје
да би били цењени од других!
Будимо српски родољуби!

У Новом Саду, 30. јул 2015. године
Председник
НАРОДНОГ ПОКРЕТА ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ
__________________________________
Томислав Бокан
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