Поштовани грађани Србије,
Српски покрет Двери вам представља 55 мера за
побољшање живота у Србији.
Правосуђе и правда:
•Закон о испитивању порекла имовине свих политичара и тајкуна од 1990.
до данас и одузимање незаконито стечене имовине.
•Укидање неправедног система јавних извршитеља и увођење новог,
праведнијег система наплате дуговања.
•Смањење јавнобележничких тарифа.

•Додатно опорезивање свих банака у Србији. Пребацивање свих кредита
индексираних у страним валутама у динар и забрана валутне клаузуле.
•Преиспитивање свих диплома и доктората запослених у јавном сектору и
пооштравање услова за акредитацију приватних факултета. Забрана рада
продавцима диплома.
•Укидање беспотребних државних агенција и смањење броја запослених у
јавном сектору, уз стално запослење и повећање плата за потребну стручну
администрацију у државној управи и локалној самоуправи.
•Ревизија свих пљачкашких приватизација, посебно концесија на изворишта
пијаће воде и руда, као и забрана продаје природних богатства и
стратешких привредних ресурса у већинско власништво странаца.
•Пооштравање казни до максимума за трговину дрогом и педофилију.

•Строга контрола и кажњавање злоупотреба и насиља над децом на
интернету.
•Проглашавање медицинских и просветних радника за службена лица и
пооштравање казни за физички напад на њих.
Економске мере:
•Смањење пореза на зараде и друге пореске олакшице за домаће
предузетнике.
•Преусмеравање досадашњих средстава за субвенционисање страних
фирми у подршку домаћој привреди и пољопривреди.
•Формирање државне Развојно-инвестиционе и извозне банке.

•Обнова домаће индустрије пољопривредне механизације.
•Научно-технолошки развој као један од приоритета и свеукупна
реиндустријализација Србије и замена увоза домаћом производњом
заснована на савременим информационим технологијама.
•Обавеза послодавца да потпише колективни уговор са запосленим, посебно
у сфери безбедности и здравља на раду.
•Повећање казни за рад на црно и непријављивање радника.
Породична политика:
•Формирање Министарства за бригу о породици у Влади Србије.

•Закон о заштити презадужених породица.
•Пореска реформа у циљу смањења пореза на зараде и пореза на имовину
приликом ступања у брак и према броју чланова породице.
•Подршка женама и мушкарцима да ускладе родитељство и каријеру,
између осталог и кроз увођење прилагођеног радног времена.
•Строго кажњавање послодаваца за отпуштање трудница или условљавања
жена да не смеју да остану у другом стању ако желе да добију или задрже
посао.
•Обавезни систематски преглед за све грађане Србије једном годишње.
Боља здравствена заштита жена.
•Посебна помоћ женама-предузетницима и женама на селу.

•Мајчинске привилегије за труднице и породиље, помоћ самохраним мајкама
и очевима, старачким и самачким домаћинствима, и младим брачним
паровима.
•Оверена здравствена књижица и право на здравствену заштиту за сваког
грађанина Србије.
•Бесплатни вртићи, уџбеници, ужина и екскурзије за сиромашну децу, као и
стипендирање студената из сиромашних и породица са више деце.
Образовање:
•Укидање картела страних издавача и враћање издавања уџбеника под
окриље државе.
•Растерећење школских програма са акцентом на практична знања и
животне вештине.
•Финансирање здраве исхране у школама, учионица без мобилних
телефона, деца у ђачким униформама.
•Подршка опстанку сеоских школа.

•Активно укључивање у живот и рад шире заједнице – јачање емпатије,
родољубља и изградње здравих личности.
•Радна недеља у свим основним и средњим школама почиње подизањем
државне заставе у школском дворишту и интонирањем државне химне.
Социјалне мере:
•Недеља и државни празник – нерадан дан. Радно време генерално
прилагодити породичном животу (7-15 часова).
•Исплата одузетих делова пензије пензионерима у Србији. Укинути казнене
пенале за превремени одлазак у пензију.
•Посебан државни буџетски раднички фонд за неисплаћене зараде и
неповезан радни стаж из времена пљачкашких приватизација.
•Повећање цене минималца и повећање плата у здравству и просвети,
војсци и полицији, култури и науци.
•Финансијска и здравствена помоћ ратним војним ветеранима по
привилегованом статусу.

•Позитивна дискриминација приликом запошљавања на одговарајуће
стручно радно место на јавним конкурсима једног члана у породицама у
којима ниједан члан није запослен.
Пољопривреда и екологија:
•Формирање Аграрне банке Србије и обнова пољопривредно-индустријских
комбината и прехрамбено-прерађивачке индустрије.
•Додела 10.000 евра бесповратно за породице које желе да се врате на село
и баве пољопривредом.
•Смањење акциза на гориво и регрес за гориво за пољопривреднике.

•Забрана продаје пољопривредног земљишта странцима.
•Забрана увоза, промета и производње ГМО. Строге казне за свако
угрожавање животне средине.
•Укинути ТВ таксу на електрична бројила у пољопривредним производним
погонима.
•Реонизација пољопривредне производње и увођење најниже гарантоване
цене откупа пољопривредних производа.
•Забрана изградње деривационих мини-хидроцентрала на речним токовима,
које су веома штетне по животну средину а њихов допринос производњи
електричне енергије занемарљив.
Државна реформа:
•Децентрализација Србије и враћање изворних надлежности, прихода и
имовине локалним самоуправама. Равномерни развој свих делова Србије, и
посебна државна подршка граничним крајевима и селима.
•Мешовити изборни систем са отвореним страначким изборним листама где
се гласа и за кандидата лично а не само за странку, и где у парламент
пролазе кандидати са највећом подршком у својој бирачкој јединици без
обзира на којем месту на страначкој изборној листи се налазе или су
нестраначке личности.
•Директна демократија по узору на швајцарски модел: референдуми на
републичком, покрајинском и локалном нивоу за све теме од највишег
општег интереса.
•Олакшано добијање држављанства и олакшано бирачко право за Србе ван
Србије, обнова рада Скупштине и Министарства Срба у региону и расејању и
гарантована места у Народној Скупштини и Влади Србије за представнике
Срба у региону и расејању, као и државна подршка за њихов повратак и
инвестирање у Отаџбину.
Културна политика и здрав живот:
•Промоција српске културе и врхунског стваралаштва грађана Србије на
домаћем и међународном нивоу. Директна подршка новом уметничком
стваралаштву и пројектима очувања баштине. Трајно позиционирање и
присуство највећих домета наше културе и уметности у светском контексту.

•Свако вече радним даном од 20-21 сат на јавним медијским сервисима
политички магазин у форми дебате о најзначајнијим друштвено-политичким
питањима, уз законску обавезу равноправне заступљености власти и
опозиције, као и другачијег мишљења уопште.
•Забрана емитовања ријалити програма на телевизијама са националном
фреквенцијом. Ријалити програми могу бити емитовани само на кабловским
телевизијама и то после поноћи и уз додатно опорезивање.
•Бесплатан спорт за сву школску омладину. Форсирање моба, радних акција,
покрета горана, извиђача, соколског друштва, бициклизма, пешачења,
теретана на отвореном, паркова са справама за децу и свих других видова
здравих стилова живота.

