
Одговори на питања из отвореног писма Кровне организације младих 
Србије 

Српски покрет Двери 

 
Поштовани, 
 
На почетку желимо да упутимо захвалност комплетном тиму Кровне организације младих 
Србије што и после толико година истрајава у борби за бољи положај младих људи у 
нашој земљи. Често то није било лако и стога је тај труд и залагање вредно поштовања. 
Српски покрет Двери су основали студенти, млади људи који су желели промене тих 
туробних 90-их година. За разлику од других, полазна тачка у њиховом раду је била 
српска национална идеја и очување традиционалних вредности нашег народа. И након 
21 године постојања и рада, млади људи су и даље највећа снага наше политичке 
организације и велика подршка коју добијамо управо од њих потврђује да наша борба за 
породичну, домаћинску и модерну Србију има смисла. Истичемо да су одговори на Ваша 
питања кратки и концизни јер није смислено да у оваквом формату детаљно 
образлажемо програмске мере. 
 

1. Како ћете подстицати останак младих људи у Србији? Који су то програми које 
ћете креирати да бисте младима понудили бољи живот? 

 
Останак младих људи у Србији је у врху приоритета наше политичке агенде. 
Препознатљиви смо по породичној политици и сматрамо да је породични модел друштва 
добра основа да млади остану у нашој земљи. Незапосленост, немогућност напредовања 
у послу, несигурност при оснивању породице, корупција и лош вредносни систем само су 
неки од разлога због којих се млади људи опредељују за одлазак у иностранство. 
Стварање породичног амбијента и околности у којима млади људи осећају снажну 
подршку државе и жељу да њихов живот буде квалитетнији, сигурна је брана одласку 
оних који треба да подижу и развијају Србију. Неке од наших  основних смерница у том 
правцу су: оснивање министарства за породицу и популациону политику, повољни 
стамбени кредити за младе брачне парове, смањење ПДВ-а на опрему за бебе, 
бесповратне субвенције онима који желе да се врате на село и баве пољопривредом и 
сеоским туризмом, усклађивање тржишта рада и образовног система, загарантован 
посао у државним предузећима најбољим студентима у одређеним областима, 
преиспитивање рада приватних факултета и строго кажњавање плагијатора и лажних 
диплома, промовисање младих научника, предузетника, уметника, спортиста на свим 
нивоима , брига о младима који су отишли у иностранство и рад на њиховом повратку, 
доношење закона о обавезном броју народних посланика до 30 година итд. 
 

2. Како ћете подстицати запошљавање младих? 
 
Србија мора да одреди своје стратешке привредне гране.Развој националне економије 
мора бити заснован на знању и способности наших младих стручњака, али и јасном плану 
и стратегији. Србија своје потенцијале има у пољопривреди, прехрамбеној индустрији, 
енергетици , ИТ сектору и туризму. То су и области у којима наши млади треба да буду 
главна потпора и да кроз развој тих области, добију и шансу за сопствено 



запослење.Такође, младима мора бити мотивација и вредновање најбољих и 
загарантован посао за све оне који су се доказали у својим научним областима. Шансу за 
запослење морају једнако имати како млади у граду, тако млади и у селима и руралним 
областима.Не смемо дозволити да у Србији више постоје ђаци пешаци, они који пишу 
домаће под свећом и они који због недостатка новца не могу да наставе школовање. Зато 
циљ државе мора бити подстицање и подршка младима у пасивним и пограничним 
крајевима. Млада трудница или породиља не сме изгубити посао због свог избора јер и 
на тај начин подстичемо запошљавање, али и потврђујемо да нам је сигурност за младе 
један од најважнијих циљева. Они који желе да покрену сопствени бизнис морају имати 
посебну пажњу и помоћ државе кроз ослобађање од пореза на више од годину дана, 
транспарентније конкурсе за добијање субвенција и већи буџет истих, бесплатну помоћ 
надлежних државних институција при писању CV, бизнис планова и захтева за 
аплицирање и промовисање предузетништва као једног од главних стубова нашег 
економског развоја.Такође, истичемо и потребу за стратешким страним инвестицијама 
односно долазак светских компанија које ће нашим младим људима поред останка у 
Србији понудити и високе плате и услове рада. Противимо се промоцији тзв шрафцигер 
индустрије и рекламирању Србије као земље јефтине радне снаге јер у том систему нема 
перспективе за младе. Истичемо да ћемо се залагати и за увођење и ревитализацију 
волонтерских картица односно могућности да млади људи приликом запослења истакну 
и свој рад у НВО сектору, хуманитарни рад, еколошки активизам и остале врсте 
волонтерског делања као додатну вредност. 
 

3. Да ли нам је потребна реформа образовног система и на који начин ? 
 

Да, апсолутно. Србија мора да реформише свој систем образовања. Иако је та синтагма 
толико пута поновљена у последњих 30 година , веома мало или готово ништа се није 
урадило у том правцу. Српски покрет Двери се залаже за : поправљање материјалног и 
друштвеног положаја професора, наставника и образовних установа, промоцију 
позитивних примера из школског живота кроз медије и истицање не само права већ и 
дужности ученика и студената, унапређење наставе поготову из предмета који су 
значајни за развој привреде, јачање друштва и развој патриотске свести, исти третман 
према научним радницима на факултетима и у научним институтима, обавезну средњу 
школу, бесплатне уџбенике и здраву ужину за сву децу у Србији, преиспитивање рада 
приватних факултета и најстрожије санкционисање плагијатора и продаваца лажних 
диплома, строгу контролу рада директора и декана, укидање сувишних завода, центара 
и савета , усклађивање привреде са образовним системом итд. 
 
 

4. Како ћете младим предузетницима олакшати улазак на тржиште? 
 
Предузетништво је у традицији нашег народа. Бити предузетник у неким ранијим 
временима било је веома пожељно и вредновано. Упркос дисконтинуитету за време 
социјализма, чини се да рад у приватном сектору опет добија на цени. Српски покрет 
Двери у свом програму економског патриотизма истиче улогу домаћих привредника и 
предузетника у контексту свеобухватног привредног развоја земље и њихов повлашћени 
положај у односу на стране инвеститоре који су до сада добијали апсолутни примат. 
Младим предузетницима  најпре треба понудити додатна знања, вештине и контакте што 



је задатак државних институција,а затим пореским олакшицама, извозним гаранцијама, 
одређеним бесповратним субвенцијама и повољним кредитима омогућити најбољу 
могућу основу за покретање и развој сопственог бизниса. 
 
 

5. Како да млади буду безбеднији? 
 
Борба против организованог криминала, тероризма и екстремизма приоритет је 
безбедносне политике Двери, а у том контексту и спречавање регрутовања младих људи 
у те деструктивне сврхе.Такође, неопходно је указивати на опасност болести зависности 
и превенцију истих , нарочито код младих људи. Уочавамо да је потребна и већа свест о 
саобраћајној култури младих и строго кажњавање кршења закона у тој области. Истичемо 
да је посебну пажњу потребно усмерити и на заштиту младих од сајбер криминала и 
безбедност деце на интернету. 
 

6. Како да се млади запошљавају уз помоћ знања и вештина, а не уз помоћ 
партијских, породичних или пријатељских веза? 
 

Веома сложено питање јер претходно не узимамо у обзир менталитет, карактерологију и 
историјско памћење нашег народа. Наш став је да је позитивна селекција кључна за 
решавање наведеног проблема. Свесни смо да је партократија разорила наше друштво и 
на неки начин обесмислила поједине институције и да је департизација у одређеном 
смислу неопходна. Са друге стране, морамо водити рачуна и о потреби младих да буду 
политички ангажовани и да уз своје квалитете и знања буду и награђени, а да им 
страначка припадност у том смислу не представља проблем. Морамо имати у виду и да 
постоји огроман број младих који упркос чињеници да су академски грађани и високо 
образовани немају практична знања , способности и довољно личне иницијативе за 
напредак у каријери. За то можемо кривити и мањкавости образовног система , али и 
недостатак ентузијазма и воље младих .Желимо да конкурси за запослење буду 
транспарентни и доступни, да најбољи увек иду напред без обзира да ли су чланови 
странака или имају неку другу врсту везе, али и да не спутавамо оне који јесу политички 
опредељени ,а имају довољно знања и вештина за обављање одређеног посла. 
 
 


