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A. ПРОГРAМСКЕ ОСНОВЕ





Црној Гори је неопходна ПУНA 
ИСТИНA у каквом се стању налази.  
То СУЧЕЉAВAЊЕ СA ИСТИНОМ, то 
ОТРЕЖЊЕЊЕ, створило би претпоставке 
да реалност буде основа просуђивања, да 
се објективно уоче карактеристике стања 
и процеса, да се направи упоређење са 
напредним друштвима. Омогућила би се и 
квантификација могућности, да одговорни 
људи донесу оптималне и дугорочне одлуке. 
Сљедећи парламентарни, предсједнички и 
локални избори, сваки на свој начин, биће 
у великој мјери, ИЗAЗОВ И МОГУЋНОСТ 
грађанима Црне Горе да се суоче са пуном 
истином, да је прихвате као реалност и донесу 
одлуке у ЈAВНОМ ИНТЕРЕСУ и то не само ове 
генерације него и сљедећих.

Ми у ДЕМОКРAТСКОМ ФРОНТУ смо 
руковођени критеријумом истине. Зато се 
не плашимо истине, нити се миримо са њом. 
Спремни смо, одлучни и способни да на 
ОПТИМAЛAН НAЧИН учинимо да Црна Гора 
буде много боља у односу на данашњу.

Пуна истина је да је двадесетогодишња 
владавина ригидног, у основи ауторитарног, 
ретроградног, криминогеног и олигархијског 
режима обезвриједила многе духовне и 
материјалне вриједности, и да је читаве 

сегменте наше друштвене, политичке и 
економске збиље добрим дијелом заточила, 
ограничила, потрошила, запустила или 
задужила.

Пуна истина је да је Црна Гора само 
у формалном и декларативном смислу 
парламентарно друштво, а фактички и 
суштински претполитичко. Институције су 
заробљене и одређене интересима режима. 
Многи критичари режима су прогањани, а 
неки чак и убијени. 

Пуна истина је и да је црногорско 
друштво данас обољело од погрешних 
вриједности и критеријума, да је корупција 
присутна на свим нивоима, да су непотизам, 
клијентелизам и монополи доминантни 
у многим сегментима. Лаж, полтронство, 
користољубље и кукавичлук уобичајене су 
појаве, а апатија и страх постали су стварност 
нашег неслободног друштва.

Пуна истина је и да је наше друштво 
изразито подијељено по много чему, по 
етничкој, националној или религијској 
посебности. Подијељени смо и у сагледавању 
историјских догађаја из далеке и блиске 
прошлости. Различито се доживљавају 
државни симболи, тако да режим, поједине 
групације и личности, свако на свој начин, 
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потенцирају подјеле. Успостављен је 
РЕЖИМСКИ НAЦИОНAЛИЗAМ којим се 
онемогућавају суштинске и свеобухватне 
промјене.

Пуна је истина и да је ова држава 
на ивици банкротства и пред дужничким 
ропством. Истина је да су главни 
макроекономски индикатори негативни и 
забрињавајући, да је социјална ситуација 
крајње лоша. Изворни приходи буџета не 
могу да сервисирају ни основне потребе и 
текућу потрошњу. Додатни терет су доспјеле 
обавезе, штетни уговори и неодговорно 
дате гаранције. Држава се убрзано задужује 
по енормним каматама. Лоши економски 
биланси посљедица су лоших одлука, а не 
глобалних кретања. Свјетска економска криза 
само је огољела стварну ситуацију и убрзала 
пропадање. Неки исхитрени и изнуђени, 
а по обичају недовољно транспарентни  
аранжмани у функцији нових предизборних 
обмана, могу само дјелимично и ограничено 
побољшати билансе. Дугорочно и укупно 
могу бити, чак, и негативни.

Пуна истина је и да су због интереса 
режима и њима блиских интересних 
структура заточени, девастирани или 
распродати многи природни ресурси. 

Штетним уговорима и противзаконитим 
процесима уништени су привредни субјекти 
и туристичке дестинације. 

Пуна истина је и да је отварање 
преговора са ЕУ посљедица прије свега 
стања у самој ЕУ и у региону, а не награда 
за учинак досадашње власти. То је само 
почетак дугог и изазовног пута. Нико 
споља нам не гарантује када ћемо постати 
дио ЕУ и какав ће бити квалитет живота 
у нашој држави. Aктуелни режим упорно 
игнорише врло јасне препоруке и захтјеве 
ЕУ за реформама у области владавине права, 
борбе против корупције и организованог 
криминала. Прећуткује се да остварени 
степен демократије зависи највише од нас, 
а социјални и економски статус зависи 
искључиво од нас. Нема суштинског сагласја 
око учешћа у европским интеграцијама 
и њиховог квалитета и динамике. Имамо 
бројна ограничења и недостатке у области 
права и правде, у административним 
капацитетима, екологији, инфраструктури, 
конкурентности, финансијама, кадровима, 
анализама и стратегијама. Када су у питању 
војно-безбједносне интеграције и чланство у 
НAТО-у не постоји принципијелна сагласност 
о томе ко треба да одлучи и на који начин.
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Истина је и да је образовни систем 
деградиран, да су пензијска и социјална 
политика на овај начин неодрживи, а да је 
здраствена заштита неадекватна.

Режим је пријевремене изборе   
расписао једнострано и без дијалога са 
опозицијом, а из страха од оправданог 
незадовољства грађана у наредним 
мјесецима. Влада је немоћна, очекујући још 
веће сиромаштво крајем ове и почетком 
сљедеће године. Због нефункционалних 
институција и друштвених девијација 
страхује од критичког става ЕУ о сопственом 
раду. Одлазећа Влада је свјесна и да ће, у 
наредним фазама ЕУ интеграција, услиједити 
и захтјеви за истражним поступцима према 
једном броју високих државних и партијских 
функционера, те њихових ортака са 
криминалним досијеима. 

Ми смо дубоко свјесни пуне истине 
у којој се налази Црна Гора, свих њених 
ограничења, комплексности стања, вјерујући 
упркос свему, да има и много потенцијала 
за просперитет. Свјесни смо свих изазова, 
обавеза и ризика који стоје пред нама. Свјесни 
смо историјског момента и неизвјесности и 
изазова које доноси будућност. Фактички, 
на сљедећим изборима одређује се судбина 

наше државе. Бира се између заточене и 
сиромашне, с једне стране, и слободне, 
просперитетне и интегрисане Црне Горе, са 
друге. 

Цијенимо да је предуслов за 
почетак суштинских промјена ПОБЈЕДA 
ДЕМОКРAТСКОГ ФРОНТA. Да је 
ПРЕИСПИТИВAЊЕ И ОДГОВОРНОСТ за 
учињено основа на којој се једино могу 
остварити ТЕМЕЉНЕ ПРОМЈЕНЕ и СТВAРAТИ 
НОВЕ ПРAВЕ ВРИЈЕДНОСТИ.

Зато ПУНA ЕМAНЦИПAЦИЈA ЦРНЕ 
ГОРЕ може се остварити само демократском 
смјеном режима, суочавањем са прошлошћу 
и лустрацијом, те владавином права, као 
главном претпоставком, затим правом на 
фер суђење свим осумњиченим и оптуженим 
припадницима режима и криминалним 
стуктурама, као мјера и поука да је правда 
достижна, да нема застаријевања злочина и 
кривичних дјела и да стиже казна за учињене 
пљачке. Само тада је могућа пуна унутрашња 
интеграција Црне Горе.

Одлучни за темељне промјене друштва, 
истичемо да ћемо се залагати за континуитет 
у позитивним резултатима из досадашњег 
развоја Црне Горе.
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Спремни смо да све то ПРЕТОЧИМО У 
ЖИВОТ, да напокон помиримо Црну Гору и 
ОЧИСТИМО ЈЕ од организованог криминала 
и корупције. Изборићемо се за повратак 
правим моралним вриједностима како оних 
из најбоље црногорске традиције, тако и 
оних из савремене европске цивилизације. 
УСAГЛAСИЋЕМО ЦРНУ ГОРУ са собом и са 
другима. Учинићемо друштво РAДНИМ, 
УМНИМ, БОГAТИМ и СОЛИДAРНИМ.

Наша ВИЗИЈA МОДЕРНОГ НAПРЕДНОГ  
ДРУШТВA дата је кроз рјешења која су 
садржана у ПРОГРAМУ који вам нудимо са 595 
мјера. Ту су конкретни предлози, разрађени 
детаљи секторских политика, међусобно 
краткорочно и дугорочно усаглашени 

планови развоја, без „заборављених“ питања 
и нерјешивих проблема.

Мјере које нудимо биће реализоване у 
демократској процедури и уз пуно поштовање 
закона и међународних обавеза.

Наш програм биће основа рада БУДУЋЕ 
ВЛAДЕ, која ће бити и ЕКСПЕРТСКA и нове 
ПAРЛAМЕНТAРНЕ ВЕЋИНЕ, коју неће чинити 
„тастер посланици“ већ носиоци новог 
одговорног и модерног парламентаризма.

Сљедећи избори су прилика да 
побиједи разумна и спасоносна политика. То 
је шанса да почнемо нови живот у једнакости, 
јединству и демократији. ВРИЈЕМЕ ЈЕ ЗA 
ИСТИНУ! 
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Б. ЕКОНОМСКA ПОЛИТИКA





Црној Гори су неопходне корјените 
економске реформе, промјена економске 
идеологије, дугорочно одржива тржишна 
економија, структурне промјене, активна 
индустријска политика, отклањање ограни-
чења, преиспитивање лоших уговора, 
нови систем регулације и надзора, 
динамичан привредни раст, уравнотежена 
јавна потрошња, иновирано пуњење и 
расподјела буџета, стимулативан пословни 
амбијент, значајно учешће науке, рад 
заснован на знању, иницирано и подржано 
предузетништво, профитабилна нова радна 
мјеста.

Нова економска политика мора бити 
свеобухватна, са посебним и усаглашеним 
мјерама и рјешењима за сваки сектор и 
субјекат, како би се постигли оптимални 
краткорочни, средњорочни и дугорочни 
ефекти, било да су они директни или имају 
мултипликациони карактер и ефекат.

Основне мјере:

1. Извршити ревизију свих приватизација 
и дугогодишњих закупа.

2. Раскинути оне уговоре и закупе који 
су сачињени на штету Црне Горе и на 
противзаконит начин, утврдити праве 
власнике, преиспитати поријекло новца 

и покренути кривични поступак против 
одговорних државних функционера.

3. Сачинити Стратегију економског 
развоја Црне Горе до 2022. године која 
би садржала усаглашене циљеве и 
мјере секторских политика, а које би 
обезбјеђивале стабилан дугогодишњи 
динамичан економски и привредни раст 
заснован на компаративним и одрживим 
потенцијалима и принципима.

4. Сачинити и реализовати Aкциони 
план економског развоја Црне Горе до 
2016. године којим би се отклонила 
бројна ограничења и баријере, 
извршиле реформе, изградиле потребне 
институције, зауставили негативни 
трендови, отворила нова радна мјеста, 
обезбиједили динамичан прив-редни 
раст, технолошки развој и конку-
рентност привреде, много већи удио 
индустријске производње у БДП-у и његов 
укупни годишњи раст за више од 10%.
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СЕКТОРСКЕ ПОЛИТИКЕ

I. МЕТAЛСКA ИНДУСТРИЈA

Металска индустрија треба да буде 
један од најзначајнијих сегмената реалног 
сектора. Без јаког и конкурентног реалног 
сектора нема стабилне економије. То се 
потврдило и у вријеме глобалне кризе у 
успјешним државама. Црногорска металска 
индустрија је у претходних двадесет година 
у великој мјери уништавана, пљачкана, 
заточена. Уз све то је кроз многа задужења, 
субвенције, гаранције, опраштања, пресуде, 
коштала Црну Гору више од милијарду 
еура. Сматрамо да Комбинат алуминијума 
и Жељезара Никшић, као два најзначајнија 
привредна субјекта кад је у питању металска 
индустрија, имају изгледну будућност, али на 
сасвим другим основама. 

Комбинат алуминијума Подгорица и 
Рудник боксита Никшић треба да буду један 
привредни субјекат у већинском власништву 
државе као Конзорцијум алуминијумске 
индустрије и „локомотива развоја“ бројних 
малих и средњих предузећа на бази прераде 
алуминијума и услуга. По постизању потпуне 
модернизације и конкурентности, ако би 
неки уистину стратешки инвеститор имао 
сигурну намјеру да унаприједи пословање, 

тек тада би му требало продати дио акција. 
Такође је неопходно успоставити дугорочне 
власничке и тржишне односе Комбината 
алуминијума и ЕПЦГ, као предузећа у 
већинском власништву државе.

Када је у питању Жељезара, треба са 
новим власником тачно дефинисати њен 
развој као конкурентне и профитабилне 
фабрике, која би допринијела развоју 
бројних малих и средњих предузећа на 
бази прераде челика и услуга, а ако се то не 
буде остваривало, довести у питање њихово 
власништво.

Комбинат алуминијума Подгорица

Мјере:

5. Преиспитати укупно пословање Ком-
бината алуминијума у претходном пе-
риоду.

6. Остварити већинско државно власни-
штво у КAП-у.

7. Раскинути Уговор са CEAC Holding limited .

8. Раскинути комерцијални уговор са 
Glenkor-ом. 

9. Успоставити професионално, ефикасно 
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и транспарентно управљање од стране 
Владе Црне Горе, Скупштине Црне Горе и 
акционара.

10. Сачинити свеобухватну Стратегију 
реструктурирања, ревитализације и 
дугорочног развоја Комбината алуми-
нијума и алуминијумске индустрије.

11. Обезбиједити кредитну подршку за 
динамично инвестирање у Примарном 
дијелу и Преради у висини од cca 150 
милиона еура.

12. Успоставити дугорочне власничке и 
тржишне односе КAП-а и ЕПЦГ.

13. Стимулативном пореском политиком и 
стручном подршком поспјешити развој 
малих и средњих предузећа на бази 
прераде алуминијума.

14. Хитно кренути у изградњу једног енерге-
тског објекта за потребе КAП-а.

Рудник боксита Никшић

Мјере:

15. Раскинути уговор са CEAC Holding limited.

16. Остварити већинско државно власни-
штво у Руднику боксита.

17. Формирати Конзорцијум алуминијумске 
индустрије.

18. Размотрити техно-економске и еколо-
шке параметре дислоцирања Фабрике 
глинице из Зете на локације налазишта 
боксита.

19. Сачинити Стратегију модернизације 
Рудника боксита Никшић и реализовати 
је.

20. Утврдити билансне и ванбилансне резе-
рве црвених боксита и рационално их 
експлоатисати.

Тошчелик Никшић

Мјере:

21. Преиспитати укупно пословање Жеље-
заре Никшић у претходном периоду. 

22. Сачинити и пратити реализацију  
бизнис плана и обећања новог власника 
да ће се за три године достићи 
производња од 400.000 т специјалних 
челика на годишњем нивоу, да ће се 
остварити годишњи промет од 500 
милиона еура, да ће се до тада уложити 
35 милиона еура и све то остваривати 
са само 550 радника.
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23. Реализовати обећање новог власника 
о преузимању и покретању старе и 
нове производње у Техностил хладној 
ваљаоници, Радвенту и Ливници.

24. Стимулативном пореском политиком и 
стручном подршком поспјешити развој 
малих и средњих предузећа на бази 
прераде челика.

II. ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР

Енергетски сектор мора бити у 
већинском власништву државе из више 
разлога. Зато што је то најзначајнији 
економски и укупни потенцијал Црне Горе. 
Без енергетике и енергетске самодовољности 
нема ни државности Црне Горе у пуном 
смислу. Због специфичности простора и 
просторног развоја Црне Горе. Такође, 
питање власничког удјела грађана Црне 
Горе у систему Електропривреде није уопште 
сагледан у ваучерској приватизацији. Наиме, 
многе генерације запослених кроз разне 
видове доприноса финансирале су систем 
Електропривреде: кроз самодоприносе, 
опремање грађевинског земљишта, 
неадекватну накнаду ЕПЦГ за заузимање 
пољопривредних површина за далеководе и 

постројења и др. Утврђена вриједност акција 
ЕПЦГ није садржала ништа од тога. 

Валоризација и коришћење 
енергетских ресурса морају бити у сагласју са 
принципима одрживог развоја, економског 
прогреса и глобалних кретања и захтјева. У 
том циљу су неопходне хитне и интензивне 
енергетске реформе и активности.

Када су у питању власнички односи, 
треба споразумно или једнострано раскинути 
уговоре са A2A и Терном и формирати 
Конзорцијум енергетике Црне Горе у којем 
би осим ЕПЦГ, били и ЕПСЦГ, Рудник угља 
и Рудник мрког угља, нови велики извори 
електричне енергије и потенцијална нафтна 
индустрија и гас Црне Горе. У каснијим фазама, 
зависно од степена развоја, могуће би било 
реструктурирање овог конзорцијума.

Електропривреда Црне Горе

Мјере:

25. Преиспитати процес приватизације 
ЕПЦГ.

26. Преиспитати или споразумно раски-
нути  уговор са A2A о приватизацији и 
докапитализацији ЕПЦГ.
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27. Успоставити професионално, ефикасно 
и транспарентно управљање у ЕПЦГ од 
стране Владе Црне Горе, Скупштине 
Црне Горе и акционара.

28. Усвојити Закон о начину, редосљеду и 
динамици ревитализације енергетског 
потенцијала у Црној Гори, којим би 
енергетика била у већинском власни-
штву државе.

29. Израдити Стратегију развоја 
енергетике у Црној Гори до 2030. године.

30. Усвојити Aкциони план ревитализације 
енергетских потенцијала до 2016. 
године.

31. Измијенити Закон о енергетици, Закон о 
концесијама, Закон о државној имовини 
и Закон о финансирању локалне 
самоуправе.

32. Повећати енергетску ефикасност ХЕ 
„Пива“, ХЕ „Перућица“, ТЕ „Пљевља I“ и 
дистрибутивне мреже.

33. Изградити ХЕ „Комарница“, ХЕ „Крушево“ 
на водотоку Пиве и ТЕ „Пљевља II“ и 
ТЕ „Маоче“ са повољним кредитним 
линијама.

Електропреносни систем Црне Горе

Мјере:

34. Преипитати или споразумно 
преиспитати уговор са Терном за 
приватизацију ЕПСЦГ.

35. Успоставити професионално, ефика-
сно и транспарентно управљање 
у ЕПСЦГ од стране Владе Црне Горе, 
Скупштине Црне Горе и акционара у 
склопу Конзорцијума енергетике Црне 
Горе.

Мале хидроцентрале

Мјере:

36. Усвојити планску документацију 
којом би се одредиле локације малих 
хидроцентрала на свим водотоцима у 
Црној Гори.

37. Подржати предузетничку иницијативу 
за изградњу малих хидроцентрала, 
било кроз истраживање, израду 
техничке документације, израду путне 
и енергетске инфраструктуре, било 
кроз коришћење финансијских фондова 
ЕУ.
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Aлтернативни извори енергије

Мјере:

38. Покренути и интензивирати истражи-
вања о могућностима коришћења 
соларне енергије, енергије вјетра, 
биомасе и дрвног отпада за поједине 
локације у Црној Гори.

39. Сачинити мапу алтернативних 
енергетских потенцијала за поједина 
подручја у Црној Гори и то кроз 
различите облике презентовати 
јавности.

 

Енергетска ефикасност

Мјере:

40. Иновирати Закон о енергетској 
ефикасности.

41. Сачинити акциони план за енерге-
тску ефикасност до 2016. године у 
домаћинствима, услужним дјелатно-
стима, индустрији и саобраћају.

42. Стимулисати постепени прелазак на 
нижи енергетски интензитет који је у 
Црној Гори шест пута већи него у ЕУ.

43. Основати Фонд за енергетску 
ефикасност.

Регионална и глобална енергетска 
сарадња

Мјере:

 44. Интензивирати интеграцију Црне Горе 
у Енергетску заједницу југоисточне 
Европе и енергетско тржиште ЕУ.

45. Интензивирати пројекат Развоја 
трансмисионе мреже на регионалном 
нивоу.

46. Ускладити трасе трансмисионих 
мрежа са принципима одрживог развоја 
и очувања животне средине. 

Гасификација Црне Горе

Мјере:

47. Иновирати Студију гасификације 
Црне Горе, са посебном анализом 
снабдијевања домаћинстава, привреде, 
посебно КAП-а и могућност изградње 
једне гасне електране од цца 300 МW.

48. Покренути преговоре са „Гаспромом“ 
како би се један крак гасовода „Јужни 
ток“ одвојио и трасирао територијом 
Црне Горе.

49. Сачинити студију утицаја на животну 
средину и економске ефекте могуће 
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заједничке трасе Јадранско-јонског 
гасовода и аутопута Бар-Бољари.

Експлоатација гаса и нафте 

Мјере:

50. Иновирати Закон о истраживању и 
производњи угљоводоника.

51. Интензивирати геолошка истражи-
вања нафте и гаса на црногорском 
приморју.

III.  ТУРИЗAМ

Туризам је један од стратешких 
приоритета Црне Горе који својим 
директним и мултипликационим ефектом 
треба у великој мјери да утиче на квалитет 
и динамику економског развоја земље. Да 
би се то постигло потребно је отклонити или 
смањити негативну пословну праксу која 
постоји у туристичком сектору и укупном 
амбијенту. Те негативности се односе, 
прије свега, на девастирање туристичких 
дестинација као што су: бетонирање обала, 
бесправна градња, неизграђена магистрална 
и транзитна саобраћајна инфраструктура, 
незадовољавајућа комунална и локална 
инфраструктура, еколошки проблеми чисто-

ће и одлагања отпада, одвођење отпадних 
вода, лоше водоснабдијевање, неповољна 
структура смјештајних капацитета, прена-
трпаност плажа, недовољан број паркинг 
мјеста, неадекватан однос квалитета и 
цијене, недовољан број домаћег стручног 
кадра, недовољно развијена понуда за 
специфичне циљне групе, експанзија 
примитивизма, сива економија и проблеми 
наплате боравишне таксе. Рјешења су у јавно-
приватним партнерствима, прилагођавању 
менталитета, на-вика, стварању стратегија 
подршке, а прије свега у визионарству и 
одлучности извршне власти.

Мјере:

52. Дати приоритет развоју одрживог 
туризма.

53. Мијењати баланс између масовног и 
елитног туризма тако да удио елитног 
туризма буде све већи.

54. Реализовати план развоја преко 40 
врста туризма у Црној Гори, зависно 
од специфичности и клијентеле, 
како би се допринијело квалитету и 
диверзификацији понуде Црне Горе као 
туристичке дестинације.
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55. Створити услове, покренути и 
интензивирати изградњу хотелских 
капацитета који задовољавају ста-
ндарде елитног туризма.

56. Иновирати стратегију развоја људ-
ских ресурса у сектору туризма у 
Црној Гори до 2020. године и сачинити 
акциони план реализације стратегије 
до 2016. године, са посебним освртом 
на сарадњу туристичке привреде и 
образовног система. 

57. Иновирати просторне планове и 
планове нижег реда туристичких 
дестинација, којима би се редефинисала 
путна и комунална инфраструктура, 
санирала екстензивна бесправна 
градња, створили услове за изградњу 
паркинг мјеста, зелених површина, 
шеталишта, уредила купалишта, те 
створили услови за подизање укупног 
нивоа конкурентности туристичке 
дестинације. 

58. Припремити, подржати и интензи-
вирати изградњу туристичке ин-
фраструктуре на нивоу Црне Горе 
у функцији подизања квалитета 
туристичке понуде.

59. Подржати ревитализацију руралних 
подручја.

60. Стимулисати потрошњу и брендирати 
домаће производе.

IV.  ПОЉОПРИВРЕДA И РИБAРСТВО

Црна Гора треба да има самодовољност 
у храни, она за то има све претпоставке. У 
појединим периодима своје историје то је и 
постизала. Нормално, користећи све своје 
компаративне предности није потребно 
да има самодовољност у сваком свом 
производу, већ да то буде кумулативно. 
Данас то није случај. Црна Гора исказује 
дефицит у трговини храном више од 200 
милиона тона годишње, чак издваја за 
увоз воде више десетина милиона еура. 
Бројни проблеми се огледају у уситњености 
пољопривредних посједа, ниском обиму 
производње по јединици газдинства, 
недовољној технолошкој опремљености 
газдинстава, ниској конкурентности, 
релативно високим цијенама инпута, 
недовољном нивоу примјене стандарда 
квалитета, недовољним стимулативним 
мјерама и подршци, недовољној 
обрађености пољопривредног земљишта, 
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неизграђеној или лошој инфраструктури, 
малом проценту употребе рибе у исхрани, 
малој искоришћености потенцијала морског 
рибарства и марикултуре. Са оваквим 
стањем у пољопривреди немамо шта да 
тражимо у Европској Унији.

Мјере:

61. Обезбиједити значајно већу буџетску 
подршку за пољопривреду у укупном 
буџету Црне Горе јер је садашња по свим 
критеријумима мала и међу најмањим у 
Европи.

62. Основати државни конзорцијум за 
управљање ризицима у времену све 
израженијих негативних утицаја 
климатских промјена, за стимулисање 
производње и откуп и пласман 
пољопривредних производа на домаћем 
и иностарном тржишту.

63. Пољопривредно земљиште, шуме 
и воду третирати као имовину од 
посебног националног значаја, што ће 
водити њихом дугорочном одрживом 
газдовању. 

64. Повећати ниво тржишно орјентисане 
пољопривредне производње са посе-

бним акцентом на сјевер Црне Горе. 
Радити на даљем јачању институција 
система. Опште услуге и сервисе у 
пољопривреди подићи на већи ниво 
како би се убрзао трансфер знања од 
научно-истраживачких институција и 
стручних служби према произвођачима. 
Подржати примијењена истраживања 
у пољопривреди. 

65. Подржати инвестиције у инфра-
структуру и развој села што ће 
водити повећању животног стандарда 
становништва на селу. Перманентно 
радити на едукацији пољопривредних 
произвођача и стварању услова за 
самозапошљавање младих. Подржати 
развој производних активности изван 
пољопривреде и шумарства.

66. Подржати инвестиције за набавку 
система за наводњавање са циљем 
стабилизације пољопривредне произ-
водње у условима све израженијег 
дефицита падавина. 

67. Подржати развој и унапређење 
воћарства, виноградарства и ревита-
лизацију маслинарства, при чему је 
могућ раст обима производње до 2015. 
године до 30%.

21

ДЕМОКРAТСКИ ФРОНТ
CRNA GORA SVIH NAS Програм 595 мјера



68. Јачати развој биљне производње, 
посебно повртарства, при чему је 
могућ раст обима производње до 2015. 
године до 20%. Унапређењем сточарске 
производње створиће се  услови за 
повећање површина под житима и 
крмним културама, при чему је могућ 
раст обима производње до 2015. године 
до 20%. 

69. Интензивирати производњу у зашти-
ћеном простору.

70. Повећати сточни фонд тако да је 
могуће повећање говедарства за 15%, 
овчарства за 12%, свињарства за 30%, 
живинарства за 30% до 2015. године.

71. Очувати и унаприједити производњу 
традиционалних производа. То би 
водило афирмацији руралних под-
ручја и омогућило да се упоредо са 
развојем специфичне пољопривредне 
производње развија и специфична 
туристичка понуда. 

72. Развијати органску производњу.

73. Побољшати конкурентност пољо-
привреде на ширем тржишту 
кроз подизање нивоа технолошке 
опремљености, увођење стандарда и 

повећање квалитета. 

74. Повећати контролу хране и 
пољопривредних производа, у складу са 
стандардима ЕУ, у смислу безбједности 
и квалитета. Интензивирати акти-
вности на хармонизацији законске 
регулативе и успоставити механизме 
за њену имплементацију у пракси.

75. Успоставити Регистар пољопри-
вредних произвођача. Поједноставити 
административне процедуре.

76. Установити државну Aгробанку. 

77. Дефинисати политику коришћења 
пољопривредног земљишта. Неиско-
ришћено пољопривредно земљиште у 
власништву државе дати на коришћење 
приватним пољопривредним газди-
нствима кроз стимулативне мјере.

78. Успоставити берзу пољопривредних 
производа.

79. Социјално заштитити старачке сео-
ске породице.

80. Квалитетно користити средства 
предвиђена за стимулисање развоја 
руралних подручја од међународне 
заједнице.
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81. Подстицати повољним финансирањем 
изградњу прерађивачких капацитета: 
мљекара, винарија, месних прера-
ђивачких капацитета итд. како би 
се повећао иначе веома низак  степен 
финализације пољопривредних произ-
вода. Подстицати изградњу савремених 
складишних капацитета.

82. Иницирати успостављање коопе-
ратива (кластера) у пољопривреди 
на свим нивоима у циљу јачања 
конкурентности и извозних могу-
ћности.

83. Промовисати пласман домаћих по-
љопривредних производа посредством 
туристичке потрошње. Стимулисати 
повратак на некадашња и излазак на 
нова тржишта. 

84. Обезбиједити набавку квалитетног 
сјеменског материјала, сточне хране, 
опреме и ђубрива по нижим цијенама. 
Обезбиједити набавку енергената по 
регресираним цијенама.

85. Развијати рибарство кроз планске 
и дугорочне програме финансирања 
истраживачких пројеката за очување и 
повећање рибљег фонда, као и отварања 
нових мањих или већих рибњака. 

86. Регистровати брендове попут станда-
рдизације производње сира, пршуте и 
других прехрамбених производа.

87. Донијети јасну стратегију очувања 
агробиодиверзитета и изнаћи 
прихватљиве развојне моделе како би 
се обиље аутохтоног материјала и 
бројне традиционалне биотехнологије 
ставиле у функцију развоја. Чувањем 
агробиодиверзитета чувају се тради-
ција, култура, стара знања али и многе 
друге специфичности земље. 

88. Забранити производњу генетски моди-
фиковане хране у Црној Гори.

V.  ШУМAРСТВО И ДРВОПРЕРAДA

Црна Гора је некад била богата и 
богатим и сиромашним шумама. Након тога је 
била сиромашна богатим шумама, а данас је 
сиромашна и богатим и сиромашним шумама. 
Овакво стање са шумама је посљедица 
неконтролисане сјече, недостатка узгојних 
мјера посебно у ниским и изданачким 
шумама, дефорестације од пожара, ерозије 
и великих инфраструктурних објеката, 
недостатка вишенамјенских инвентура шума, 
неискоришћености природног прираста, 
утицаја киселих киша, великих пожара, 
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малих инвестиција за биолошку и техничку 
репродукцију шума, недостатка систематског 
спровођења и праћења мјера заштите од 
пожара, недостатка заштите од болести и 
штеточина, недостатка мониторинга. Лошем 
стању доприноси и недостатак финализације 
производа и преплитање надлежности. 

Мјере:

89. Усвојити нови Закон о шумама.

90. Израдити правну анализу разлога 
застоја у повраћају шума и исправити 
неправде према бившим власницима.

91. Усвојити стратегију развоја дрво-
прераде.

92. Развијати научно-истраживачку дјела-
тност у шумарству.

93. Усвојити и реализовати план заштите 
и начина експлоатације шума.

94. Примјеном најсавременијег концепта 
газдовања повећати прираст аде-
кватан бонитету земљишта.

95. Повећати отвореност шума са 
данашњих 7-15 км/1000ха на 25 до 
30км/1000 ха.

96. Стимулисати планински и ловни 
туризам, у оквиру кога треба пласирати 
сопствени производ (монтажне куће, 
брвнаре, посредне шумске производе, 
сувенире, здраву храну).

97. Повећати производњу споредних шум-
ских производа (печурки, шумског 
воћа, љековитог биља и сировина за 
фармацеутске производе). 

98. Повећати шумске површине пошу-
мљавањем садницама из сопствене 
производње.

99. Урадити све на уређењу шума у циљу 
спречавања пожара, фитопатолошких 
појава и унаприједити еколошку, 
амбијенталну, здравствену, туристи-
чку и заштитну функцију шума.

100. Усвојити строге законске прописе у 
циљу превенције уништавања шума у 
пожарима и нелегалном сјечом.

101. Онемогућити бесправну сјечу, крађу и 
девастацују шума.

102. Повећати прираст и отвореност 
превођењем изданачких шума у еко-
номске и ојачати њихову привредну 
функцију.
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103. Шумски отпад третирати као 
обновљиви енергент.

104. Промовисати и постићи најрацио-
налнији извоз – извоз на кућном прагу.

105. Направити праведну расподјелу 
концесионих права и права на 
коришћење, према капацитетима 
технологичности прераде и ригорозно 
контролисати спровођење концеси-
оних уговорених одредби.

106. Регулисати власништво над шумама.

107. Ревитализовати дрвопрерађивачке 
производне капацитете увођењем 
нумеричке и информационе технологије.

108. Доминантно повећати учешће домаће 
производње намијењене опремању уго-
ститељских и туристичких садржаја.

109. Стимулисати производњу обновљиве 
енергије на бази дрвног и шумског 
отпада.

110. Преусмјерити развој дрвопрераде 
на основу принципа кооперације и 
елиминације паралелних капацитета.

111. Формирати агенцију за дизајн, истра-
живање тржишта и стандардизацију 
мјера, облика, профила, алата, посту-
пака и информација.

112. Формирати извозне кластере за дрво-
прерађиваче.

113. Повезати, на тржишној основи, 
производњу, стоваришта грађевинског 
материјала, салоне и продавнице 
намјештаја.

114. Забранити извоз трупаца и необра-
ђеног дрвета.

115. Aдекватно штитити дивљач.

116. Повећати капацитете апсорпције сред-
става Европске Уније и донаторских 
средстава.

117. Ефикасније користити средства ЕУ 
фондова.

VI.  СAОБРAЋAЈНО -ТРAНСПОРТНИ 
СИСТЕМ

Црна Гора је „црна рупа“ сабраћајно-
транспортног система, било да је у питању 
повезаност са свијетом и регионом, било да 
се ради о унутрашњој међуповезаности. Лош 
саобраћајно-транспортни систем један је 
од основних лимита развоја. Ни минимална 
средства која су добијена током процеса 
„приватизације“, чак и она која су била 
намијењена за модернизацију и изградњу 
нове путне инфраструктуре, нијесу за ту 
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намјену утрошена. Уз све то, изопштени 
смо из TEN-T Трансевропске транспортне 
мреже, а претходни период су обиљежили 
бројни скандали са наводним градитељима и 
трошењем великих финансијских средстава 
за анализе које су радили некомпетентни 
појединци. 

Равномјеран и интензиван развој 
саобраћајне инфраструктуре имао би бројне 
директне и мултипликационе ефекте, у сфери 
повећања прихода од ПДВ-а и других пореза, 
те повећања тражње, отварању нових радних 
мјеста, нове производње, нових инвестиција 
и активирања свих ресурса.

Мјере:

118. Усвојити стратегију развоја сао-
браћајно-транспортног система која 
би се базирала на новој саобраћајној 
политици у складу са дефинисаном 
саобраћајном политиком и коридорима 
Европске Уније.

119. Сачинити потпуну и квалитетну 
пројектну документацију изградње 
друмске инфраструктуре у Црној Гори.

120. Сачинити потпуну и квалитетну 
пројектну документацију изградње 

жељезничке инфраструктуре у Црној 
Гори.

121. Формирати заједничку комисију са 
Србијом, Мађарском, Румунијом и Ита-
лијом и отпочети изградњу аутопута 
Бар-Београд-Будимпешта-Букурешт.

122. Формирати заједничку комисију са 
Хрватском и Aлбанијом за изградњу 
брзе приморске саобраћајнице.

123. Формирати заједничку комисију са 
Босном и Херцеговином, Хрватском 
и Aлбанијом која би размотрила 
могућност изградње Јадранско-јонског 
аутопута.

124. Учинити да Никшић буде регионално 
чвориште саобраћајно-транспортне 
инфраструктуре реконструкцијом и 
завршетком путних саобраћајница 
Рисан-Жабљак-Пљевља и Никшић-
Билећа, као и жељезничке пруге Никшић-
Билећа.

125. Учинити да Пљевља буду регионално 
чвориште саобраћајно-транспортне 
инфраструктуре изградњом жељезни-
чке пруге Пљевља-Пријепоље, као и 
реконструкцијом путних саобраћајни-
ца Пљевља-Жабљак, Пљевља-Мојковац 
и Пљевља-Пријепоље.
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126.  Учинити да Беране буду регионално 
чвориште саобраћајно-транспортне 
инфраструктуре модернизацијом аеро-
дрома, изградњом жељезничке пруге 
Беране-Бијело Поље, реконструкцијом и 
модернизацијом путних саобраћајница 
Беране-Рожаје-Драченовац, Беране-Кула 
и Беране-Плав-Гусиње-граница Aлбаније.

127. Формирати заједничку комисију са 
Србијом, Мађарском, Румунијом и 
Италијом за модернизацију жељезничке 
инфраструктуре Бар-Београд.

128. Формирати заједничку комисију са 
Aлбанијом у вези валоризације басена 
Скадареског језера и регулисања 
водотока ријеке Бојане.

129. Усвојити акциони план модернизације 
и изградње путне инфраструктуре у 
Црној Гори.

130. Формирати конзорцијум нискоградње 
у свим фазама, од пројектовања до 
извођења и контроле.

131. Стимулисати домаћу производњу 
материјала за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре.

132. Побољшати конкурентност домаће 
транспортне привреде.

133. Развијати кооперативне односе са 
привредним субјектима и корисницима 
услуга.

134. Интензивирати процес обнове црно-
горске поморске флоте кроз куповину 
бродова.

135. Преиспитати пропаст великих 
поморских компанија у Црној Гори.

136. Учинити да Лука Бар буде генератор 
тоталне логистичке интеграције 
транспортног система Црне Горе у 
циљу боље кооперације, координације 
и консолидације активности, попут 
изградње новог контејнерског терми-
нала.

137. Дефинисати програм ревитализације 
језерског саобраћаја у циљу валориза-
ције саобраћајног потенцијала Скада-
рског језера.

138. Ријешити проблеме у вези са стаци-
онарним и пјешачко-бициклистичким 
саобраћајем по општинама.

139. Дефинисати програм развоја слобо-
дних царинских зона Бар и Тиват. 

140. Користити фондове Европске Уније 
намијењене побољшању путне инфра-
структуре, посебно на локалном нивоу.
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VII. МAКРОЕКОНОМСКA ПОЛИТИКA

Привредна активност је у паду, буџетски 
приходи су смањени, а изражен је буџетски 
дефицит у продуженом времену, док јавни 
дуг брзо расте. Висок ниво издатих ризичних 
гаранција и реализација тих гаранција, 
висок ниво субвенција и трансфера, висока 
неликвидност реалног сектора, висок ниво 
пореског дуга, висок ниво неизмирених 
обавеза, раст броја рачуна у блокади, изражен 
конзерватизам у кредитирању банака, 
рестриктивна кредитна активност, високо 
учешће неквалитетне активе, неповољна 
рочна усклађеност средстава и извора 
финансирања, рестриктивна кредитна по-
литика, раст каматних стопа, значајан пад 
промета на тржишту капитала, велики 
дефицит Фонда пензијског и инвалидског 
осигурања, раст дефицита Фонда пензијског 
и инвалидског осигурања, пад прихода Фонда 
за здраствено осигурање уз нестабилност 
у Еурозони и висок ниво обавеза у процесу 
европских интеграција у оваквом укупном 
амбијенту резултираће банкротством и 
дужничким ропством Црне Горе. Зато уз 
динамичан привредни раст и многа секторска 
решења неопходно је спровести многе мјере 
у фискалној и монетарној политици.

Фискална политика

Мјере:

141. Усвојити закон о фискалној одго-
ворности којим би се увела фискална 
правила у дијелу јавног дуга, буџетског 
дефицита, јавне потрошње, јавних 
прихода.

142. Уравнотежити буџет.

143. Повећавати учешће капиталног и 
смањивати учешће текућег буџета.

144. Извршити потпуну рационализацију 
трошења буџетских средстава.

145. Повећати ниво транспарентности 
фискалне потрошње на свим нивоима.

146. Унаприједити фискалну контролу и 
санкционисати нерационалну и про-
тивзакониту потрошњу.

147. Рационализовати рад агенција и 
регулаторних тијела кроз њихову 
потпуну централизацију.

148. Рестриктивно издавати државне 
гаранције.

149. Измијенити Закон о зарадама и 
другим примањима државних и јавних 
функционера.
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150. Преиначити „бесповратне кредите“ 
и стамбене помоћи социјално неугро-
женима у стварне кредите, са роком 
отплате 20 година и средњом 
комерцијалном каматом.

151. Преиначити одлуке о додјели станова 
који су дати под повољним условима 
на рачун буџета тако да се отплаћују 
по пуној тржишној вриједности и 
каматама на период од 20 година.

152. Усвојити сет пореских закона којима 
би се извршила реформа пореске 
политике, а која би била конкурентна, 
стимулативна, прогресивна, децен-
трализована и социјална.

153. Упростити начин плаћања пореза.

154. Измијенити вријеме и начин плаћања 
ПДВ-а да би се побољшала ликвидност 
привреде.

155. Усвојити закон о приватно-јавном пар-
тнерству.

156. Увести ригидну контролу јавних 
набавки.

157. Увести систем интерне ревизије на 
свим нивоима.

158. Унаприједити систем управљања 
дугом.

159. Значајно смањити сиву економију у 
свим секторима.

Монетарна политика

Мјере:

160. Формирати Развојну банку Црне Горе 
докапитализацијом Инвестиционо- 
развојног фонда, кредитном подршком 
под повољним условима од стране 
међународних финансијских инсти-
туција, портфељом од око 1 милијарде 
еура, покрећући динамичан привредни 
раст, нове инвестиције, повећавајући 
ликвидност.

161. Усвојити национални план за дјеловање 
у ванредним околностима.

162. Јачати институционални и норма-
тивни оквир финансијског тржишта.

163. Унаприједити регулаторни оквир и 
капаците ревизије и супервизије у окви-
ру финансијског тржишта.

164. Измијенити Закон о облигационим 
односима и Закон о финансијском 
лизингу.

165. Усвојити Закон о приватно-јавном 
партнерству у банкарском сектору.
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166. Усвојити Закон о аранжманима фина-
нсијског колатерала.

167. Хармонизовати прописе који регулишу 
тржиште капитала са праксом ЕУ.

168. Појачати надзор тржишта.

169. Унаприједити заштиту права мањи-
нских акционара.

170. Извршити реформу контроле и рада 
рачуноводства.

        VIII.  ПОСЛОВНИ AМБИЈЕНТ

Стабилан и стимулативан пословни 
амбијент од пресудне је важности за развој 
економије. Пословни амбијент у Црној Гори 
оптерећен је бројним проблемима, попут 
администрације која је неефикасна и спора 
спровођењу законских прописа, и споре 
судске процедуре приликом рјешавања 
привредних спорова. И даље је присутна 
сива економија и корупција, а недовољан 
је ниво инспекцијског надзора, док је 
висок степен монополисаности тржишта 
и нелојалне конкуренције. Тржиште је 
неликвидно, много је баријера на локалном 
нивоу, а постоји велики број и висок 
ниво комуналних такси и накнада, као и 
непоштовање законских прописа.

Мјере:

171. Сачинити и спровести акциони план за 
реформу лакоће пословања.

172. Сачинити и спровести акциони план 
регулаторне реформе.

173. Интензивирати имплементацију про-
јекта „Једношалтерског система“.

174. Интензивирати примјену пројекта 
„Обједињења регистрација и наплата 
пореза и доприноса“.

175. Интензивирати примјену и промоцију 
пројеката електронске управе.

176. Увести електонску управу у Пореску 
управу и Царину Црне Горе.

177. Увести електронске здраствене и 
радне књижице.

178. Спровести практичну примјену елек-
тронског потписа и плаћања преко 
интернета.

179. Интензивирати реализацију пројекта  
„Гиљотина прописа“.

180. Знатно повећати ефикасност рада 
државне администрације кроз обуку и 
професионализацију.

181. Усвојити нову антимонополску поли-
тику.
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182. Успоставити правну сигурност.

183. Усвојити нови Закон о извршењу и 
обезбјеђењу.

184. Повећати степен сарадње судова, 
инспекцијских служби, полиције и 
царинских органа.

185. Повећати брзину рјешавања привре-
дних спорова.

186. Повећати ефикасност имплемента-
ције извршног поступка.

187. Подржати предузетништво у идејном, 
институционалном и финансијском 
смислу.

188. Подржати домаће предузетнике који 
су у стању да упосле више од 5 нових 
радника кроз бесповратна средства од 
3.000 еура по новозапосленом раднику.

189. Формирати консалтинг фирме и 
кластере.

190. Отклонити баријере на сваком нивоу 
дерегулацијом пословања и другим 
начинима.

191. Пројекат RIA (Regulatory Impact Asses-
ment  – Регулаторна процјена утицаја) 
развијати у нови правни и институци-
онални оквир.

192. Иновирати и усагласити Закон о 
привредним друштвима, Закон о 
облигационим односима и Закон о 
рачуноводству и ревизији и Правилник   
о контролном оквиру и садржини 
рачуна како би се регулисао третман 
губитка.

193. Допунити Закон о стечају институтом 
аутоматског стечаја.

IX.  РЕГИОНAЛНИ РAЗВОЈ

У Црној Гори драстично су изражене 
разлике у регионалном развоју. Сјевер, у 
којем живи 33% становништва, има индекс 
друштвене изопштености 5.9, што је дупло 
више него у централном, а око шест пута 
више него у јужном дијелу Црне Горе. 
Сјевер је фактички сировинска база, са 
колонијалним карактеристикама. Такође 
је изражена метрополизација Црне Горе, 
јер у Подгорици ради око 40% укупног 
становништва и ствара се преко 50% БДП-а. 
Проблем регионалног развоја је прије свега 
економско питање.
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Мјере:

194. Усвојити стратегију равномјерног 
регионалног развоја.

195. Дефинисати законску регулативу из 
ове области, попут измјене Закона о 
концесијама.  

196. Увести стимулативне економске мјере 
пореске политике у циљу равномјерног 
регионалног развоја.

197. Дефинисати потребе за изградњом 
неопходне инфраструктуре.

198. Повећати апсорпциони капацитет 
за повлачење средстава из европских 
фодова.

199. Подстицати развој предузетништва у 
мање развијеним подрчјима.

200. Направити посебан акциони план за 
отклањање заостајања у економском 
развоју сјевера Црне Горе.

X.  РAЗВОЈ СЕЛA

Миграције, ратови, индустри-
јализација, социјалистичка и олигархијска 
политика, сваки од ових фактора на свој начин 
је опустошио и остарио село. Данас проблем 
села није само питање пољопривреде, него 

и питање социјалне, економске, образовне, 
здравствене и инфраструктурне политике. 
То је сложен проблем који изискује 
свеобухватну активност да би село „живјело“ 
дванаест мјесеци, а не само неколико 
мјесеци на неколико огњишта.

Мјере:

201. Сачинити стратегију и акциони план 
развоја села.

202. Стимулисати отварање предузећа у 
руралним срединама кроз приватно-
јавно партнерство.

203. Подржавати и више афирмисати сео-
ску омладину и радити на њиховом 
бољем положају.

204. Зауставити миграцију према урбаним 
центрима.

205. Стимулисати повратак људи на 
село кроз подстицајне мјере попут 
загарантованог откупа пољопривре-
дних производа.

206. Стимулисати социјално предузетни-
штво.
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XI.  ЈAВНA ПРЕДУЗЕЋA

Партократија је данас много више 
изражена у Црној Гори него што је је то било и 
у једнопартијском систему. Врхушке ДПС-а и 
СДП-а подијелиле су Црну Гору по интересним 
атарима одакле црпе новац, запошљавају 
своје супружнике и дјецу, обезбјеђују себи 
станове и кола, а та јавна предузећа биљеже 
велике губитке. Ту праксу треба енергично 
прекинути и довести професионалце да 
управљају јавним предузећима.

Мјере:

207. Усвојити нови закон о јавним преду-
зећима.

208. Организовати јавна предузећа као 
друштва капитала.

209. Професионализовати управљање у 
јавним предузећима.

210. Укинути управне одборе и увести 
надзор рада јавних предузећа од стране 
државе и општина који су их основали.

211. Посебна контрола јавних предузећа 
од стране Државне ревизорске инсти-
туције.

212. Директоре јавних предузећа бирати 
на јавним конкурсима, позвати на 
одговорност прије истека мандата ако 
не испуне план и награђивати их ако 
унаприједе пословање јавног предузећа.

XII.   ЈAВНЕ НAБAВКЕ

Систем јавних набавки у Црној Гори 
је бирократизован, нетранспарентан, 
подложан корупцији и дискриминацији, 
монополизован од стране режима и 
њихових интересних предузећа и групација. 
Како се ради о великим финансијским 
средствима, јавне набавке треба учинити 
транспарентним, једноставним и ефикасним.

 

Мјера:

213. Усвојити нови закон о јавним набавкама 
у свему услађен са директивама и 
стандардима ЕУ.

33

ДЕМОКРAТСКИ ФРОНТ
CRNA GORA SVIH NAS Програм 595 мјера





Ц. СОЦИЈAЛНA ПОЛИТИКA





Црна Гора је држава гдје у основи 
не постоји ни социјална правда ни 
социјална сигурност. Систем социјалне 
заштите је централизован, гломазан и 
неефикасан. Бирократске процедуре за 
остваривање права на социјалну заштиту 
су компликоване и споре због неадекватне 
евиденције и неумрежености институција. 
Број обухваћених корисника различитим 
облицима и услугама социјалне заштите 
недовољан је у односу на стварне потребе. 
Преко 78.000 грађана прима неку врсту 
социјалне помоћи, а много већи број живи 
испод границе сиромаштва. Социјална дава-
ња веома су мала и крећу се од 19 до 120,70 
еура. Сиромаштво је врло изражено код 
многих социјалних група – старих особа, 
расељених лица, особа са инвалидитетом, 
дјеце, Рома, руралног становништва, 
необразованих и незапослених. Веза 
између незапослености и сиромаштва је 
најдиректнија, тако да је један од главних 
узрока сиромаштва велика незапосленост.

Поред одређене сличности са 
земљама у транзицији и земљама у 
развоју, сиромаштво у Црној Гори има 
и многе специфичности. Крвави распад 
раније домовине, ратови, расељавање, 
избјеглиштво, „прљава“ неолиберална 

економска идеологија, криминогена 
приватизација, хиперинфлације, одсуство 
социјалне политике и истинске солидарности, 
нестанак појединих сектора и бројних радних 
мјеста поступно су и директно произвели 
садашњу погубну социјалну слику Црне Горе.

Са друге стране, социјална политика 
у Црној Гори не води се кроз неопходан 
вишедимензионални приступ смањивању 
сиромаштва, јер и поред одређених фи-
нансијских средстава која се издвајају не 
постоје довољни организациони капацитети, 
адекватна координација државног и лока-
лног нивоа, нити сарадња државних инсти-
туција, невладиног сектора и међународног 
фактора. Феномен сиромаштва не посматра 
се из угла солидарности, нијесу дефинисани 
секторски приоритети, а недовољна је 
професионална подршка и спремност свих 
учесника да активно и одговорно дјелују у 
цјелокупном процесу.

Црна Гора треба да буде уређена 
инклузивна заједница која пружа иста права 
и могућности свима и тако допринесе развоју 
и одговорности сваког појединца кроз 
заједничко идентификовање приоритета и 
успостављање системске подршке засноване 
на развијеној мрежи различитих врста услуга 
доступних свима.
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Мјере:

214. Увести „социјални картон“ како бисмо 
коначно дошли до поузданих података 
о социјалном статусу сваког грађанина 
Црне Горе, његових прихода и имовинског 
стања.

215. Урадити ревизију постојећих страте-
гија попут Стратегије о смањењу 
сиромаштва.

216. Измијенити законску регулативу у 
области социјалне политике, Закон о 
социјалној и дјечијој заштити, Закон 
о запошљавању, Закон о пензијском 
и инвалидском осигурању, Закон о 
здравственом осигурању и Породични 
закон.

217. Усвојити закон о хуманитарној помоћи 
и донацијама.

218. Увести ЕУ принципе социјалне 
укључености, са акцентом на социјалној 
инклузији и социјалној интеграцији.

219. Дефинисати минималну зараду или 
тзв. доњу границу сиромаштва на 
нивоу 50% просјечне зараде у држави, 
испод које се ниједан појединац не смије 
наћи, а држава треба да гарантује тај 
егзистенцијални минимум.

220. Омогућити запошљавање једног члана 
породице у породицама гдје нико није 
запослен, приоритет дати самохраним 
родитељима.

221. Учинити да држава свим пунољетним 
грађанима чија зарада је мања од 
егзистенцијалног минимума дотира 
разлику до ове суме. Овај минимум 
обезбиједити и свим немоћним и 
незбринутим грађанима.

222. Обезбиједити фонд за једнократне 
помоћи намијењен појединцима и 
породицама у кризним ситуацијама.

223. Омогућити отварање продавница за 
кориснике социјалне помоћи у којима ће 
због пореских олакшица бити знатно 
ниже цијене.

224. Водити проактивну политику у 
циљу рјешавања стамбеног питања 
социјално угроженим лицима.

225. Извршити ревизију рада и надлежности 
центара за социјални рад у смислу 
побољшања њихове оперативности, 
стручности и доступности грађанима, 
а стимулисати проактиван приступ 
рјешавању социјалне проблематике и 
рад на терену, а не у канцеларијама.
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226. Због све већег броја грађана Црне 
Горе, који се налазе у зони апсолутног 
сиромаштва отворити народне 
кухиње у свим градовима.

227. Успоставити јасне критеријуме за 
смјештај у хранитељске породице, 
едуковати потенцијалне хранитеље и 
промовисати хранитељство као добру 
праксу.

228. Смањити порез на неке од основних 
животних намирница: месо и месне 
производе, рибу и рибље производе, воће 
и поврће, јестива уља и масти, млијеко 
и млијечне производе, двопек и кекс, 
трајна пецива и колаче, тјестенине, 
освјежавајуће напитке и минералну 
воду, за које до сада није било пореских 
олакшица.

229. Учинити да се порез на додатну 
вриједност по стопи од 0% прошири 
и на одјећу и обућу намијењену дјеци 
предшколског узраста, на дјечју храну и 
хигијенске потрепштине за дјецу.

230. Обезбиједити дјечји додатак за сву 
дјецу, без обзира на запосленост 
њихових родитеља и броја дјеце у 
породици.

231. Омогућити потпуну примјену Закона 
о заштити од насиља у породици, 
посебно у домену центара за социјални 
рад – заштита дјеце и малољетних 
лица од насиља, злостављања и њихово 
трајно збрињавање. 

232. Основати Волонтерски центар Црне 
Горе.

233. Развијати социјално предузетниство.

ПОЛИТИКЕ ПРЕМA СОЦИЈAЛНИМ 
ГРУПAМA 

XIII.  ПОЛИТИКA ПРЕМA РAДНИЦИМA

Због лоше спроведених приватизација 
радници су постали највеће жртве транзиције, 
тако да смо добили нову социјалну категорију 
којој је потребна социјална помоћ, а то је 
категорија запослених који мјесецима не 
примају плату. Свакодневни су протести 
и радикални штрајкови обесправљених 
радника, који су након деценија рада остали 
на улици, готово без могућности за поновно 
запослење, а због повећања старосне 
границе за одлазак у пензију њихов положај 
је постао још неповољнији. Рад на црно, који 
је веома изражен, како кроз неформални 
радни однос, тако и кроз исплату дијела 
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зарада „на руке“, чиме су кроз закидање 
доприноса оштећени како запослени тако и 
социјални фондови. Послодавци у највећој 
мјери крше Закон о раду не поштујући 
четрдесеточасовну радну недјељу, односно 
осмочасовно радно вријеме, често се не 
поштују права на дневни и годишњи одмор, 
као и на слободан дан у дане државних 
и других празника, јер су инспекцијске 
службе неефикасне и корумпиране. Због 
неинформисаности или незнања о својиим 
правима велики број радника довео је себе 
у тешку ситуацију потписујући уговоре о 
раду често на сопствену штету. Обрачун 
зарада у Општем колективном уговору 
неповољан је и није у складу са стварним 
потребама запослених јер је неприлагођен 
реалним животним условима. Тако је 
просјечна зарада у Црној Гори дупло 
нижа од минималне потрошачке корпе за 
четворочлану породицу. Фонд за солидарну 
стамбену изградњу злоупотријебљен је и 
искомпромитован. Зато је неопходно хитно 
интервенисати.

Мјере:

234. Учинити да држава буде гарант 
радничких права.

235. Не дозволити да радници буду највећи 
губитници транзиције.

236. Измијенити Закон о раду и Општи 
колективни уговор тако да се 
обезбиједи сигурност радника и 
онемогући грубо кршење радничких 
права: незаконити откази, неиспла-
ћивање плата, неплаћање пореза и 
доприноса, неплаћање прековременог 
рада, неплаћање рада недјељом и 
празницима, непоштовање права на 
годишњи одмор.

237. Појачати контролу и онемогућити 
послодавце да пријављују запослене 
на прописане минималне доприносе, 
исплаћујући им остали дио зараде „на 
црно“.

238. Увести у свим локалним управама 
канцеларије бесплатне правне помо-
ћи, као савјетодавне установе којој 
радници могу да се обрате прије 
потписивања уговора о раду понуђеног 
од стране послодавца.

239. Усвојити стимулативна законска 
рјешења, која би подстакла послодавце 
на потписивање колективних уговора, 
како би се увео ред и боље дефинисала 
права запослених и синдката код 
послодавца.
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240. Едуковати раднике о питањима 
њихових права како би их релаксирали 
од страха од отказа.

241. Омогућити радницима преквалифи-
кацију и усавршавање у складу са 
потребама тржишта рада.

242. Стимулисати синдикални плурализам. 
Отворити широки социјални дијалог 
ради договора о садржају „Социјалног 
пакта“ као темеља нове економске, 
развојне и социјалне политике.

243. Измијенити Закон о пензијско-инвали-
дском осигурању у смислу смањења 
старосне границе за одлазак у пензију.

244. Стимулисати увођење II стуба реформе 
пензионог система.

245. Национализовати Фонд за солидарну 
стамбену изградњу, како би се преко 
њега градили социјални станови и 
омогућило радницима који немају 
платежну способност да на тржишту 
сами купе стан да могу да користе 
социјалне станове у власништву 
државе по знатно нижој закупнини од 
тржишне.

246. Установити фонд за жртве транзиције 
у који би се усмјеравала средства од 
продаје и рентирања одузете имовине 
стечене нелегалним путем.

XIV.  ПОЛИТИКA ПРЕМA ЛИЦИМA СA 
ИНВAЛИДИТЕТОМ

Од укупног броја становника Црне 
Горе 10% особа је са инвалидитетом. Они су 
недовољно интегрисани у нашу друштвену 
заједницу. Малтене су невидљиви за јавност 
и понекад непотребно ограничени на своје 
домове или институције. Због немогућности 
адекватног запошљавања велики број 
ових лица налази се у стању социјалне 
потребе. У Црној Гори мали проценат 
особа са инвалидитетом укључен је у неку 
профитабилну активност, али се сви они 
не сматрају запосленим. Без обзира на 
доношење стратегије и акционих планова, 
као и на законске регулативе које се тичу 
лица са инвалидитетом, још увијек постоји 
значајна дискриминација ових лица и у 
области образовања, и запошљавања, као и 
у сфери културних и спортских активности 
и уопште интегрисања и активног учешћа 
у друштвеном и јавном животу. За неке 
категорије грађана не постоје развијени 
програми подршке, нпр. нема развијених 
сервиса за особе са психичким сметњама.
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Мјере: 

247. Досљедно реализовати Стратегију за 
лица са инвалидитетом и спроводити 
одреднице из Aкционог плана.

248. Реализовати субвенционирање државе 
у трошковима лијечења и рехабили-
тације лица, а посебно дјеце са 
инвалидитетом.

249. Учинити ортопедска и друга помагала 
приступачним уз значајне државне 
субвенције или комплетно покриће 
трошкова.

250. Омогућити континуирану рехабилита-
цију у мјесту боравка или одговарајућој 
здравственој установи у Црној Гори.

251. Издвајати из буџета значајне износе за 
спортске и културне активности лица 
са инвалидитетом.

252.  Развијати програме подршке за особе 
са психичким сметњама.

253. Формирати фонд за финансирање 
изградње или куповине станова за лица 
са инвалидитетом која то не могу 
остварити у оквиру своје породице.

254. Обезбиједити финансијску помоћ 
за самоорганизовање лица са 
инвалидитетом, а у сарадњи са 
Aдвокатском комором Црне Горе 

омогућити им бесплатну правну помоћ 
за остваривање њихових законских 
права.

255. Значајно стимулисати запошљавање 
лица са инвалидитетом

256. Уклонити грађевинске и друге баријере 
за несметано кретање лица са 
инвалидитетом, и омогућити приступ 
свим јавним, образовним и културним 
установама, угоститељским и 
стамбеним објектима те адекватно 
коришћење јавног саобраћаја и то све у 
складу са нормама развијеног свијета.

257. Учинити да се социјална давања 
лицима са инвалидитетом подигну на 
достојанствен ниво.

XV.  ПОЛИТИКA ПРЕМA МЛAДИМA

Недовољан је број младих на 
мјестима одлучивања. Незапосленост, 
неинформисаност и недостатак квалитетне 
понуде за провођење слободног времена 
кључни су проблеми са којима се млади 
суочавају. Двадесетогодишња владавина 
једне партије довела је до тога да је међу 
младима присутна апатија и инертност 
и готово потпуно одсуство грађанског 
активизма. „Одлив мозгова“ је у порасту и 
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немали број биолошки и интелектуално 
најквалитетнијег дијела становништва 
напушта Црну Гору. Све мањи број младих 
заснива брачну заједницу. Становништво нам 
убрзано стари. Друштвена маргинализација 
младих најгори је облик трошења 
друштвеног капитала. О њима се најчешће 
говори у контексту делинквенције, болести 
зависности, ексцеса. Међутим, нијесу 
друштвени проблем млади, већ недовољна 
заинтересованост државе за младе 
представља један од горућих друштвених и 
политичких проблема. 

Мјере:

258. Гледати на младе као на друштвени 
потенцијал, а не као на друштвени 
проблем.

259. Омогућити веће учешће младих у 
процесима одлучивања.

260. Системски подстицати запошљавања 
младих. Подстицати предузетништво 
младих особа.

261. Омогућити да младима тржиште 
рада буде више доступно, и то кроз 
одговарајуће пројекте и тренинг 
програме којима могу да прошире своја 
знања и вештине.

262. Омогућити адекватно стамбено 
збрињавање младих.

263. Подстицати системско финансирање 
локалних програма везаних за младе.

264. Унаприједити законодавство које се 
односи на потребе младих.

265. Подстицати политичке странке 
на већу заступљеност младих у 
представничким тијелима.

266. Стимулисати грађански активизам 
младих.

267. Израдити националну стратегију за 
младе.

268. Подстицати политику за младе 
засновану на универзалним вриједно-
стима плуралистичке демократије 
и људских права која ће тежити 
остваривању циљева као што су 
правда, поштовање идентитета, 
националне културе, и стварање 
једнаких шанси за све.

269. Подстицати волонтеризам код 
младих, као вид слободне активности и 
доприноса заједници.

270. Промовисати мобилност младих 
уклањањем административних и фи-
нансијских баријера и подстицањем 
развијања квалитетних пројеката.
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271. Основати националну агенцију за 
питања младих и фонд за младе.

272. Промовисати неформалну едукацију 
младих, као и развој одговарајућих 
облика признавања искустава и вје-
штина које су стечене прије свега у 
оквиру организација цивилног друшт-
ва и других облика волонтерског 
ангажовања на локалном, националном 
и европском нивоу.

XVI. ПОЛИТИКA ПРЕМA 
ПЕНЗИОНЕРИМA

У Црној Гори живи 110.000 пензионера. 
Око 64.000 има примања испод просјечне 
мјесечне пензије од 280 еура, док 29.700 
пензионера прима испод 180 еура, а чак 
око 4.500 испод 100 еура мјесечно. Модел 
усклађивања пензија је неадекватан. 
Бесплатна здравствена заштита обезбијеђена 
је пензионерима изнад 65 година, као и 
дио љекова којих најчешће нема у јавним 
апотекама, па су пензионери принуђени да 
их купују у приватним апотекама. Како би 
пензионерима омогућили достојанствену 
старост треба предузети сљедеће мјере:

273. Обезбиједити раст пензија у складу са 
реалним трошковима живота.

274. Обезбиједити да просјечна пензија не 
буде мања од 65% од просјечне зараде 
на нивоу државе.

275. Промијенити садашњи неадекватан 
начин обрачуна пензија тако да се 
усклађеност пензија врши два пута 
годишње и да зависи од раста или пада 
просјечне зараде на нивоу државе.

276. Увести социјалну пензију тј. минимум 
испод кога се не смије наћи ни један 
пензионер, а тај минимум ће бити 50% 
од просјечне зараде у Црној Гори.

277. Држава треба да субвенционира из 
буџета разлику до минималне за оне 
пензионере чија је пензија мања од ње.

278. Посебно водити рачуна о здравственој 
заштити пензионера.

279. Водити проактивну политику за рјеша-
вање стамбених потреба пензионера.

XVII. ПОЛИТИКA ПРЕМA СТAРИМ 
ЛИЦИМA

Црна Гора спада у европске земље са 
високим индексом старења. Старијих од 65 
година је преко 12% и приближава се броју 
од 90.000 становника. Међутим, не постоји 
прави увид у стање у којем се налазе стара 
лица, у њихов социјални и здравствени 
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положај, као ни бригу о њима и њиховим 
стварним потребама. У Црној Гори постоје 
само два државна дома за старе, у Рисну 
и Бијелом Пољу, укупног капацитета 600 
мјеста, што не одговара стварним потребама. 
Једино у Никшићу постоји центар за дневни 
боравак старих лица. Пројекат кућне помоћи 
старим лицима „Помоћ у кући“ којим је било 
обухваћено 1200 старих лица и упослено 
170 геронто домаћица у многим општинама 
се више не реализује, иако постоји потреба 
да се настави са овим пројектом. Такође, 
нема адекватне организације да се старим 
лицима да приоритет при чекању код 
специјалистичких прегледа и организованих 
редовних посјета самохраних и недовољно 
збринутих старих лица.

Мјере:

280. Преко Института за здравље 
сагледати стварно стање у вези са 
старим лицима, посебно оним која 
су у стању социјалне потребе и туђе 
помоћи и његе.

281. Отворити капацитете за стаци-
онарну његу особа старије животне 
доби којима је потребна стална 
медицинска помоћ и њега.

282. Отворити полудневне, дневне и 
привремене смјештајне капацитете и 
сервисе за помоћ и његу у кући старих 
лица кроз организовање геронто 
домаћица, физичко збрињавање, 
социјално-психолошку подршку, 
здравствену контролу и пажњу.

283. Обезбиједити средства у буџету 
локалне самоуправе за ове намјене, 
водећи рачуна о регионалној ује-
дначености смјештајних капацитета.

284. Стимулисати пореским олакшицама 
приватне инвеститоре да улажу у ове 
сврхе.

285. Наставити са програмом „Помоћ и 
њега у кући за старе и немоћне особе“ и 
обухватити што већи број корисника у 
свим општинама.

286. Отворити „Call centar“ стално 
доступан старим и немоћним лицима.

287. Развијати хранитељство за стара 
лица.

288. Посебно дефинисати здравствену 
заштиту старих лица како би им се 
обезбиједио лакши и бржи приступ за 
задовољавање здраствених потреба. 

289. Приступ љековима и остварењу 
бонификација треба упростити 
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и ослободити од сувишне биро-
кратизације.

290. Старим и изнемоглим лицима која су 
у стању социјалне потребе и бриге 
омогућити доставу једног топлог 
оброка на кућну адресу.

XVIII.  ПОЛИТИКA ПРЕМA ПОРОДИЦИ

Патријархална породица, каквом 
можемо окарактерисати просјечну 
породицу у Црној Гори, налази се у стању 
дубоке кризе и промјене положаја, улоге и 
значаја у савременом друштву. Данашња 
црногорска породица оптрећена је 
мноштвом проблема: сиромаштво, насиље 
унутар породице, трагање за путевима 
слободе и самосталности њених чланова, 
губљење идентитета и улоге основне ћелије 
друштвене структуре. Посебан проблем 
представљају групе и заједнице које се 
јављају са намјером да постану алтернатива 
класичној породици (кохабитација, бракови 
без дјеце, самохране мајке, очеви са дјецом 
без супруге). 

Упоредо са глобализацијом насту-
пила је и либерализација у друштву и 
друштвеним односима од економије до 
културе. Она је покренула трансформацију 

свих традиционалних, конзервативних 
и догматских елемената у друштвеној 
структури савременог друштва. Крајем 
XX вијека под дејством глобализације 
и либерализације дошло је до распада 
социјалистичких друштава и њиховог уласка 
у процес транзиције ка тржишној привреди 
и демократији. У неким од тих друштава (као 
што је бивша СФРЈ) дошло је до отворених 
етничких сукоба и избијања грађанског 
рата. Ова појава довела је до разарања 
великог броја породица и нарушавања 
ранијег породичног живота, а то је праћено 
избјеглиштвом, миграцијама и губљењем 
породичних веза. Иако је Црна Гора најмање 
од бивших република СФРЈ осјетила те 
посљедице, ипак се велики број породица у 
избјеглиштву нашао у Црној Гори.

Просјечна породица у Црној Гори 
данас је веома угрожена. Стандард је на врло 
ниском нивоу, док је велики број на самој 
ивици егзистенције. Патологија породице 
веома изражена јер је велики број породица 
које имају проблем са наркоманијом, 
алкохолизмом или насилним понашањем 
неког од чланова. Највећи број младих 
парова тешко се одлучује на склапање 
брака због материјалне несигурности, 
немогућности да због израженог непотизма 
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нађу адекватан посао и немогућности да 
ријеше стамбено питање. Наталитет опада 
из истих разлога, а све је већи број развода, 
насилничког понашања које неријетко 
има и трагичан исход. Присутан је и раст 
насилничког понашања код дјеце и низ 
других негативних појава.

Истраживања указују да ови проблеми 
у великој мјери постоје и у Црној Гори, али 
у нашем друштву, као још увијек прилично 
патријархалном, овакви проблеми се 
скривају од јавности, јер је код нас и даље 
срамота признати да сте сиромашни, да 
имате члана породице који је наркоман, или 
да трпите насиље.

Већина питања која су од 
егзистенцијалне важности за породицу 
нерјешива су без ширег друштвеног и 
институционалног ангажмана и активног 
учешћа свих чинилаца друштва..

Мјере:

291. Унаприједити законску регулативу 
која се односи на потребе и проблеме 
просјечне породице у Црној Гори, као 
што је спречавање насиља у породици, 
регулисање права и обавеза подстанара 
и станодаваца, онемогућавање 

куповине алкохола малољетним 
лицима и појачане казнене мјере за 
точење алкохола малољетницима, 
пронаталитетне мјере итд.

292. Дефинисати задатке појединих 
ресора, надлежних органа државне 
управе и јавних установа у испуњењу 
међународних, уставних и законских 
обавеза Црне Горе у вези са породицом.

293. Политиком за породицу, омогућити 
лакшу и мање болну трансформацију 
традиционалне породице у савремену 
породицу са задржавањем позитивних 
вриједности које је баштинила 
црногорска породица, а које се полако 
губе у процесима глобализације.

294. Изградити конструктиван и 
партнерски однос с невладиним 
организацијама, као и са јединицама 
локалне самоуправе у јачању породице 
као нуклеуса здравог друштва.

295. Подстицати организовање грађана у 
удружења која се баве заштитом права 
породица које су у подстанарском 
статусу.

296. Подстицати све облике запошљавања, 
самозапошљавања и породичног 
предузетништва, придајући посебну 
пажњу запошљавању младих и 
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стварању нових развојних могућности 
у мањим мјестима и мање развијеним 
крајевима, како би се побољшала 
демографска слика Црне Горе.

297. Подстицати увођење система прона-
талитетних мјера.

298. Увести једнократну помоћ за свако 
новорођенче у висини просјечне плате у 
Црној Гори.

299. Незапосленим породиљама омогућити 
мјесечну надокнаду од 200 еура у 
трајању од 12 мјесеци.

300. Омогућити да Фонд здравства покрива 
трошкове најмање три покушаја 
потпомогнуте (вјештачке) оплодње.

301. Омогућити бесплатне уџбенике за 
прваке, са тендецијом да се сваке 
наредне године обухвати још један 
разред основне школе.

302. Породицима са више од троје дјеце 
обезбиједити бесплатне уџбенике за 
основну и средњу школу.

303. Створити правне, материјалне и друге 
претпоставке да млади брачни парови 
дођу брже до стана.

304. Заложити се да се у оквиру Центара 
за социјални рад оснује Породично 
савјетовалиште са стручним тимом 

стално доступном грађанима за 
рјешавање породичне патологије.

305. Основати алиментацијски фонд 
за дјецу разведених родитеља који 
избјегавају плаћање алиментације.

XIX. ПОЛИТИКA ПРЕМA ИЗБЈЕГЛИМ 
И РAСЕЉЕНИМ ЛИЦИМA

Расподом СФРЈ дошло је до отворених 
етничких сукоба и избијања грађанског рата, 
што је прузроковало прилив великог броја 
избјеглих и расељених лица у Црну Гору. 
Према званичној статистици у Црној Гори 
тренутно борави 10.985 интерно расељених 
лица са Косова, док је број расељених 
лица из бивших југословенских република 
5.769. Држава није водила интензивну и 
проактивну политику према овој социјалној 
групацији, па многи од њих који су одабрали 
Црну Гору за трајно уточиште налазе се у 
веома лошем материјалном положају, на 
рубу егзистенције, у неусловним стамбеним 
објектима, а након великог пожара у 
избјегличком насељу живи се у шаторима. 
Због тога је неопходно хитно дјеловати.
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Мјере: 

306. Извршити измјене Закона о 
држављанству у циљу изједначавања 
одређених категорија избјеглица са 
црногорским исељеницима.

307. Омогућити једнак третман избје-
глицама и расељеним лицима, као и 
црногорским држављанима у вези са 
социјалним давањима.

308. Предузети максималне мјере у циљу 
натурализације избјеглица и расељених 
лица.

309. Водити проактивну политику у правцу 
стамбеног збрињавања избјеглих и 
расељених лица.

310. Заједно са међународном заједницом 
рјешавати питања избјеглица.

311. Заједно са домицилним земљама рјеша-
вати питања избјеглица.
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Д. ДРЖAВНA ПОЛИТИКA





Изградња Црне Горе као демократске, 
грађанске, еколошке, просперитетне и 
интегрисане државе, засноване на владавини 
права, у којој је обезбијеђено остваривање и 
заштита људских права, социјална сигурност, 
независност институција, равномјеран и 
динамичан развој, ефикасан и квалитетан 
рад правосудних органа, државе која би 
била и рационална и ефикасна, данас 
је декларативни, а не суштински циљ. 
Поједини процеси су, чак, и ретроградни, 
јер су одређени интересима, незнањем 
и неспремношћу режима и појединих 
структура, а не јавним интересом. Услов 
свих услова изградње такве државе је 
смјена режима, преиспитивање прошлости 
и садашњости, те постизање консензуса 
свих релевантних чинилаца да се стратешки 
управља свеукупним развојем и предузимају 
мјере и активности како бисмо у догледно 
вријеме имали другачију и модерну Црну 
Гору, у којој би се сваки грађанин осјећао 
сигурно и уважено и доживљавао Црну Гору 
као свој дом, без обзира на своју посебност.

XX.  СКУПШТИНA ЦРНЕ ГОРЕ

Скупштина Црне Горе би требало да 
буде основни конституент парламентарног 

система и живота, средишњи орган у систему 
власти, централно мјесто гдје се успоставља 
и доноси општедруштвени консензус. 
Скупштина мора постати институција од 
повјерења у којој се доносе стратешке 
одлуке, гдје се процеси дефинишу и 
контролишу, гдје се у великој мјери остварује 
принцип суверености грађана преко својих 
суверених представника. Скупштински рад 
мора бити транспарентан и принципијелан. 

Мјере:

312. Реафирмисати парламент и 
парламентаризам тако да има пуни 
ауторитет демократског народног 
представљања.

313. Усвојити закон о Скупштини Црне 
Горе којим би се дефинисали права 
и обавезе као чворишне тачке, 
унаприједила правно-системска улога, 
модернизовало функционисање, уредио 
начин доношења закона, посебно оних 
по хитном поступку, унаприједила 
контролна функција, покретање 
питања повјерења и интерпелације 
цијеле Владе и појединог министра и то 
све издигло на много виши ниво у односу 
на постојећи Пословник.
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314. Усвојити нови пословник Скупштине 
Црне Горе, којим би се дефинисала нова 
организација, број и надлежности 
појединих одбора, састав и дјелокруг 
надлежности Колегијума, Предсједник 
као „спикер парламента“, посланичка 
питања, стручно-експертски капаци-
тети подршке, усавршавање и 
расподјела средстава.

315. Измијенити и допунити Закон о избору 
посланика и одборника тако да грађани 
непосредно бирају народне посланике   
на бази референци кандидата, 
моралних квалитета и способности 
да успјешно обављају задатке. 
Предсједник Црне Горе и посланици 
који су добровољно остварили пензије 
на основу тих функција, не могу се 
поново кандидовати за посланике и 
Предсједника.

316. Измијенити и допунити Закон о 
финансирању политичких партија 
тако да се финансијска средства 
стичу и троше на крајње лимитиран и 
транспарентан начин.

317. Покренути измјену Устава у дијелу 
ограничењу трајања мандата за 
највише државне функционере 

XXI.  ВЛAДA ЦРНЕ ГОРЕ

Влада Црне Горе у будућности 
мора спроводити одлуке и гарантовати 
поштовање закона. Ова данас не само 
што не доноси аутономне одлуке, не да је 
не красе знање и аналитичност, не да не 
ради у јавном интересу, већ не поштује ни 
одлуке Скупштине Црне Горе, и чак оснива 
и укида министарства без икакве законске 
процедуре. Нова влада ће преиспитати 
уредбе и рјешења на основу којих постоји 
непристојно много помоћника министара и 
службеника. Преиспитаће се додјељивање 
накнада, награда, трошкови репрезентације, 
процедуре за додјељивање станова, 
службених кола итд. Неопходно је одредити 
позицију Владе у систему власти, њену 
организацију, принцип рада и обезбиједити 
јавност утрошка средстава.

Мјере:

318. Усвојити закон о Влади Црне Горе којим би 
се утврдила права и обавезе, дефинисала 
организација, број министарстава, 
министара, помоћника, дефинисали 
услови рада примјерено и величини Црне 
Горе и садашњем стању.
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XXII.  ЈAВНA УПРAВA 

Јавну управу у Црној Гори 
карактерише претјеран број институција 
и запослених, посебно у односу на број 
становника, тако да смо у том смислу један 
од најнегативнијих примјера у свијету. 
Јавна управа је неефикасна, низак је степен 
професионалности, висок степен корупције, 
непотизма, клијентелизма, а присутна је 
претјерана папирологија у пословању. 
Недовољно се користе савремене 
инормационо-комуникационе технологије, 
слаба је информатичка умреженост 
институција, нема подстицаја и стимулације 
запослених за иновације и успјешан рад. 
Једном ријечју, јавна управа у Црној Гори 
је прегломазна, прескупа, неефикасна и 
у великој мјери корумпирана. Као таква 
не може одговорити ни црногорским 
потребама ни захтјевима Европске Уније. 
Њој су потребне темељне и свеобухватне 
реформе.

Мјере:

319. Усвојити закон о јавној управи којим 
би се успоставила квалитетна 
организација, дефинисао њен карактер 
и подигао квалитет остваривања 

заштите и права грађана, привредних 
и других субјеката, рационалност, 
ефикасност и одговорност.

320. Извршити максималну рационали-
зацију јавне управе, елиминисати 
непродуктивне расходе и укинути 
непотребне државне органе и агенције.

321. Обезбиједити остваривање принципа 
тзв. „једношалтерског“ рада управе.

322. Инсталирати и имплементирати 
савремене информационо-комуника-
ционе технологије у јавној управи и тиме 
укинути непотребну папирологију.

323. Континуирано вршити стручно 
усавршавање запослених у јавној 
управи.

324. Смањити бирократске процедуре, 
обезбиједити отвореност и 
ефикасност рада јавне управе посебно 
у дијелу непосредног контакта са 
грађанима.

325. Досљедно спроводити принцип да код 
захтјева „ћутање администрације 
значи одобравање“.

326. Извршити реформу и модернизацију 
рада испекцијских служби.
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XXIII.  ДЕЦЕНТРAЛИЗAЦИЈA

Систем управе у Црној Гори је на 
свим нивоима изразито централизован. 
Без обзира на то што су последњих година 
у циљу реформе локалне самоуправе 
донесени многи законски и подзаконски 
акти, парадоксална је чињеница да је 
локална самоуправа данас мање независна, 
аутономна и либерална, него деведесетих 
када је наводно почео процес транзиције, 
реформи и парламентарне демократије. 
Упркос чињеници да је усвојена Европска 
повеља о локалној самоуправи и да је 
интегрисана у законодавни систем Црне 
Горе, те да се декларативно локална 
самоуправа реформише у смислу 
прилагођавања европским стандардима, 
реалност показује нешто сасвим друго. 
Закон о избору одборника није раздвојен 
од Закона о избору посланика, што локалну 
самоуправу чини политички и партијски 
централизованим моделом. На моделима 
фискалне децентрализације ради се 
неких десетак година, али су они више 
демократска козметика него модел који је 
у функцији осамостаљења локалне управе. 
Измјенама Закона о локалним комуналним 
таксама општинама су ускраћени приходи 
од постављања инфраструктурних 

објеката - пренос електричне енергије, 
телекомуникација и сл, тако да је општина 
сведена на изворне приходе од пореза на 
непокретности и још пар ситних пореза 
и приреза и локалних административних 
такси, што је чини изузетно зависном 
и контролисаном од Владе. Кроз 
конфузно дефинисан реципроцитет у 
погледу концесионих накнада у Закону  
о финансирању локалне самоуправе 
између државе и општине очигледно је 
запостављање јединица локалне самоуправе. 
И Закон о територијалној организацији 
чиста је политичка конструкција. Корупција 
на локалном нивоу веома је изражена. Сви 
акциони планови на локалном нивоу као што 
су Локални акциони план за младе, Локални 
акциони план за борбу против корупције, 
Локални акциони план за екологију, Локални 
акциони план за родну равноправност јесу 
„мртво слово“ на папиру, а не стратешки 
документи који треба да унаприједе квалитет 
и подигну административни ниво услуге на 
локалном нивоу тако да локална самоуправа 
буде сервис грађана. Заједница општина 
Црне Горе потпуно је нефункцонално тијело 
које није испунило задатак да допринесе 
реформи и унапређењу општина. Лоши 
модалитети за успостављање међународне 
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сарадње доприносе незаинтересованости 
квалитетних инвеститора и немогућности 
увођења квалитетних пракси и добрих 
међународних искустава. 

Мјере:

327. Измијенити Закон о територијалној 
организацији Црне Горе.

328. Омогућити формирање нових 
општина (као што су Голубовци, 
Грбаљ, Тузи, Петњица, Петровац, 
Сутоморе), уз економску оправданост 
и подршку већине грађана на локалном 
референдуму, у скаду са измијењеним 
Законом о територијалној организацији 
Црне Горе.

329. Измијенити Закон о локалној 
самоуправи.

330. Измијенити Закон о финансирању 
локалне самоуправе у циљу унапређења 
модела финансијске самосталности 
локалних самоуправа.

331. Усвојити закон о избору одборника у 
коме би се дефинисао начин непосредног 
бирања представника у локалном 
парламету, као и избор предсједника 
општине односно градоначелника 
непосредним путем.

332. Извршити функционалну и фискалну 
децентрализацију и у том циљу 
измијенити и ускладити неопходну 
законску регулативу.

333. Редефинисати надлежности локалних 
самоуправа у складу са економском и 
административном снагом, односно 
фискалним капацитетом.

334. Редефинисати критеријуме за 
издвајање текућих и капиталних 
средстава локалним самоуправама из 
државног буџета.

335. Повећати удио локалних самоуправа у 
приходима јавног сектора.

336. Измјенити сет пореских закона у циљу 
повећања удјела прихода од пореза који 
остаје општинама. Редефинисати 
удио који припада општинама од 
концесионих накнада.

337. Редефинисати питања обавеза, 
одговорности, значаја и функцио-
налности Заједнице општина.

338. Наћи ефикасан модел сузбијања 
корупције на локалном нивоу.

339. Увести институт надзорног одбора 
за контролу функционисања локалне 
управе, посебно када је у питању 
корупција на локалном нивоу.
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340. Интегрисати особе са инвалидитетом 
у систем јавних политика на локалном 
нивоу и социјално рањивих категорија, 
као и РAЕ популације.

XXIV.  ПРAВНA ДРЖAВA 

Црна Гора је данас заточена држава. У 
њој не постоји владавина права као темељ 
једнакости и недискриминације, и стварања 
правне сигурности појединца, али и 
читавог друштва, што је основни предуслов 
привредног, друштвеног и политичког 
развоја. Постоји велико неповјерење 
грађана у судство. Услов свих услова да 
Црна Гора постане правна држава и да у 
њој царује владавина права јесте постојање 
политичке воље за потпуном независношћу 
институција система, посебно судства и 
тужилаштва. 

Изградња модерног и ефикасног 
правосуђа је приоритетни и високи захтјев, 
како би се достигли европски стандарди у 
погледу стручности, ажурности, достојности 
и законитости у поступању судова и судија, 
како би био ефикасан поступак извршења 
судских одлука и систем дисциплинске 
и друге одговорности судија у случају 
нестручности и корупције, да би најзад, или 

прије свега, судија био ауторитет, а грађанин 
имао високо повјерење у судове. 

Мјере:

341. Усвојити закон о лустрацији.

342. Покренути иницијативу за измјене 
Устава у погледу обезбјеђивања 
додатних уставних гаранција 
независности и ефикасностиправо-
суђа, кроз одредницу да се квали-
фикованом двотрећинском већином 
свих посланика у Скупштини Црне 
Горе бирају чланови Судског савјета, 
Предсједник Врховног суда, Врховни 
државни тужилац и Заштитник 
људских права и слобода.

343. Увести нови модел избора Судског и 
Тужилачког савјета.

344. Извршити реизбор Судског и Тужилачког 
савјета.

345. Извршити хитне и свеобухватне 
реформе правосуђа кроз реизбор судија.

346. Забранити кумулацију судских функција 
у једној личности.

347. Достићи европске стандарде у погледу 
стручности, ажурности, достојности 
и законитости у поступању судова и 
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судија, како би се вратило пољуљано 
повјерење грађана у судство.

348. Унаприједити систем стручног 
оспособљавања кандидата за судије 
и континуирано систематско 
унапређење знања и укупних 
способности судија у току вршења 
судске функције, укључујући и 
усавршавање вјештина за управљање 
судским процедурама.

349. Изричито кроз законско рјешење 
утврдити да држава одговара за 
штету причињену одлуком судије која 
није законита.

350. Увести ефикасан систем дисциплинске 
и друге одговорности судија у случају 
нестручног и несавјесног рада, 
корупције и других облика материјалне 
недостојности.

351. Усвојити мјере ради побољшања 
комуникације с грађанима и транспа-
рентнијег рада правосуђа у цјелини, 
као и ефикаснијег рјешавања притужби 
грађана.

352. Измијенити и допунити Закон о 
кривичном поступку.

353. Измјенити и допунити Крвични законик.

354. Инсистирати на нормативним и 
другим мјерама којима ће се омогућити 

дјелотворна контрола и истрага у 
случајевима полицијске тортуре.

XXV.  БОРБA ПРОТИВ 
ОРГAНИЗОВAНОГ КРИМИНAЛA 
И КОРУПЦИЈЕ

У Црној Гори не постоји политичка 
воља за суочавање са изазовом борбе против 
организованог криминала и корупције. 
Напротив, постоји спрега врха власти са 
организованим криминалом. Велики је 
број неразријешених убистава: новинара, 
полицијских службеника, или напада на 
новинаре и политичке опоненте. Када је 
у питању борба против организованог 
криминала, тада је она крајње селективна, 
појединачна и служи за политички обрачун 
појединих политичко-криминогених стру-
ктура у врху власти, док борба против 
корупције није ни започела. Превентивне 
мјере ни не постоје. Законодавна регулатива 
није заокружена. Постојеће стратегије су 
„мртво слово“ на папиру. Зато је Црна Гора 
проказана као чвориште, транзитна рута или 
простор у коме су организовани криминал 
и корупција доминантни. Зато је често 
предмет негативних наслова у еминентним 
иностраним медијима. Зато ће Црна Гора 
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и отпочети преговоре поглављима 23 и 24 
који се баве између осталог и борбом против 
организованог криминала и корупције. Зато 
је Црној Гори уведен надзор Еуропола – 
Европске полиције.

Мјере:

355. Иновирати Статегију борбе против 
корупције и организованог криминала и 
Aкциони план за њено спровођење.

356. Извршити анализу криминогене 
сцене, инфилтрације организованог 
криминала у легални економски сектор, 
шпекулација на тржишту капитала, 
прања новца кроз процес приватиза-
ције, куповину некретнина, игре на 
срећу и изградњу грађевинских објеката, 
власништво оф шор фирми, и испитати 
учешће високих државних функцио-
нера и полицијских и обавештајних 
структура у кријумчарењу цигарета, 
дроге и људи.

357. Расвијетлити убиства и нападе на 
новинаре, полицијске функционере и 
политичке опоненте.

358. Јачати казнену политику посебно у 
домену шверца наркотика преко Црне 
Горе.

359. Постојећу Управу за антикорупцијску 
иницијативу, основану уредбом Владе, 
замијенити Aгенцијом за борбу против 
корупције коју би основала Скупштина 
законом. На чело те Aгенције 
поставити угледну личност, доказаног 
професионалаца без политичке 
позадине. 

360. Законом дефинисати надлежности 
Aгенције која би морала бити независна 
са довољним буџетом да спроведе све 
неопходне мјере и радње, са одређеним 
надлежностима извршне власти, а 
имала би и специјалне полицајце пред 
којима се нико не може позвати на 
имунитет.

361. Спречавање конфликта интереса и 
контрола имовине јавних функционера 
такође би се налазили међу 
надлежностима Aгенције, а законски 
би се прописала кривична одговорност 
функционера који не пријављују своју 
имовину. Aгенција би имала пуна 
овлашћења да поднесе кривичну прија-
ву против функционера који на вријеме 
не пријаве своју имовину. Увести казнену 
мјеру до 5 година затвора за оне који не 
пријаве своју имовину.

362. Дословно инплементирати Конвенцију 
Савјета Европе и домаћег законодаства 
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о замрзавању и конфискацији имовине 
стечене корупцијом и криминалом.

363. Усвојити Закон о иснајдерима (или ткз. 
звиждачима), људима који пријављују 
коруптивне радње појединаца или група 
надлежним органима.

364. Инсајдере обавезно заштити од 
отказа и осветољубивих поступака 
пријављених особа које би могле 
угрозити безбједност инсајдера. 

365. Усвојити закон о одбацивању тужби, 
којим би се јасно дефинисале процедуре 
и критеријуми за одбацивање тужби.

366. Посебан акценат ставити на подизање 
стручне и техничке оспособљености 
специјализованих органа за откривање 
криминала и корупције.

367. Побољшати сарадњу полиције 
и друштвених контролних и 
антикорупцијских институција, 
посебно у сфери јавних набавки и 
приватизације.

368. Подићи на виши ниво сарадњу 
цјелокупног управног, безбједносног 
и правосудног апарата и удружено 
дјеловање у борби против корупције.

369. Подићи ефикасност правосудног 
система у санкционисању органи-
зованог криминала и корупције.

370. Успоставити успјешну сарадњу 
са одговарајућим међународним 
институцијама и службама, као и 
органима сусједних држава, у циљу 
ефикасније борбе против организованог 
криминала, нарко картела, трговине 
људима, кријумчарења оружја и против 
свих облика тероризма.

371. Преиспитати поступак спровођења 
свих приватизација за које постоји 
сумња да су урађене на противправан 
начин.

372. Иницирати уставне промјене у смислу 
незастаријеваја дјела организованог 
криминала.

373. Увести обавезне контроле имовине, 
прихода и расхода, као и плаћање пореза 
лица на важним функцијама у правосуђу, 
полицији и државној управи које су 
подложне злоупотребама.

374. Заокружити регулаторни правни 
оквир кроз доношење „Законодаства 
нужде“ а који ће да чине Закон о 
ревизији приватизације, измјене 
Закона о конфликту интереса и сет 
антимонополских прописа.

375. Стимулисати активно учешће грађана, 
цивилног сектора и носиоца политичке 
власти у борби против корупције.
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XXVI.  ЉУДСКA ПРAВA И ГРAЂAНСКЕ 
СЛОБОДЕ

Црна Гора није држава за коју се 
може рећи да је показала преданост у 
заштити права сваког појединца и права 
мањинских народа, као ни у успостављању 
и чувању социјалних права и у ширењу 
грађанских слобода. Све је то у повоју и 
постоји само декларативно залагање, али не 
и суштинско. У многим подручјима заштите 
људских права још увијек није достигнут 
задовољавајући ниво, те су поједине 
друштвене групе и даље дискриминисане, 
а појединачна права и слободе им се 
често оспоравају. Неспровођење законске 
регулативе, али још више креирање 
јавног мњења и јавни притисак, доводе 
до сужавања и ограничавања слобода 
избора. Запошљавање у државним и јавним 
иституцијама, осим партијским и рођачким, 
обојено је и националним предзнаком. Закон 
о родној равноправности није заживио. 
Заступљеност жена на мјестима одлучивања 
је на врло ниском нивоу, па је проценат 
жена у Скупштини најнижи у региону. Без 
паритетне заступљености жена и мушкараца 
у политичком и економском простору у 
ширем смислу, не може бити напретка 
друштва у правцу социјалне правде, слободе, 

сигурности и просперитета. Изузетно је 
важно и друштвено интегрисати избјегла и 
расељена лица која су уточиште од ратова у 
окружењу нашла у Црној Гори.

Мјере:

376. Покренути промјене Устава којима 
ће се прецизно дефинисати мањински 
народи у Црној Гори.

377. Дефинисати нову државну политику 
према мањинама, која ће стимулисати 
интеграцију, а спријечити сегрегацију, 
обезбјеђивањем поштовања мањи-
нских права у складу са Оквирном 
конвенцијом за заштиту мањина 
и Уставом Црне Горе и досљедно 
спроводити мјере афирмативне акције. 

378. Значајно и што прије повећати 
заступљеност националних мањина 
у тијелима јавне управе, правосудним 
тијелима, те у представничким 
тијелима локалне самоуправе.

379. Омогућити мањинским народима 
образовање и информисаност на 
матерњим језицима, као и изучавање 
историје свога народа.

380. Ојачати улогу заштитника људских 
права кроз измјене законске регулативе.
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381. Надзирати спровођење Закона о 
забрани дискриминације. Обезбједити 
слободна приступ информацијама и 
заштиту личних података уз пуну 
примјену препорука и стандарда ЕУ.

382. Покренути допуну Устава Црне Горе 
којим треба обезбиједити да уз 
црногорски језик и српски језик ијекавског 
изговора добије статус службеног, јер 
њиме говори највећи број грађана. 

383. Појачати контролну улогу Парламента 
у погледу остварења заштите и 
испитивања кршења људских права.

384. Кроз подстицајне мјере повећати 
учешће жена, као мање заступљеног 
пола у јавном и политичком животу и 
на мјестима одлучивања. 

385. Обезбиједити поштовање слободе 
појединца за заснивања породице и 
рађања дјеце.

386. Улога државе треба да буде да законски 
омогући свима који желе дијете да имају 
основне услове за одгајање дјетета. 

387. Кроз законску регулативу омогућити 
да право на медицински потпомогнуту 
оплодњу имају и жене које нијесу у браку.

388. Омогућити једнакост свих вјерских 
заједница, као и потпуну слободу у 

изражавању вјерских увјерења.

389. Прокламовано начело о одвојености 
Цркве од државе издићи на ниво 
неприкосновеног правила. Недопустиво 
је да држава суди и пресуђује о стварима 
које су унутрашње питање Цркве или 
да се Црква мијеша у вођење државне 
политике. 

390. Обезбиједити толеранцију и недискри-
минацију према мањинским групама 
и обезбиједити поштовање слободне 
одлуке појединца за избор животног 
стила.

XXVII.  СПОЉНA ПОЛИТИКA

Сталан и динамичан развој 
међународне сарадње и комуникације 
у свим областима друштвених односа, 
праћен технолошким напретком и растућом 
међузависошћу савремених држава у 
области политике, безбједности и привреде, 
основне су карактеристике свијета у којем 
живимо. Од односа са другим државама 
и међународним организацијама зависи 
остваривање наших виталних државних и 
националних интереса на свим пољима. 
То изискује нужност формулисања и 
спровођења озбиљне и национално 
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одговорне спољне политике. Питање 
Балкана и добрих односа са сусједима, 
имајући у виду даљу а посебно блиску 
прошлост, незавршеност неких процеса, 
као и мултиетничност Црне Горе, изискује 
посебну пажњу и усаглашене ставове. 
Питање Превлаке и разграничења са 
Хрватском једино је отворено питање у 
односима са сусједима. Данашња спољна 
политика и дипломатија Црне Горе по 
много чему су далеко од оног што су 
савремени трендови и наше потребе, 
кад су у питању усаглашени циљеви, 
њихово остварење, законска регулатива и 
кадровски потенцијал. Наша дипломатија 
је данас постала стјециште и ухљебљење 
„заслужних“ партијских кадрова,  њихових 
породица и клијентелистичких кругова . 
На бруку Црне Горе, поједини амбасадори 
и високе дипломате су чак и оптужени за 
међународни криминал и разна кривична 
дјела.

Мјере:

391. Усвојити стратегију спољне политике 
имајући у виду геополитички положај 
Црне Горе као европске, балканске и 
медитеранске земље.

392. Умјесто уљепшавања медјунардног 
имиџа Црне Горе скупим финансирањем 
лобиста, неопоходно је изграђивати 
спољно политичку репутацију земље 
на бази афирмација унутрашњих 
вриједности и доследних поштовања  
међународних норми. 

393. Измијенити и допунити Закон о вањској 
политици којим би се смањиле посто-
јеће огромне надлежности Министра 
вањских послова, успоставио нови 
начин усаглашавања вањске политике, 
рационализовала дипломатска и 
конзуларна мрежа представништава.

394. Извршити реизбор амбасадора и 
дипломатских представника Црне Горе 
у иностранству на бази професоналних 
критеријума

395. Рационализовати број амбасадора и 
дипломатских представника Црне Горе 
у иностранству.

396. Формирати нову експертску комисију, 
која би стварно радила на рјешавању 
питања Превлаке и заштити државних  
интереса Црне Горе.

397. Јачати  економску дипломатију.

398. Подржавати регионалну стабилност, 
добросусједске односе и европску 
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будућност свих држава Југоисточне 
Европе.

399. Рјешавати преговорима са сусједима и 
међународним институцијама питања 
избјеглица, двојног држављанства, 
кривичне одговорности за ратне 
злочине, надокнада за материјалне 
губитке.

400. Дефинисати приоритете у мултила-
тералној сарадњи како би се остварили 
дугорочни и стратешки интереси Црне 
Горе.

XXVIII.  ПОЛИТИКA ПРЕМA 
ДИЈAСПОРИ

Црна Гора има велику дијаспору. Више 
је наших сународника ван Црне Горе него у 
њој. Та чињеница је, међутим, занемарена и 
неискоришћена. Маћехински однос, немар и 
политичка небрига државе према дијаспори 
карактеристика је досадашње политике. 

Мјере:

401. Усвојити нову политику према 
дијаспори.

402. Након широке јавне расправе у којој би 

активно учествовала и сама дијаспора 
путем својих клубова и удружења, 
редефинисати Националну стратегију 
за односе са дијаспором и досљедно је 
спроводити.

403. Јасно показати да постоји политичка 
воља државе за рјешавање проблема 
дијаспоре, без обзира на њихову 
националну, идеолошку, вјерску или неку 
другу посебност.

404. Иницирати попис нашег становни-
штва у страним земљама.

405. Омогућити дијаспори право гласа 
у амбасадама и дипломатско-
конзуларним представништвима Црне 
Горе у земљама гдје живе.

406. Обезбиједити сигурност улагања и 
повратити повјерење дијаспоре за 
конкретну економску сарадњу кроз 
реализацију пројеката у Црној Гори.

407. Додатно стимулисати, кроз пореске 
олакшице, улагања дијаспоре у 
неразвијена подручја.

408. Ефикасније реализовати образовне и 
културне програме у дијаспори у циљу 
избјегавања асимилације и очувања 
идентитета.
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XXIX.  ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРAЦИЈЕ

Да би Црна Гора у догледно вријеме 
постала уистину уважена и средњеразвијена 
европска држава потребно је уз широк 
консензус учинити много тога.

Мјере: 

409. Усвојити нацинални програм европских 
интеграције за период 2012-2016. 
године.

410. Сачинити cost-benefit анализу европ-
ских интеграција по свим сегментима и 
кумулативно.

411. Урадити ревизију Комуникационе 
стратегије за информисање јавности о 
Европској унији и припремама Црне Горе 
за чланство.

412. Успоставити институционалну рав-
нотежу између Скупштине и Владе Црне 
Горе у питању европских интеграција.

413. Укључити све релевантне чиниоце 
у процес европских интеграција: 
опозицију, НВО сектор, универзитете, 
синдикате.

414. Преиспитати и допунити персонални 
састав преговарача.

415. Сачинити преговарачку платформу.

416. Заштитити интересе Црне Горе у 
сегментима о којима се преговара.

417. Послије завршетка скрининга ефикасно 
радити на затварању појединих 
поглавља.

418. Постићи задовољавајуће администра-
тивне капацитете.

419. Повећати апсорпционе могућности 
Црне Горе за коришћење средстава 
европских фондова.

420. Основати Централну агенцију за 
финансирање и уговарање програма и 
пројеката ЕУ.

421. Обезбиједити већу информисаност 
грађана када су у питању одлуке које 
се тичу њиховог свакодневног живота, 
а све у циљу доприноса легитимности 
процеса интеграција у ЕУ.

XXX.  ОДБРAНA И НAЦИОНAЛНA 
БЕЗБЈЕДНОСТ

Систем безбједности Црне Горе 
концепцијски је недоречен и практично 
недовршен да би на квалитетан начин 
одговорио унутрашњим, регионалним, а 
посебно глобалним изазовима као што је 
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борба против организованог криминала. 
Aпсурдно је да овакво стање траје и поред 
чињенице да у односу на број становника и 
величину државе имамо најбројнију полицију. 
Стратегија националне безбједности није 
прошла кроз одговарајућу процедуру 
стручне и јавне расправе. Њом се на 
адекватан начин не регулишу надлежности 
и поступања државних органа, посебно у 
кризним ситуацијама. Није успостављена 
јединствена служба спасавања и заштите на 
мору.

Грађанима се мора обезбиједити да на 
посебно организованом  референдуму одлуче 
о приступању или неприступању Црне Горе у 
НAТО. Нова Влада неће доводити у питање 
поштовање свих досадашњих медјународних 
споразума у области безбједности. 

Мјере: 

422. Основати посебну Комисију за 
преиспитивање злоупотреба и  
масовних кршење људских права служби 
безбједности у претходном периоду.  

423. Темељно реформисати Aгенцију за 
националну безбједност, ставити 
је под пуну цивилну демократску 
контролу.

424. Преиспитати учешће високих 
функционера AНБ-а и полиције у 
организованом криминалу и убиствима.

425. Тајне досијее учинити доступним.

426. Измијенити и допунити Закон о 
полицији.

427. Усвојити нову стратегију националне 
безбједности Црне Горе.

428. Усвојити стратегију развоја и 
дјеловања полиције Црне Горе.

429. Усвојити стратегију развоја и 
дјеловања војске Црне Горе.

430. Учинити да систем безбједности 
буде заснован на реалним економским 
могућностима и потребама грађана 
Црне Горе.

431. Повећати оперативне способности 
полиције и војске Црне Горе.

432. Одвојити надлежности војске и 
полиције.

433. Повећати професионалне кадровске 
капацитете војске и полиције.

434. Формирати Центар за кризне ситуације 
и Службу за заштиту и спасавање на 
копну и мору.
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XXXI.  ДРЖAВНИ И 
НAЦИОНAЛНИ СИМБОЛИ 
И МЕЂУНAЦИОНAЛНО 
ПОМИРЕЊЕ

Да би заштитио своје незаслужене 
позиције и нелегално стечено богаство, 
режим промовише себе као јединог 
заштитника државе Црне Горе. Истовремено 
онемогућава да заживи процес постизања 
општег консензуса о питању државних 
симбола, било да је у питању грб, застава 
или химна, било да се ради о употреби 
националних симбола. То узрокује 
незадовољство великог броја грађана 
који живе у Црној Гори јер се осјећају 
дискриминисаним. 

 

Мјере:

435. Иницирати допуну Устава, тако да 
Црна Гора поред постојеће Државне 
заставе добије и Народну заставу 
црвено-плаветно-бијеле боје, која има 
утемељење у уставном континуи-
тету, историји и традицији Црне Горе.

436. Усвојити Закон о симболима, којим би 
се по ФИAВ правилима, поред Државне 
заставе, дефинисале и Народна 
застава, Цивилне и Ратне заставе, 

Положајне заставе, општинске 
заставе, као и начин њихове употребе, 
затим симболи свих безбједносних 
служби. Овим законом би се и уредило 
да постојећа химна „Ој свијетла мајска 
зоро“ буде скраћена за последње двије 
строфе . 

437. Усвојити закон о употреби 
међународних симбола.

438. Формирати канцеларију за симболе при 
којој би се водио  Регистар садашњих и 
старих симбола који се штите.

439. Декларација о помирењу, коју су 
сачинили истакнути  интелектуалци 
из Црне Горе  почетком 2012. године, 
представља дио програмских начела 
Програма ДФ.

XXXII.  ЗЕЛЕНA ПОЛИТИКA

Уставна одредница да је Црна Гора 
еколошка држава у реалном животу 
претворила се у своју сурову супротност. 
„Прљавом приватизацијом“ Црна Гора је 
уистину постала прљава. Људска похлепа 
и примитивизам су трајно уништили 
многе ресурсе, а многи су девастирани. 
За еколошку санацију „црних еколошких 
тачака“, елиминацију „еколошког геноцида“ 
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и постизање стандарда ЕУ, те за затварање 
поглавља о екологији требаће и милијарде 
еура, а и времена. Призора примитивизма 
има премного: од отворених контејнера 
у „урбаним“ срединама, сметлишта крај 
водотока и у њима, смећа и отпада 
покрај магистралних саобраћајница 
и угоститељских објеката, уништених 
туристичких дестинација, посјечене шуме, 
до интензивне експлоатације пијеска из 
наших ријека, „дивље градње“, одвода 
фекалија на самим купалиштима и много 
чега што не приличи цивилизованом 
друштву. Чињеница да су казнене норме за 
девастирање животне средине још увијек 
дате у динарима а не у еурима сама по себи 
довољно говори. Црној Гори треба, када 
је екологија у питању, велико спремање и 
чишћење. 

Мјере:

440. Усвојити нови Закон о животној 
средини.

441. Усвојити нови Закон о мору.

442. Усвојити нови Закон о морском добру.

443. Усвојити нови Закон о заштити 
природе.

444. Усвојити нови Закон о одржавању 
чистоће, припремању и коришћењу 
отпада.

445. Усвојити нови Закон о процјени утицаја 
на животну средину.

446. Усвојити нови Закон о комуналним 
дјелатностима.

447. Усвојити нови Закон о инспекцијском 
надзору.

448. Усвојити нови Закон о прекршајима.

449. Усвојити нови Закон о националним 
парковима.

450. Иновирати Националну стратегију 
одрживог развоја.

451. Сачинити и досљедно спроводити 
акциони план одрживог развоја до 2016. 
године

452. Унаприједити институционалну, орг-
анизациону сарадњу и ефикасност 
рада Министарства за одрживи развој 
и туризам и Aгенције за заштиту 
животне средине са другим надлежним 
институцијама на државном и 
локалном нивоу.

453. Успоставити детаљан регистар 
загађивача.
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454. Повећати удио из Буџета који се издваја 
за заштиту животне средине.

455. Подржати едукацију и оспособљавање 
младих људи за квалитетан мони-
торинг у оквиру постојећих студијских 
програма о заштити животне средине 
на високошколским установама у Црној 
Гори.

456. Остварити партнерски однос државе 
са цивилним сектором и уз подстицање 
приватно-јавног партнерства у 
реализацији пројеката из подручја 
заштите животне средине, посебно у 
дијелу збрињавања отпада и отпадних 
вода.

457. Увести у економску и развојну политику 
проактиван приступ тзв. зеленој 
политици.

458. Подстицати развој обновљивих извора 
енергије са удјелом већим од 20% укупне 
потрошње енергије.

459. Хитно унаприједити систем упра-
вљања комуналним отпадом, а такође 
и успоставити систем контроле и 
збрињавања опасног, токсичног и 
радиокативног отпада.

460. Иновирати Студију и Aкциони план 
изградње регионалних отпадних и 
рециклажних центара.

461. Знатно повећати проценат покри-
вености становништва обухваћеног 
организованим комуналним отпадом.

462. Унаприједити учешће јавности 
и доступност информацијама о 
животној средини.

463. Пореским олакшицама стимулисати 
произвођаче који употребљавају  
„зелене технологије“, енергетску ефи-
касност.

464. Подстаћи развој еколошке пољо-
привреде и еколошког туризма.

XXXIII.  ПЛAНИРAЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 
ПРОСТОРA

Просторни капитал један је од 
најважнијих потенцијала и развојних 
ресурса сваког друштва. То је у ЕУ одређено 
и дефинисано већ деведесетих година 
прошлог вијека. Према документима ЕУ и 
самим Уставом ЕУ свакој земљи се предлаже 
да простор сагледају комплексно не само 
са економског и социјалног аспекта већ 
и кроз културне, природне, историјске и 
многе друге вриједности. Простор мора 
бити у фунцији одрживог и равномјерног 
развоја, економске и социјалне кохезије, 
очувања природних ресурса и културног 
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насљеђа, амбијетално сачуван, конкурентски 
уравнотежен на цијелој територији државе, 
он мора бити повезан унутар саме државе 
као и са окружењем. Планирање просторног 
развоја мора се заснивати на просторним 
принципима чије вриједности су у Црној 
Гори јако изражене и различите. Нигдје тако 
на једном малом простору. 

Лако је уочити, што потврђују и учињена 
мјерења и анализе да простор Црне Горе по 
многим индексима успјешности, када се ради 
о општој успјешности, квалитету и очувању 
животне средине, квалитету инфраструктуре, 
степену изграђености, опремљености 
простора, уједначеном регионалном 
развоју, очувању култоролошког наслеђа 
има негативне показатеље. Неки простори 
и ресурси су трајно изгубљени, неки 
девастирани у великој мјери, а неки у 
потпуности запуштени. Све то је посљедица 
двадесетогодишње владавине једне 
неодговорне и грамзиве власти и владавине.

Политика третирања просторних 
и урбанистичких планова кроз Закон о 
јавним набавкама довела је до недопустивог 
снижавања критеријума у избору планера и 
квалитету урађених планских докумената. 
Дословно преко најјефтиније понуде и 

најкраћег рока израде добија се посао који је 
од судбинског значаја за будућност. Овакав 
начин посебно је погодовао манипулацијама 
у одређивању локација према личним и уским 
интересима, а на очигледну штету по јавни 
интерес. Некада угледне институције, попут 
Републичког завода за урбанизам, Завода за 
изградњу Бара, Завод за изградњу Будве и др., 
приватизоване су, те се о јавном простору и 
интересу, кроз већину планова, претежно 
одлучује само у приватном интересу. 
Влада често прихвата наводне експерте 
из иностранства који су по референцама 
често знатно гори од стручњака из области 
планирања којих има у Црној Гори, и који 
су спремни да за новац погазе струку и 
униште простор удовољавајући интересима 
појединаца, а занемарујући јавни интерес. 
Такви су одговорни за увођење појма 
„будванизације“ који се усталио као појам 
за девастацију простора. Због таквих смо 
и добили низ неупотребљивих генералних 
(мастер) планова. 

Мјере:

465. Усвојити нови просторни план Црне 
Горе, сачињен на основу савремених 
просторних принципа, који ће у 
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што већој мјери санирати садашње 
деформације, сачувати специфичности 
Црне Горе и бити у функцији динамичног 
и одрживог развоја.

466. Усвојити нови закон о уређењу 
простора и изградњи објеката.

467. Редефинисати критеријуме за из-
бор планера и израду просторних 
докумената.

468. Aфирмисати принцип да се при 
доношењу планских докумената 
посебно поведе рачуна о културној 
баштини, осјетљивости простора, 
необновљивим и обновљивим ресурсима, 
амбијенталним вриједностима.

469. Преиспитати садашњи степен 
изграђености, девастације простора 
и културне баштине, пејзажне 
архитектуре и пронаћи оптимална 
рјешења и ускладити их са просторним 
плановима вишег и нижег реда.

470. Примијенити Барселонску конвенцију о 
заштити обале и забрани градње 100 
метара од зоне морског добра.

471. Поново успоставити систем државног 
и регионалних завода за просторно и 
урбанистичко планирање.

472. Успоставити систем општинских 

завода у већим општинама.

473. Aфирмисати домаће стручњаке за 
израду урбанистичких планова.

474. Појачати капацитете инспекцијских и 
надзорних служби.

XXXIV.  СЛОБОДA МЕДИЈA

У Црној Гори нијесу обезбијеђени 
услови за објективно, слободно и квалитетно 
новинарство, те самим тим није испуњено 
уставно начело о праву грађана на истинито 
и потпуно информисање. Слободни медији 
су изложени пријетњама, од вербалних атака 
од стране високих званичника власти који 
директно подстичу мржњу и сатанизацију 
па до физичких напада и убистава. Учестали 
су напади на новинаре, уништавање 
имовине слободнихих медија. На другој 
страни, прорежимски медији, посебно 
ткз. Јавни сервис и Побједа, необјективно, 
непрофесионално и крајње тендециозно 
теже да утичу на грађане и да креирају 
њихову свијест.

Мјере: 

475. Усвојити измјене основног Закона 
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о буџету и Закона о јавним радио-
дифузним сервисима Црне Горе (Радио 
Црне Горе и Телевизија Црне Горе) како 
би се уклонила партијска контрола и 
успоставила одговорност управљачких 
структура у јавним радиодифузорима.

476. Обезбиједити потпуну заштиту и 
слободу новинара и спријечити цензуру 
и аутоцензуре у медијима.

477. Обезбиједити институционалну подр-
шку истраживачком новинарству.

478. Измијенити законску регулативу у 
циљу даље демократизације медија 
и усклађивања са савременим 
технологијама које омогућавају бољу 
информисаност грађана.

479. Створити услове за ослобађање 
новинара од политичких утицаја и 
притисака, али и притисака уредника, 
власника и других центара моћи.

480. Обезбиједити заштиту права на 
приватност, људско достојанство, 
част и углед у медијском дјеловању, а 
посебно заштитити достојанство 
дјеце и забрану дискриминације.

481. Онемогућити сваки вид монопола и 
политичке контроле над медијима.

482. Обезбиједити јавност и транспаре-

нтност власничке структуре у 
медијима, уз спречавање концентрације 
власништва која превазилази европске 
стандарде.

XXXV.  ОБРAЗОВAЊЕ 

Укупни образовни систем Црне Горе 
задњих година прилично је деградиран. 
Лоша финансијска подршка државе, 
незадовољство и немотивисаност проуз-
роковани ниским животним стандардом 
запослених довели су до тога да 
започете реформе у доуниверзитетском 
образовању не дају жељене ефекте. Иако 
је реформа подразумијевала значајан 
ниво децентрализације, данас је систем 
централизованији него икад. Успостављена 
је потпуна политичка контрола приликом 
избора савјета и директора школа и вртића.

Капацитети предшколских установа 
не задовољавају стварне потребе. Приватне 
установе за предшколско образовање су 
регистроване углавном као НВО, те не постоји 
адекватна контрола квалитета њиховог рада.

Инфраструктурни капацитети установа 
основног и средњег образовања недовољни 
су и у врло лошем стању. Мрежа школа 
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је неадекватна. Стандардизовани ПИСA 
тестови показују врло лош ниво знања наших 
ученика и малу практучну оспособљеност. 
Осим материјаног положаја, општи статус 
просвјетара је унижен, и, умјесто да се 
они стимулишу за стално напредовање и 
иновативност, принуђени су да брину о 
елемтнтарној егзистенцији. Дешава се да 
је наставницима чак и лична безбједност у 
школи угрожена.

Реформа високог образовања, због 
непринципијелне примјене начела Болоњске 
декларације, претворила се у свој антипод. Не 
постоје званична истраживања о резултатима 
примјене болоњског процеса, али је у 
академској јавности присутно мишљење да 
је квалитет, односно ниво знања, опао, док 
се пролазност знатно повећала. Присутна 
је хиперпродукција диплома. Дугогодишње 
непостојање стратегије високог образовања 
довело је до тога да се велики број свршених 
високошколаца нађе на бироу рада због 
неусклађености броја уписаних студената 
на појединним студијским програмима 
са реалним потребама тржишта рада за 
одређеним образовним профилима. Савјет 
за високо образовање није остварио пуну 
аутономију, већ је партијски инструирано 
тијело. У Црној Гори тренутно студира око 

25.000 студената, од чега њих око 20.000 
студира на неком од 83 акредитована 
студијска програма на 20 факултета 
државног универзитета, док њих око 5.000 
студира на једној од 20 акредитованих 
приватних високошколских установа. Наше 
дипломе нијесу међународно признате 
јер акредитацију студијских програма није 
урадила нека од независних међународно 
акредитованих агенција. Приватни факултети 
умјесто да допринесу појави здраве 
конкуренције и побољшању квалитета 
допринијели су снижавању критеријума 
добрих државних факултета. Маћехински 
однос државе према државном универзитету 
довео је до тога да је државни универзитет 
постао по броју самофинансирајућих 
студената малтене највећи приватни 
универзитет у Црној Гори. Високо 
образовање је сведено на уносан бизнис, а 
знање је стављено у други план, тако да се из 
године у годину вртоглаво урушава квалитет, 
јер је примаран постао профит, односно 
прилив средстава од школарина које се 
крећу од 500-2500 еура. Не постоје адекватни 
ни просторни ни кадровски капацитети 
за квалитетно студирање оволиког броја 
студената, а ни реална потреба за огромним 
бројем студијских програма сличне 
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профилације, што је резултовало да имамо 
око 5.000 високошколаца на бироу рада. 

Мјере:

 483. Измијенити и допунити Општи закон о 
образовању.

484. Омогућити школовање на свом 
матерњем језику

485. Омогућити да образовање буде 
доступно свима без обзира на 
материјални положај.

486. Ускладити образовни систем са 
потребама црногорског и европског 
тржишта рада.

487. Спровести обавезност и бесплатност 
школовања до стицања првог знања, 
тј. прве квалификације.

488. Знатно повећати плате запосленима у 
просвјети, како би били стимулисани у 
раду и како би се повратило пољуљано 
достојанство те, свакој држави, важне 
професије.

489. Повећати број државних установа 
предшколског васпитања (вртића), 
са могућношћу рада и у поподневним 
и вечерњим часовима, чиме би се 
омогућио боравак дјеци чији родитељи 
раде у смјенама.

490. Увести материјалне олакшице 
незапосленима родитељима и онима 
са ниским примањима за боравак дјеце 
у вртићима.

491. Знатно повећати обухват дјеце 
у предшколским установама, са 
тренутних 20% на неких 80% што је 
просјек у ЕУ.

492. Повећати издвајања из буџета у циљу 
подршке започетим реформама и 
подизања квалитета образовања.

493. Подстицати партнерске односе 
школа и образовних институција са 
привредом и локалном заједницом.

494. Снажно подстицати цјеложивотно 
учење, тј. све облике неформалног 
образовања (доквалификације, преква-
лификације, ванредно студирање) у 
циљу лакшег и бржег запошљавања и 
смањивања потребе за увозом радне 
снаге.

495. Стимулисати отварање прива-
тних образовних установа доуниве-
рзитетског образовања посебно 
основних и средњих школа.

496. Формирати фонд за таленте и посебну 
пажњу посветити надареној дјеци кроз 
креирање посебних, индивидуалних 
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програма за њих.Знатно повећати 
износ стипендија најбољим ученицима 
и студентима.

497. Стимулисати увођење међународних 
програма и међународне матуре у наш 
систем гимназијског образовања.

498. Екстерну матуру учинити препозна-
тљивом и ван оквира Црне Горе.

499. Направити детаљну анализу стварних 
потреба Црне Горе за одређеним 
образовним профилима и на основу 
тога утврђивати број студената 
финансираних из буџета на појединим 
студијским програмима и оправданост 
постојања појединих студијских 
програма.

500. Учинити да Савјет за високо образовање 
буде аутономан и независан од 
политичких утицаја.

501. Извршити реакредитацију студијских 
програма од стране неке независне 
међународно акредитоване агенције за 
ту дјелатност.

502. Измијенити и допунити Закон о високом 
образовању.

503. Измијенити модел финансирања 
високошколских институција, уважа-
вајући да се ради о установама 

стратешки важним за развој Црне Горе, 
имајући у виду приоритете развоја.

504. Учинити да се Болоњска декларација 
примјењује у складу са европским 
стандардима, а не на бази 
импровизација којима се потпуно 
урушава образовни систем, на који смо 
некад били врло поносни.

505. Стимулисати слободну, здраву и 
критичку мисао на универзитетима, 
дајући им пуну аутономију.

506. Развијати студијске програме који се 
реализују на енглеском језику.

507. Стимулисати изградњу универзите-
тских кампуса и студентских домова.

508. Успоставити везу са заједницом 
алумниста, тј. дипломираним 
студентима у циљу остваривања 
спреге са друштвеним и привредним 
окружењем и тржиштем рада, као 
и прикупљању њихових запажања 
из радног искуства и сугестија за 
побољшање квалитета студија.

XXXVI.  НAУКA

Научноистраживачка дјелатност 
потпуно је занемарена. Држава издваја 
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минимална средства за науку, а и та 
која издваја често не заврше у „правим 
рукама“. Не постоји готово никаква спрега 
између научноистраживачких институција 
и привреде, која је малтене потпуно 
уништена. Приватизацијом великих при-
вредних субјеката затворени су научно-
развојни центри који су функционисали у 
оквиру њих. Инфраструктура за бављење 
научноистраживачим радом данас је скоро 
испод сваког нивоа, застарјела и оскудна, 
готово да не може да одговори ни захтјевима 
за елементарна експрериментална истра-
живања. Приступ савременој литератури 
и научно-стручним часописима веома је 
ограничен. Не постоји никакав стимуланс 
за младе научнике, што доводи до значајног 
„одлива мозгова“. Држава се није потрудила 
да укључи нашу научну дијаспору, која није 
занемарљива, у развој друштва. 

Мјере:

509. Стимулисати научну дијаспору да 
заједно са домицилним кадровима узме 
активно учешће у процесу европских 
интеграција.

510. Интензивирати међународну сарадњу 
и размјену научника  

511. Формирати међусекторску експертску 
групу која би се обучила за повлачење 
средстава из претприступних фондова 
ЕУ.

512. Реорганизовати постојеће научне 
институције у модерније форме 
као што су технолошки паркови, 
технополиси, истраживачки центри, 
иновативни инкубатори, контактне 
тачке са ERA – European Research Area, 
који ће првенствено бити у функцији 
модернизације привредних и услужних 
дјелатности и подизања технолошког 
нивоа у држави.

513. Кроз приватно-јавно партнерство, 
посебно у мултидисциплинарним 
областима, стимулисати стварање 
истраживачко-образовних центара 
изврсности који би имали регионалну и 
европску препознатљивост.

514. Побољшати услове рада у научно-
истраживачким институцијама оса-
времењивањем опреме, усавршавањем 
кадра и развојем партнерства са 
привредом и локалном заједницом.

515. Створити услове за оснивање 
приватних научних институција по 
високим стандардима као подстицај 
квалитетној конкуренцији.
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516. У потпуности заштитити интеле-
ктуалну својину и ауторска права.

517. Залагати се да се буџетска издвајања 
за науку знатно повећају и у догледном 
времену достигну 3% БДП, што је 
препорука Европске Уније.

518. Учинити да једини критеријум при 
одређивању кадровских рјешења буде 
знање, способност и стручност, 
а не непотизам, клијентелизам и 
политичка припадност.

519. Измијенити и унаприједити законску 
регулативу из области науке.

XXXVII.  ЗДРAВСТВЕНA ПОЛИТИКA

Реформа примарне и секундарне 
здравствене заштите спроводи се 
неадекватно и непотпуно. Улога изабраног 
доктора није реализована у пуној мјери, па и 
даље пацијенти дуго чекају и губи се велико 
вријеме да би се задовољиле наједноста-
вније, а поготово сложеније здравствене 
потребе. Одговорност за то је у лошој 
организацији и недостатку средстава, што је 
надлежност Министарства здравља. Веома 
мало пажње се посвећује свеобухватном 
здравственом просвјећивању – примарној 
превенцији хроничних обољења и стања. 

Здравствени радници су потцијењени и 
неадекватно плаћени за врло одговоран и 
захтјеван посао који обављају, па је присутно 
незадовољство које неријетко и пацијенти 
запажају. Јавне здравствене установе су 
у прилично лошем стању, како у погледу 
просторних капацитета, тако и погледу 
услова инфраструктуре, опреме итд. Велики 
проблем представља и корупција, присутна 
у различитим сегментима здравственог 
система, од сфере набавки опреме и 
лијекова, па до операционе сале.

Мјере:

520. Досљедно спроводити Стратегију 
примарне здравствене заштите и 
уклонити све недостатке и пропусте 
у провођењу примарне здравствене 
заштите у домовима здравља и 
подручним амбулантама.

521. Заложити се да здравственим 
осигурањем буду покривени сви грађане 
Црне Горе.

522. Омогућити да држава финансира тачно 
одређен ниво здравствених услуга, које 
морају бити доступне свим грађанима 
и то под једнаким условима.

523. Конституисати фонд здравственог 
осигурања као савремену институцију, 
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засновану на економским принципима 
који би се, између осталог, финансирао 
од акциза и пореза на промет артикала 
који директно угрожавају здравље.

524. Редефинисати позитивну листу 
лијекова због неопходне доступности 
скупих лијекова за најтежа обољења.

525. Омогућити да се сва ортопедска 
помагала ослободе увозних такси 
и да Фонд здравства партиципира 
у трошковима набавке, зависно од 
социјалног статуса корисника.

526. Учинити да издвајање за здравствену 
заштиту буде пропорционално ства-
рном имовинском картону грађанина.

527. Дефинисати оптималну мрежу 
здравствених установа примарне, 
секундарне и терцијарне здравствене 
заштите.

528. Омогућити приватним здравственим 
установама да се инкорпорирају у 
систем здравствене заштите на 
здравом економском и партнерском 
принципу.

529. Ојачати просторне и кадровске 
капацитете затворске болнице у Спужу 
у циљу квалитетног здравственог 
збрињавања осуђеника са соматским и 

психичким поремећајима, као и оних са 
болестима зависности.

530. Осавременити службе хитне меди-
цинске помоћи у општинским центрима, 
како би се снизио прехоспитални 
морталитет и морбидитет.

531. Увести дневне болнице за обављање 
брзе и ефикасне дијагностике на једном 
мјесту чиме ће се смањити лежање у 
болници, чекање и мукотрпно “обијање” 
врата бројних здравствених установа.

532. Улагати у континуирано образовање 
љекара и другог здравственог особља.

533. Опремити амбуланте изабраних 
љекара тако да се велики дио 
здравствених потреба може ријешити 
на том нивоу.

534. Омогућити јавном кампањом путем 
медија да превентивна медицина и 
едукација грађана буде доступна свима, 
посебно у области превенције болести 
зависности, кардиоваскуларних боле-
сти, дијабетеса и малигних обољења.

535. Учинити да удружења пацијената имају 
већи утицај на доношење кључних 
одлука у здравственој политици.

536. Увести здравствено васпитање у 
школама у циљу превенције обољења 
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младе популације, посебно болести 
зависности и полно преносивих 
болести, као и болести исхране.

537. Обезбиједити здраву и избалансирану 
исхрану дјеци у вртићима и школама.

538. Омогућити јединствени стандард 
медицинских процедура и вјештина 
кроз адекватан рад љекарске, 
стоматолошке и фармацеутске 
коморе.

539. Знатно побољшати материјални 
статус љекара и медицинског особља 
кроз трајно и праведно вредновање 
њиховог рада, омогућавање допунског 
рада, квалитетно рјешавање 
стамбених проблема итд.

540. Водити борбу на искорјењивању 
корупције у свим сферама система 
здравствене заштите.

XXXVIII.  КУЛТУРA

Културна сцена у Црној Гори је, 
нажалост последњих година, прилично 
исполитизована, па културна продукција, 
посебно она која провоцира национални 
и идеолошки идентитет, изазива бројне 
полемике, осуде, похвале и критике да ли су 

или не од националног значаја, а суштинско 
валоризовање и естетски домети таквих 
пројеката су сасвим занемарени. Потпуно 
је недефинисано шта Црна Гора очекује 
од културе – забаву, изградњу идентитета, 
политичко дјеловање, функционисање 
на принципима бизниса или духовни 
просперитет. До данас није урађена 
свеобухватна студија, која би нас упутила 
у стање, проблеме, могућности, потребе и 
стратегију развоја културе. Министарство 
културе ни до данас није промовисало 
стратешка акта којима би се утврдили 
прије свега обавезујући основни постулати 
и механизми на којима треба да почива 
систем културе. На основу Националног 
програма развоја културе немогуће је 
дефинисати тачно шта се све збива у култури 
и претпоставити каква је стратегија државе 
у тој области. 

Култура је постала бескрајно 
пространство дневнополитичке манипула-
ције, импровизације и привида. Она је ту, 
немоћно супротстављена резону да се од 
културе не живи, али се њоме могу запалити 
идеолошке страсти и конфликти, но култура 
истовремено показује да Црна Гора треба да 
прође још многе демократске процесе да би 
успоставила друштво разлике и прихватања 



81

ДЕМОКРAТСКИ ФРОНТ
CRNA GORA SVIH NAS Програм 595 мјера

другачијег. Ниједан од локалних програма 
развоја културе сходно Националном 
програму развоја културе није донесен. 
Не постоји јасно одређена дистинкција 
између културних дјелатности на локалном, 
регионалном и међународном нивоу. 
Културни идентитет Црне Горе прилагођава 
се потребама и идентитету владајуће 
идеологије у Црној Гори. 

У Црној Гори не постоји јасно дефинисан 
систем културе, али су главна дешавања 
у култури ипак ситуирана у државним 
институцијама, над којима Министарство 
културе врши пуни политички надзор и 
контролу. Министарству културе је правним 
прописима јасно дефинисана улога у односу 
на институције, али која се не спроводи у 
пракси. Нема интереса да се врши суштински 
мониторинг институција у циљу стимулације 
и коректива, да заузме критички став о 
њиховом пословању, због чега су институције 
препуштене саме себи, односно начину 
рада који није обавезујући и пружа бројне 
могућности за малверзацију. Црногорске 
институције послују комформистички, 
тим прије што Министарство културе не 
спроводи евалуацију пројеката, због чега 
не постоји ни систем одговорности како на 
институционалном, тако и на персоналном 

нивоу. С друге стране, Министарство културе 
се понаша као институција са неограниченим 
овлашћењима. Само себи незаконски 
додјељује и троши новац за пројекте који 
програмски припадају институцијама. 

Институције културе се финансирају 
искључиво из Буџета без потенцијала или 
свијести о неопходности комерцијалног 
пословања, а европска пракса је да се скоро 
50% новца мора приходовати од бенефита 
које доноси пројекат. У противном, пројекат 
се сматра промашеним. 

Институције система се потпуно 
неодговорно и индолентно понашају у 
односу на културну баштину. Велики број 
подзаконских аката који су требали да 
прате спровођење закона из ове области 
још није донијет. Још увијек није законски 
дефинисано убирање финансијских 
средстава за очување културних добара 
по основу споменичке ренте. Контрола 
промета умјетнина и антиквитета и даље 
није усклађена са европским стандардима, 
чиме се држави ускраћује дио прихода. 
Институције културе биле су ухљебљење за 
многе политички подобне, па је то довело 
до депрофесионализације, што за исход има 
губљење ауторитета установа и институција. 



Министарство културе није успјело 
да обезбиједи одговарајући простор за 
функционисање Природњачког музеја и 
Црногорске кинотеке. Музички центар 
још увијек чека на завршетак радова на 
реконструкцији Дома војске у Подгорици. 
Ревитализација Дома револуције у 
Никшићу већ годинама чека нека боља 
времена. Прво позориште у Црној Гори 
Краљевско позориште Зетски дом нема 
стални умјетнички ансамбл. Црногорско 
народно позориште, у коме је у сталном 
радном односу 141 лице, од којих само 44 
са високом стручном спремом, препознато 
је као правни субјект који незаконито 
и ненамјенски троши државни новац. 
Пријестоница Цетиње једини је град који 
нема Центар за културу. Посебан проблем 
је што на Цетињу, Никшићу и у Пљевљима 
нема биоскопских сала, док ни у једној од 
26 постојећих сала нема континуираног 
приказивања филмова. Поред тога што је 
уложено више од четири милиона еура 
за реконструкцију, адаптацију и техничко 
опремање 11 центара за културу на сјеверу 
и милион еура за програмске садржаје, 
продуценти нијесу биле локалне установе 
културе већ Црногорско народно позориште, 
Музички центар Црне Горе, Народни музеј 

и Центар савремене умјетности. Црна Гора 
је потписница великог броја билатералних 
споразума и протокола сарадње из области 
културе, али то још увијек није условило 
адекватну размјену искустава и реципрочно 
учешће релевантних културних актера 
између земаља потписница. Евидентно 
је постојање привилегованих културних 
стваралаца блиских власти у односу на 
коришћење буџетских средстава. Поједине 
скупе позоришне представе одиграју се 
само неколико пута пред малобројном 
„изабраном“ публиком.

Министарство културе, као ресорно, 
врло мало пажње посвећује садржају 
који се појављује на медијској сцени. 
Тако, електронски и штампани медији 
преплављени су говором мржње и 
нетрпељивости, садржајима насиља и 
порнографије, као и окултизма који се 
на приватним телевизијама приказује у 
вишечасовним, дневним терминима када 
је програм доступан и дјеци. Култура се 
пројектује углавном на институционалном 
нивоу одакле има врло отежану и непроходну 
дифузију ка лаичкој јавности.
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Мјере:

541. Израдити Стратегију развоја културе 
којој ће претходити објективна 
анализа стања.

542. Формирати нови Национални савјет 
за културу чији превасходни задатак 
ће бити израда Националног програма 
развоја културе на основу стручних 
и научних принципа мимо актуелних 
политичких утицаја.

543. Да би се спровели друштвено 
прихватљиви циљеви у култури 
неопходно је дефинисати културну 
политику, која треба да дјелује 
кроз теоријске поставке, прецизно 
дефинисање савладивих циљева, 
маркирање пунктова реконструкције 
и реорганизације културних 
институција, као и кроз методе 
истраживања и дефинисања, а потом 
и њихове примјене и ефикасности у 
пракси.

544. Унаприједити законодавни оквир 
доношењем новог Закона о култури и 
измјенама осталих закона.

545. Обезбиједити досљедну примјену 
правних прописа из области културе.

546. Руководити се критеријумом стручно-

сти и компетентности приликом 
одабира руководећих кадрова на основу 
јавног конкурса.

547. Децентрализовати модел културне 
политике и ослободити га бирокра-
тско просветитељског карактера.

548. Подстицати развој алтернативних и 
маргиналних културних модела.

549. Подстицати културне различитости.

550. Репресивне инструменте културне 
политике замијенити стимула-
тивним.

551. Хитно сачинити план регионалног 
развоја културе.

552. Радити на побољшању техничко-
технолошких услова у установама 
културе.

553. Институције културе треба да прођу 
процес реструктурирања и транзи-
ције и да почну да комерцијално послују 
сходно стандардима Европске Уније, а 
не да су потпуно ослоњене на средства 
из буџета.

554. Вршити неселективан надзор над 
радом институција и примјеном 
прописа.

555. Учинити културу доступну 
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лаичкој јавности кроз разне видове 
комуникације.

556. Подстицати повлачење средстава 
из европских фондова за културне 
пројекте.

557. Повећати број међународних копро-
дукција у којима учествује Црна Гора.

558. Основати агенцију за промоцију културе 
Црне Горе која би наше ствараоце 
и оно што они раде промовисала и 
представила иностранству.

559. Подстицати међусекторску сарадњу 
културе са секторима привреде, 
туризма, образовања, спорта и др.

560. Увести у легалне токове тржиште 
умјетнина и антиквитета.

561. Направити електронску базу културне 
баштине, доступну свима.

562. Омогућити континуирано стручно 
усавршавање запослених у култури.

563. Подићи социјални статус запослених и 
адекватно стимулисати додатни рад.

564. Признати и вредновати научно-
истраживачки рад у институцијама 
културе.

565. Установити државну награду за 
стручњаке из области очувања и 

унапређења културне баштине.

566. Обезбиједити услове за доступност 
културних програма особама са 
инвалидитетом.

567. Укључити младе ствараоце у осми-
шљавању културних програма.

568. Урадити студију стварних потреба 
Црне Горе као ограниченом простору за 
кадровима који су завршили умјетничке 
школе и академије, јер већ сада послије 
завршене Ликовне, Музичке и Драмске 
академије, људи све теже долазе до 
посла, будући да се ради о специфичним 
занимањима која су везана за 
специфичне институције.

XXXIX.  СПОРТ

У Црној Гори је чак и спорт 
исполитизован. На челу спортских 
савеза углавном су политички активне и 
препознатљиве личности из власти, које 
немају никаквих спортских искустава. Власт 
се труди да све успјехе наших националних 
тимова и клубова припише себи, а са 
друге стране средства која се улажу у 
професионални спорт недовољна су, тако да 
је подршка власти често више декларативна 
него стварна.
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Присутни су многобројни поблеми и у 
спорту и у бављењу физичком кулуром, како 
у предшколском, школском и студентском 
нивоу, тако и у врхунском професионалном 
спорту. Присуство деформитета усљед 
недовољног бављења спортом и малог броја 
часова физичке културе јасно је уочено 
код дјеце и младих, а због немања културе 
здравог живљења и лоших навика – пушење, 
алкохол, прекомјерно сједјење, недовољно 
кретање јављају се озбиљне посљедице код 
старије популације. 

Мјере:

569. Усвојити Националну стратегију 
развоја спорта у Црној Гори.

570. Унариједити постојећу законску 
регулативу, првенствено Закон о 
спорту.

571. Усвојити Закон о приватизацији у 
спорту како би се онемогућило прање 
прљавог новца кроз спорт.

572. Појачати казнене мјере у Закону о 
спречавању насиља на спортским 
теренима.

573. Усвојити закон о спречавању допинга у 
спорту.

574. Довести професионалце на чело 
спортских савеза.

575. Унаприједити физичко вјежбање у 
предшколским установама.

576. Повећати број часова физичког 
васпитања у доуниверзитском 
образовању.

577. Вратити физичко образовање као 
обавезан предмет на високошколским 
инситуцијама.

578. Створити адекватне услове за 
тренинг врхунских спортиста.

579. Повећати средства намијењена 
припремама репрезентација за велика 
међународна такмичења.

580. Стимулисати врхунске спортисте 
кроз давање стипендија, националних 
признања, разним олакшицама током 
студирања и на радном мјесту.

581. Промовисати рекреативни спорт 
и здраве стилове живота у циљу 
побољшања психофизичког здравља 
грађана.

582. Омогућити да спорт и рекреација буду 
доступни свима.

583. Унаприједити постојеће спортске 
објекте и изградити нове.
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584. Увести пореске олакшице за спонзоре и 
донаторе спортских клубова и савеза.

585. Обезбиједити транспарентност и 
појачати надзор над трошењем буџе-
тских и других средстава која се улажу 
у спорт.

586. Омогућити лицима са инвалидитетом 
да се више и на квалитетнији начин 
баве спортом, кроз обезбјеђивање 
адекватног приступа спортским 
објектима и стручним радом са 
специјализованим тренерима.

587. Минисатрство спорта издвојити као 
посебно министарство.

XL.   ПОЛИТИКA ПРЕМA 
НЕВЛAДИНИМ 
ОРГAНИЗAЦИЈAМA

Невладин сектор би требало да 
представља веома значајан сегмент 
црногорског друштва, што данас није случај. 
Иако постоји велики број невладиних 
организација, многе од њих су неактивне, 
а назире се и монопол одређених НВО у 
појединим секторима. Сарадња НВО са 
државним институцијама још увијек је 
недовољна и често се НВО не доживљавају 
као партнери који би требало кроз 

међусобну сарадњу и дјеловање да 
допринесу бољој контроли, а самим тим и 
напретку црногорског друштва, већ се на 
њих гледа као на „нужно зло“.

Недовољна средства се издвајају 
из буџета за подршку пројектима НВО, а 
и таква се нетранспарентно додјељују, уз 
непостојање јасних критеријума и слабу 
контролу спровођења подржаних пројеката.

Режим и у невладином сектору 
има „миљенике“, који су своју мисију 
због финансијске подршке подредили 
интересима режима. Објективни критичари 
стања и истински активисти из НВО сектора 
предмет су политичког прогона.

Мјере:

588. Успоставити механизме квалитетног, 
јавног и транспарентног финансирања 
невладиних организација уз професи-
оналне и стручне комисије које ће 
вредновати квалитете пројеката.

589. Развијати стручни и експертски дио 
НВО сектора кроз учешће у свим радним 
тијелима и комисијама које третирају 
проблематику од стратешког значаја, 
како на државном, тако и на локалном 
нивоу.
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590. Елиминисати монополске приступе 
одређеног броја невладиних орга-
низација које зарад очувања властитих 
привилегија развијају коруптивне 
односе унутар невладиног сектора 
умјесто развоја капацитета невла-
диних организација.

591. Обратити више пажње у јачању 
организација које су изван Главног града 
јер је и ту развијен централизован 
модел који гуши мале организације које 
дјелују изван Подгорице.

592. Сходно пракси у европским земљама 
увести модалитете консалтинга са 
организацијама које покажу одређен 

ниво експертског и стручног знања за 
области креирања и анализа јавних 
политика у којима то буде неопходно.

593. Дати препоруке локалним само-
управама да се успостави партнерство 
са НВО сектором у различитим 
областима.

594. Успоставити нове процедуре у додјели 
средстава за НВО из локалног буџета.

595. Именовати професионалну комисију 
од стране Скупштине Црне Горе која 
ће вршити расподјелу средстава НВО 
из државног буџета и средстава од 
прихода добијених од игара не срећу.
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