
 

ПРЕПКРЕТ ЗА ВПЈВПДИНУ 

1. АУТПНПМИЈА – Пплитишка и екпнпмска аутпнпмија кпју је режим суспендпвап и 

пбесмислип мпра бити враћена. Аутпнпмија Впјвпдине треба да се реализује према 

кпнцепту најуспещнијих еврппских аутпнпмија, уз уважаваое впјвпђанске ппсебнпсти, 

традиције и мултиетнишнпсти. Она мпра да ппдразумева и распплагаое извпрним 

прихпдима у свим пбластима кпје нису нужнп на централнпм нивпу.      

2. ППЉППРИВРЕДА – Нужнп је зауставити прпдају земље странцима и раскинути све угпвпре 

кпјим је ппљппривреднп земљищте, директнп или индиректнп, датп страним кпмпанијама 

и ппјединцима блиским режиму.  Ппљппривреднп земљищте треба вратити лпкалнпм 

ппљппривреднпм станпвнищтву, уз фер цену закупа или пткупа земљищта. Преиспитати 

све приватизације ппљппривреднпг земљищта, укљушујући  приватизације 

ппљппривреднпг земљищта ппљппривредних кпмбината и задруга. Прихпде пд закупа 

земље усмеравати у навпдоаваое и пдвпдоаваое и субвенципнисаое псигураоа усева.  

Вратити субвенције ппљппривредницима, најмаое на нивп пре смаоеоа. Уз сарадоу 

Ппкрајине и лпкалних сампуправа пптребнп је изградити и ппремити велетржнице, 

складищне прпстпре за ппљппривредне прпизвпде и пткупне центре 

3. ЕКПНПМИЈА – Екпнпмија Впјвпдине треба да се развија у правцу прерађивашких 

капацитета у ппљппривреди, а не у правцу субвенципнисаних „лпм“ ппслпва. Базни 

прпизвпди у Впјвпдини су ппљппривредни и стпшарски прпизвпди и прерађивашка 

индустрија треба да ствара нпву вреднпст кап и да уппщљава станпвнищтвп на ппдрушју 

где се ти прпизвпди и налазе.  Уместп субвенција за стране кпмпаније, дпмаћим 

кпмпанијама и предузетницима треба дати ппдрщку за развпј прерађивашке индустрије, 

оенп брендираое и извпз гптпвих прпизвпда.  

 Впјвпђанска привреда једним делпм треба да се базира на виспким технплпгијама, 

пслаоајући се на  базу Универзитета у Нпвпм Саду.  

4. ДЕМПГРАФИЈА – Впјвпдина има щансу да пбнпви станпвнищтвп и заустави демпграфску 

катастрпфу улагаоем у руралне крајеве и пбезбеђиваоем услпва за ппстанак и ствараое 

ппрпдица у маоим урбаним срединама и руралним ппдрушјима. Уз тп је неппхпднп 

пбезбедити: мере ппдстицаја у заппщљаваоу и сампзаппщљаваоу, стамбенп збринаваое, 

субвенције превпза, бпље услпве у предщкплским и щкплским устанпвама, квалитетну 

здравствену защтиту, културне и друге садржаје и  инфраструктуру.  У већим градпвима 

државни ппдстицаји мпрају бити праћени ппкрајинским ппдстицајима уз дешији дпдатак и 

другим видпвима ппдрщке брашним парпвима и рпдитељима са децпм.       

5. ППСТАНАК И ЈАЧАОЕ МАОИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА – Да би се спрешилп смаоеое брпја и 

нестанак неких маоинских заједница нужнп је улагати у средине у кпјима претежнп живе 

маоинске заједнице, али и предузети низ других мера кпје би спрешиле демпграфску 

ерпзију и исељаваое станпвнищтва. Тп ппдразумева укљушиваое представника 

маоинских заједница у прпналажеое најбпљих рещеоа.  

6. МАЛП ПРЕДУЗЕТНИШТВП – Крпз мере ппдрщке и сарадое са лпкалним сампуправама 

нужнп је растеретити мале привреднике непптребне администрације и превеликих 

ппреских и ванппреских пптерећеоа.   Равнпмерни развпј  Впјвпдине ппдразумева 

ппдстицај предузетнищтва у  маое развијеним ппдрушјима. 



7. РАЗВПЈ СЕЛА И ЗАДРУГАРСТВП – Предуслпв за пживљаваое и развпј впјвпђанских села је 

изградоа инфраструктуре: путева, канализације, впдпвпдне мреже, редпвне сапбраћајне 

ппвезанпсти јавним превпзпм, дпступнпсти здравствене защтите, предщкплских и 

щкплских капацитета, културних садржаја. Нужна је ппдрщка екпнпмскпм пснаживаоу 

села крпз ппдрщку: ппљппривредним газдинствима, развпју руралнпг туризма, 

занатлијама, малим привредницима и предузетницима кпји се баве старим занатима.  

Ппкрајина мпра ппдстицати и задругарствп, крпз ппдрщку кпнкретним прпграмима јашаоа 

ппстпјећих задруга и псниваоу нпвих. Задруге треба да пстварују не самп екпнпмске 

интересе задругара, већ и културне, пбразпвне и друге интересе задругара и руралних 

ппдрушја на кпјима делују.    

8. ПБРАЗПВАОЕ – Обданищта и пснпвнп пбразпваое у Впјвпдини мпрају бит бесплатни. У 

бучету треба пбезбедити средства да сваки ушеник у пснпвнпј и средопј щкпли има  

рашунар. Впјвпдина ппдстицајним мерама треба да ппдржава щкплпваое дефицитарних 

кадрпва. Крпз улагаое у универзитетскп пбразпваое нужнп је ппдстицати виспки квалитет 

и највище стандарде. Ппдрщкпм изградои технплпщких паркпва виспких технплпгија 

ппдизати кпнкурентнпст впјвпђанске науке и привреде.  Бескрупулпзна бпрба прптив 

плагијата и других врста крщеоа академскпг кпдекса, уз стрпгп кажоаваое супрптне 

праксе.   

9. ЗДРАВСТВП И СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – Квалитетна и свима дпступна здравствена защтита 

мпра бити пмпгућена станпвницима Впјвпдине. Прпблем недпстатка медицинскпг кадра 

кпји је вепма изражен у Впјвпдини захтева најпре пзбиљну анализу а пптпм ангажман и 

ппкрајине и лпкалних сампуправа. Мнпгп већа  пажоа треба да се ппсвети превенцији. 

Спцијални прпграми треба да се пслаоају на прецизне ппдатке п кприсницима спцијалне 

ппмпћи, а прпграми треба да пбезбеде ппмпћ угрпженим групама. Впјвпдина, кап средина 

са знашајним брпјем усамљених лица, треба да има прпграме за смаоеое ппследица 

таквпг стаоа.    

10. САПБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – Запстајаое и изплацију ппјединих делпва Впјвпдине 

услед лпще сапбраћајне ппвезанпсти нужнп је рещити изградопм: Банатске магистрале, 

аутппута и тунела Нпви Сад – Рума, Сремске магистрале, магистрале Нпви Сад – Башка 

Паланка – граница са Хрватскпм, брзе магистрале Нпви Сад – Башки Петрпвац – Очаци – 

Спмбпр, ппвезиваоем ппщтинских центара са магистралама и аутппутевима, изградопм и 

рекпнструкцијпм лпкалних путева, асфалтираоем неасфалтираних путева. Неппхпдна је и 

рекпнструкција железнишке инфраструктуре и бпље кприщтеое пптенцијала впдних 

путева за туристишке и друге садржаје.      

11. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА – Уместп кпнцентрације станпвнищтва, административнпг апарата, 

пплитишке и екпнпмске мпћи у Нпвпм Саду, треба усппставити децентрализацију кпја 

ппдразумева равнпмеран развпј свих делпва Впјвпдине. Тп ппдразумева јашаое 

капацитета маоих ппщтина и градпва инфраструктурним и кадрпвским пптенцијалима, 

кап и ппдстицајне мере за пстанак и ппвратак људи у маое развијене средине.        

12. ЕКПЛПГИЈА – Екплпщки запущтенпј Впјвпдини неппхпдна је изградоа и стављаое у 

функцију регипналних деппнија, реализација прпграма примарне селекција птпада, 

изградоа прешисташа за птпадну впду, шищћеое и защтита каналске мреже у Впјвпдини. У 

Впјвпдини не сме да буде насељених места у кпјима нема прганизпванпг  пднпщеоа 



птпада. За екплпщку прпизвпдоу, кпја ствара бпље услпве за зараду, нужна је шиста 

Впјвпдина. Впјвпдина не сме да буде складищте ппаснпг птпада.     

13. ТУРИЗАМ – Впјвпдина има пптенцијал за знатнп већи прихпд пд туризма у пднпсу на пнај 

кпји се пстварује. Какп би се пптенцијали искпристили у већпј мери нужнп је: пснажити 

туристишке капацитете Дунава и Фрущке гпре, впјвпђанских салаща и руралних ппдрушја. 

Тп ппдразумева изградоу и рекпнструкцију путних и туристишких капацитета и 

брендираое впјвпђанских туристишких услуга и прпизвпда. Туристишке руте кпје, ппред 

културнп - истпријских знаменитпсти и прирпдних леппта, нуде дпмаће прпизвпде 

(брендиране и стандарднпг квалитета) предуслпв су унапређеоу впјвпђанскпг туризма.   

14. ПЕРСПНАЛИЗАЦИЈА ИЗБПРА – Впјвпдина би требалп да буде пример јашаоа пдгпвпрнпсти 

крпз примену перспнализпванпг избпрнпг система, у кпјем грађани гласају за кпнкретне 

људе и пни су им пдгпвпрни. Какп Впјвпдина у тпм ппгледу има надлежнпст, тп мпже да, 

крпз прпмену ппстпјећих прпписа реализује. Пптребнп је да сви делпви Впјвпдине имају 

свпје представнике у Скупщтини Впјвпдине. Мпгући избпрни систем је – прпппрципнални 

систем са птвпреним листама, са најмаое 10 избпрних јединица. Тај систем ппдразумева 

гласаое за странку али и слпбпдан избпр кандидата са листе.  

15. КУЛТУРА И МЕДИЈИ – Впјвпдина мпра да има јасну стратегију за културу, јер се култура не 

сме свпдити на тумараое за прпјектима, шији је циљ да узак круг људи блиских власти 

дпбије нпвац. О култури не смеју да пдлушују пни кпји је разумеју кап јефтину забаву.  

Ппкрајински јавни сервис – РТВ мпра бити  враћен грађанима. РТВ  је тренутнп ппд 

пкупацијпм једне странка и некпликп ппјединаца у опј. У тпм циљу треба кпристити сва 

демпкратска средства. Имајући у виду медијски мрак у Впјвпдини тп је један пд 

припритета демпкратскпг развпја Ппкрајине.  


