
ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГOДИНЕ 
 
 
 

 I  Уводне oдреднице 
 
  
 Самостална демократска српска странка, као најјача српска политичка опција у 
Републици Хрватској ће, у периоду од 2021. до 2025. године,  јачати своју политичку снагу и 
политички утицај на све значајне политичке процесе у Републици Хрватској. Као 
парламентарна странка, Самостална демократска српска странка ће настојати да, кроз 
сарадњу са другим политичким странкама у Хрватском сабору, постане још значајнији 
фактор у његовом раду и још снажнији и успјешнији заступник грађанске једнакости те 
социјалне и етничке равноправности у хрватском политичком животу. СДСС ће се залагати 
да се зауставе ретроградни процеси, јер Хрватска све више потаје земља социјалне 
неједнакости и етничке искључивости, у којој се продубљује и повећава неравноправност 
припадника националних мањина, са израженим асимилацијским процесима и присутном 
дискриминацијом по националној основи у свим областима, посебно припадника српске 
заједнице.  
  
 Самостална демократска српска странка није странка моћи већ је странка права, права 
загарантованих међународним уговорима, Уставом РХ и Уставним законом о правима 
националих мањина. Самостална демократска српска странка није странка обећања већ 
странка обавеза и то обавеза безбједности, једнакости и прогреса за све, те обавез а 
поштивања уставности и законитости за сваког. 
  
 II Jaчање пoлитичког профила и политиче снаге СДСС-а 
 
 
 У наредном четверогодишњем раздобљу СДСС ће јачати свој профил странке која се 
бори за социјалну праведност, а против све веће друштвене неједнакости. Посебно  ће се 
борити за заштиту права радника и радно зависног становништва, које је све незаштићеније у 
свом праву на рад и својим правима из рада. 
  
 СДСС ће у наредном периоду своје дјеловање усмјерити на бољу организацијску и 
кадровску ефикасност, те започети процес стварања нове енергије у СДСС-у да би кроз бољу  
комуникацију и уз помоћ те енергије ојачала  своју политичку снагу. СДСС ће наставити 
јачати политику родне равноправности, како у друштву тако и у сопственим редовима. Као 
мањинска странка СДСС има и треба имати посебну осјетљивост према било којем облику 
искључености, подзаступљености и обесправљености, што је нарочито у односу према 
женама у Хрватској уопштено, а посебно у српској заједници.  
  
 СДСС ће наставити с политиком веће укључености младих у своје дјеловање у 
чланству, властитом руководству и нашу представљеност на локалном и државном нивоу. 
При том ће посебну пажњу посветити образовању и оспособљавању за политички и јавни 
посао уопштено, како би се избјегли ризици недовољне припремљености за унутарстраначки 
и ванстраначки рад. Неопходна знања, вјештине и етичке ноирме важне су претпоставке 
успјешог дјеловања странке и њених нових генерација. 
 
 Заједно са осталим парламентарним странкама СДСС ће радити на стварању бољих 
прорачунских претпоставки за унапређивање права и положаја особа с инвалидитетом у 
превозу, образовању, запошљавању и њиховој учлањености у друштвени живот. Брига о 



старим, кроз здравствену заштиту, помоћ и његу у кући или институцијама  за њихов 
смјештај, те стварање бољих услова за свакодневни живот, је стални задатак и приоритет у 
дјеловању СДСС-а, нарочито у слабоо насељеним повратничким срединама.   
 
 
 III Праведна и функционала држава 
 
 Залагање једних за мање државе, а више приватних интереса, те других за више 
државе, али самоу облику националних осјећаја, а уствари за њихов монопол над државом, 
учинили су државу нефункционалном и неправедном. Самостална демократска српска 
странка ће у наредном периоду дјеловати у правцу да се то промијени и да Хрватска у том 
смислу постане праведна и функционална држава. 
  
 Правда и владавина права – Правосуђу  је обезбјеђена законска самосталност, али 
не и адекватна буџетска подршка, нарочито за ДОРХ. Судије су законито заштићене у погледу 
самосталног и професионалног рада, али не и од искушења којим су изложени. Потребно је 
оснажити буџетску подршку за рад правосудних органа и осигурати унутрашњи надзор за 
отклањање непрофесионалности и неетичности у њиховом раду. 
   
 Бoрба против корупције – Aктивирањем свих овлашћених државних органа и 
њиховом координацијом, корупција у раду државних органа се може радикално смањити. 
Потребно је осигурати средства за рад полиције,судства, школства и здравства, те смањити 
порезна и непорезна давања за привреду и учинити је конкурентнијом.   
 
 IV Oдржива и достатна економија   
 
 Хрватска економија, по низу параметара, није ни одржива ни достатна. Покривеност 
увоза извозом је нешто мало већа од 60 %, a  достатност створених роба и услуга је 70 %. 
Додатни проблем је структура економије, технолошка развијеност и разлике у регионалној 
развијености. 
 
 Структура економије – Зависност од увоза,, туризма и задуживања чини хрватску 
економију изузетно крхком и у низу аспеката неразвијеном, стога ће се СДСС залагати да се 
структура економије обогати производњом хране, енергије и новом индустријом. 
 
 Teхнолошка развијеност  - Низ сектора су изузетно неразвијени, као саобраћај, 
пољопривреда и др., властити технолошки потенцијали су изузетно скромни, врста рада и 
његова цијена, као и врста и степен обрађености и готовости производа, је због тога нижи од 
могућег. СДСС ће се залагати да се поред стратегије технолошког развоја осигура посебан 
фонд за ту врсту развоја.  
 
 Рeгионална развијеност – Пoстоје велике разлике у развијености појединих регија, а 
економска повезаност међу регијама је веома слаба. То је велики проблем због демографске 
компактности, економске искоришћености ресурса и националне хоногености. СДСС ће се 
залагати да се значајан дио европских средстава усмјери на смањивање разлика у 
развијености међу регијама и за повећање економске повезаности.    
 
 Наука и истраживање – Хрватска би требала осигурати средства за научне и 
истраживачке институције, кoje би истраживале предпоставке одрживости достатности у 
појединим економским гранама, што ће СДСС подржавати.   
 
 



 V  Toлерантност, oтвореност и прогресивност хрватског друштва 
 
 
 Пораст нетолеранције у хрватској политичкој и општој јавности, које се огледа у 
непрестаном произвођењу непријатељства и мржње према Србима и непрестаном одржавању 
ратне атмосфере, представља очигледан извор сужавања слободе и права, али и разлог 
друштвеног назадовања и државне нефункционалности. Стога, за разлику од већине других 
странака, од којих неке или генеришу ту врсту нетолеранције или је допуштају, СДСС ће 
појачати своју борбу против ње и притом  дјеловати и као савез активних субјеката против 
нетолерације и дискриминације. 
 
 СДСС ће у сарадњи са другим политичким странкама дјеловари на заустављању 
ултраконзервативних, не семо националистичких већ и фашистичких облика дјеловања. 
Очување вриједности антифашизма, допуњеног новим садржајима, те његова афирмација у 
новим околностима, остају трајно опредјељење СДСС-а, посебно у околностима у којим се 
врши ревизија хисторије, негира и релативизује традиција антифашизма и обнављају 
вриједности нацизма и усташтва. Као и досад СДСС ће се самостално и у коалицији с другим 
политичким странкама борити против таквих околности и таквих појава. 
     
 Хрватском друштву мањка толерантност према различитостима у многим аспектима. 
Такође му недостаје отвореност у расправама о њему самом ињеговом односу према другима. 
Због традиционалности и окренутости према прошлости, хрватском друштву мањка 
прогресивност, не само окренутост према будућности већ напретку у спознајама и 
друштвеним односима. Посљедице тога су низак степен виталности и креативности. Зато ће 
СДСС радити на афирмацији трију вриједности и идеја: идеје толеранције, идеје отворености 
и идеје прогреса. 
 
 VI  Рaвноправност Срба у Хрватској  и рјешавање њихових отворених питања 
 
 Срби у Хрватској су мање равноправни данас него што су били јуче, а према њима се 
обнавља и јача нетолеранција и мржња. Стога су стратешки циљеви СДСС-а, у заустављању 
пораста  неравноправности, слиједећи: 
 
 - сузбијање нетелеранције и мржње, 
 - развој подручја у којима живе припадници српске заједнице у инфраструктурном и 
економском смислу 
 -  унапређење просвјетне аутономије и рјешаање статуса мањинских српских школа,   
 - унапређење службене употреба српског језика и писма, 
 - рјешавање статуса мањинских самоуправа српске заједнице: СНВ-а и ЗВО-а, 
 - запошљавање у државним и јавним установама у складу са законом, 
 - отклањање ратом створених, а још увјек нерјешених неправди ( обноваа, стамбено 
збрињавање, конвалидација), 
 - сузбијање хисторијског ревизинизма и унапређење културе сјећања и слободарске 
српске и хрватске традиције. 
 
 
 VII  Aфирмација муликултуралности, интеркултуралности и идентитета Срба у 
Хрватској 
 
 СДСС ће у наредном четвергодишњем раздобљу у свом парламентарном дјеловању, у 
општој јавности и стручним облицима јавности, посебно културној, научној и образовној, 
инсистира на томе да  о томе постоји свијест да у Хрватској и да њене посебне политике буду 



више мултикултуралне и интеркултуралне, а тиме и отвореније за хисторијске и актуелне 
доприносе Срба и њиховог идентитета. 
 
 Посебну пажњу СДСС ће посветити томе: 
 - да образовна политика и образовни садржаји не укључују Србе из њиховог удјела у 
хрватској хисторији, науци, политици, култури, књижевности и другим подручјима 
друштвеног дјеловања; 
 - да језична политика и језична култура буду засноване на толеранцији према језичним 
разликама и према слободи да се оне манифестују и практикују, као и на несметаној 
службеној и јавној употреби ћириличног писма; 
 - да се у културној политици посебна пажња и потребна средства усмјеравају за 
програме обнове и очувања сакралне и свјетовне баштине, укључујући и споменичку 
баштину из раздобља НОБ-а; 
 - да се у сарадњи са другим институцијама српске заједнице установи научно-
истраживачки центар за развој образовне, медијске и истраживачке политике, која би била у 
функцији афирмације и јачања  идентитета српске заједнице унутар ње саме и унутар 
хрватског друштва;  
 
  СДСС ће учествовати у изради заједничких политика неопходних српској заједници, 
као што је образовна, културне, језична, истраживачка, развојна и друге могуће политике, 
што је од посебне важности за заустављање асимилацијских процеса, како у националном 
тако и у вјерском смислу, који су изражени у градским срединама и посебно међу младим. 
Осмишљавање и развијање антиасимилацијских политика и програма је од посебне важности 
за одржавање виталности српске заједнице. 
 
 Као и до сада, СДСС ће и убудуће тијесно сарађивати са СНВ-ом, ЗВО-ом, СКД 
„Просвјетом“ те са Српском православном црквом (СПЦ), поштујући њихову аутономију, у 
стварима од заједничког интереса српске заједнице.  СДСС ће посебно помагати у 
осигуравању поврата имовине (СКД „ Просвјета“, СПД „Привредник“ и СЦП), обнови 
објеката ( посебно сакралних) и осигуравању потребних буџетских средстава. СДСС ће тамо 
гдје је то могуће и потребно  помагати у реализацији програма.  
 
  
 VIII Сарадња у регији и перспективе спољне политике у међународним односима 
 
 Хрватска спољна политика је једнострука и затворена. Једнострука у односу према 
својој позицији у свијету, а затворена у односу према Регији у којој се налази. Једнострукост 
не доприноси повећању равноправности у  европским и међународним односима, а 
затвореност не доприноси јачању Хрватске као регионалног фактора. СДСС ће заговарати 
промјену спољне политике и у једном и у другом правцу. 
 
 Регија, посебно подручје бивше Југославије и Западног Балкана, представља важан и 
до сада неискоришћен потенцијал економског развоја и политичке релевантности. Због тога 
СДСС сматра да сарадња у Регији, у форми неког регионалног модела, треба бити 
приоритетни задатак хрватске спољне политике. Као и досад СДСС ће и у будућем раздобљу 
доприносити регионалној сарањи и заједничкој европској будућности свих земаља бивше 
Југославије, посебно Републике Србијеи Босне и Херцеговине. СДСС ће посебну пажњу у 
свом дјеловању посвећивати изградњи добрих односа између Хрватске и Србије, те Хрватске 
и Босне и Херцеговине. Такође ће радити на додатном унапређивању односа између српских 
институција  у Хрватској и институција Републике Србије у циљу унапређивања њиховог 
рада.  
 



 Након уласка у НАТО и ЕУ хрватска политика добија нове димензије и нове 
перспективе спољне политике унутар којих може боље афирмисати своје интересе. Уз то још 
се отварају и нове перспективе за сарадњу са другим земљама као што  су Русија и Кина, с 
којим можемо унаприједити своје економске и своје спољнополитичке потенцијале.  
 
 


