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ЕКОНОМИЈА
НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
Подршком предузетницима и субвенцијама за запошљавање у реалном
сектору запослићемо младост Српске и спријечити њен одлазак.
Повећаћемо подстицаје за пољопривреду из изворних прихода буџета.
Влада ће учествовати у формирању предузетничких зона са припремљеном
инфрастуктуром и комуналним прикључцима спремним за домаће и стране
инвеститоре у свим градовима Републике Српске.

ПОРЕСКА РЕФОРМА
Смањењем директних пореза повећаћемо зараде и стимулисати послодавце
на пријављивање радника на пуни износ плате.
Укидањем већине непореских намета, растеретићемо привреду и покренути
нова запошљавања.
Увешћемо пореску дисциплину и једнака правила за све те укинути
привилеговане статусе.

ЕФИКАСНА АДМИНИСТРАЦИЈА
Дигитализацијом управе, смањићемо административне трошкове и повећати
ефикасност јавних служби.
Увешћемо принцип да ћутање администрације значи одобравање, чиме ћемо
зауставити праксу да службе одуговлаче са рјешавањем проблема грађана и
издавањем дозвола и рјешења.
Изложићемо све аутомобиле који су у власништву Владе Републике Српске,
пратећих институција и јавних предузећа те драстично смањити број
службених возила, уз увођење строге контролe кориштења. Уредићемо услове
под којима ће бити могуће набавити нова возила уз стриктно ограничење
вриједности и класе аутомобила.
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ПРАВДА
УСВАЈАЊЕ НОВИХ ЗАКОНА
По хитном поступку усвојићемо нови Закон о судовима и тужилаштву и свих
процесних закона везаних за судско тужилачку праксу.
Донијећемо Закон о сукобу интереса по којем ће бити могуће остварити
примања из буџета само по једном основу за сва изабрана и именована лица
на свим нивоима власти.
Учинићемо доступним јавности имовинске карте свих непосредно изабраних
народних представника и именованих функционера.

БОРБА ПРОТИВ ПАРТИЈСКОГ И РОДБИНСКОГ ЗАПОШЉАВАЊА
Увешћемо јаван и ефикасан систем запошљавања стручних, а не подобних
кадрова, уз објављивање свих информација у поптуно јавном поступку
запошљавања кандидата у јавној управи.
Родбинско запошљавање ће бити законом онемогућено у мандату изабраног
или именованог лица.
Покренућемо кривичне поступке против лица која су одговорна за губитке у
јавним предузећима.

РАТ КРИМИНАЛУ И КОРУПЦИЈИ
Објавићемо рат криминалцима, одузети нелегално стечену имовину и вратити
народу вjеру у праведно друштво.
Успоставићемо систем којем грађани вјерују, а криминалци га се боје.
Увешћемо потпуну јавност у тендерске процедуре. Отварање тендерских
понуда ћемо директним преносом емитовати на интернету путем веб линка
који ће бити доступан свим заинтересованим грађанима.
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БУДУЋНОСТ
ДРЖАВА ОДГОВОРНА ПРЕМА СВИМА
Повећаћемо пензије за 10% у 2019. години и вратити
достојанство онима који су нас својим радом задужили.
Вратићемо борцима неуставно одузета права на гарантовану пензију.
Свима којима је непходна стручна преквалификација омогућићемо бесплатну
обуку и организовати бесплатне квалитетне курсеве из информационих
технологија и програмирања.

РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА
Ускладићемо образовни систем са потребама тржишта рада примјењујући
концепт дуалног образовања.
Увешћемо информатику као обавезан предмет од првог разреда основне
школе и у свим разредима средње школе.
Уз подршку партнера из ЕУ обезбједићемо лични рачунар за учење
програмирања за сваког ученика у Републици Српској.

РЕФОРМА ЗДРАВСТВА
Смјенићемо све начелнике здравствених установа које послују са губитком, а
задржати све који свој посао обављају стручно и професионално.
Укинућемо листе чекања за операције и дијагностику.
Увешћемо професионално управљање у здравству и елиминисати страначко
постављање управљачког кадра.
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