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Kratki uvod 

Izborni program, koji vam predstavljamo u kratkim crtama, je okosnica naše 
politke koju ćemo provoditi i za koju se zalažemo. Radi se o smjernicama za 
izbore, a ne o listi dobrih želja ili projekata. Projekti, sa svim izračunima, su dio 
provedbenog plana, koji se radi u timovima stručnjaka.  

Naš izborni program je podijeljen na načela i osnovne točke u glavnim 
područjima.  

Načela su temeljne vrijednosti iz kojih proizlaze naše političke odluke, dakle ona 
su izvor naše politike. Svaki korak ili projekt mora odgovarati nekom načelu, ne 
smije biti u sukobu s nekim načelom, a idealno je ako neki projekt zadovoljava 
više načela.  

Politički program smo podijelili na pet glavnih područja, a u svakom području 
smo odabrali pet glavnih koraka. Potpuno je logično da nije moguće obuhvatiti 
sva područja, previše je toga trulo u Hrvatskoj, ali smo se odlučili za ona područja 
koja gore pod noktima.  

Ako neku važnu točku ne pronađete u ovom programu, to ne znači da ju ne bismo 
provodili, možda samo mi gledamo malo drugačije na žurnost ili podjelu. 
Potrudite se pročitati naša načela i vidjet ćete da iz njih izvire posla za pet 
mandata.  

Mi provodimo načelnu politiku, a ne želimo gasiti parcijalno vatru. Naš program 
obuhvaća sva glavna područja, koja se opet međusobno nadopunjuju.  

Program je izborni, a ne provedbeni. Zato se ne čudite jednostavnosti jezika i 
pristupa. Uostalom ni najbolji progam nema nikakvog značaja, ako ga obični 
čovjek ne može shvatiti i prihvatiti.  

Ovo je program za pomak, za lustraciju i za hrvatsku Hrvatsku.  

Članovi koalicije POMAK 
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7 načela naše politike 

1. Pravo i pravda – pravednost je izražena u stabilnim i provedivim zakonima 

2. Suverenitet – Hrvatska je država hrvatskog naroda i služi primarno hrvatskom 

narodu 

3. Privatno poduzetništvo temelj je gospodarskog pomaka 

4. Domovinski rat i povijesna borba hrvatskog naroda za slobodu temelji su države 

5. Obitelj je osnovna stanica društvene i gospodarske stabilnosti 

6. Povezanost hrvatskog naroda neiscrpljeni je potencijal 

7. Vrijednosni sustav temeljen na naciji, tradiciji i ljudskim pravima 



Izborni program 

 

 

Nacija i država 

1. Zakon o lustraciji  
a. Njemačka je provela program denacifikacije i tako stvorila uvjete za 

demokratski razvoje države i naroda. 
b. Zakon o lustraciji ne lustrira ljude nego onemoguaćva nastavak komunističko 

jugoslavenskog terora 
c. Primjer - Poništenje svih političkih presuda, reforma sudstva, školstva i 

gospodarstva, povratak novca ukradenog u privatizaciji, ukidanje zakona o 
aboliciji za ratne zločince. 

2. Ustavni zakona o hrvatskim braniteljima  
a. Uzor – Amerika i Francuska 
b. Ustavnim zakonom o braniteljima spriječiti manipulacije, laži i socijalno 

uništavanje hrvatskih branitelja, posebno ratnika 
c. Primjer - uvesti obveznu skrb za ratnike, pogotovu one koji nisu invalidi, a ne 

mogu se zaposliti 
3. Blokada Srbije 

a. Srbija još uvijek nije shvatila da je bila agresor i da se mora s tim susresti. 
b. Samo blokada omogućava osvještenje Srbije i mogućnost dugoročno 

prijateljskog odnosa. Odnosi izgrađeni na srbskim lažima i progonu hrvatskih 
branitelja nisu stabilni. 

c. Primjer – ukidanje srbske pravosudne agresije, naplata odštete, isporuka svih 
arhiva i dokumenata. 

4.  Referendum o izlasku iz EU 
a. EU je Hrvatskoj donijela više problema nego koristi. 
b. Hrvatski narod mora odlučiti na slobodnom referendumu o svojoj 

suverenosti. 
c. Primjer – EU je od Hrvatske učinila ropsku državu bez suvereniteta i 

mogućnosti samostalnog razvoja u političkom i gospodarskom pogledu.  
5. Omogućavanje djelovanja HPC 

a. Srbska pravoslavna crkva oduvijek je bila alat  oruđe kojim je srbska politika 
zadirala u hrvatske interese i koristila hrvatske pravoslavce za provedbu 
srpske politike. Sve hrvatske vlade su do sada po željama SPC-a 
onemogućavale rad HPC. To je nepodnošljivo kršenje načela sekularne države 
i odvojenosti vjere od države, uz izričito djelovanje protiv interesa Republike 
Hrvatske.  

b. Država je odvojena od vjere i svaka crkva ima pravo određivati svoje oblike 
organiziranja. SPC je politički instrument srpske agresije na RH. 

c. Primjer – HPC mnoge bi pravoslavce učinila ponosnim Hrvatima, a ne 
izvrgavala automatskoj nevjerici i politički ih dovodila u neugodnu situaciju. 
Mnogi hvatski pravoslavci bili su hrvatski ratnici i časno služili domovini.  
 

  

 

 



 

 

Gospodarska politika 

1. Gospodarska lustracija 
a. Utvrđivanje podrijetla imovine za sve koji su sudjelovali u privatizaciji 
b. Za gospodarski pomak bitno je stvoriti tržišne uvjete za sve sudionike 
c. Primjer – Koncerni i velike “privatizacijske” koroporacije izvor su mnogih 

nevolja, a mnoge su nastale u vrijeme rata i netransparentno. Bitno je rasčistiti 
tko je potkradao, a tko je stvarao državu 

2. Hrvatska - gospodarski raj za poduzetnike 
a. Ono što može Luxemburg i Slovačka mora moći i Hrvatska 
b. Olakšavanje djelovanja za nove tvrtke značilo bi stvoriti poduzetničku klimu 
c. Primjer – zabraniti kazne na terenu, onemogućiti proizvoljna tumačenja i 

osloboditi gospodarstvo od birokracije, ukinuti obvezno članstvo u HGK-u, 
omogućiti ispostavljanje računa na osnovu OIB-a, ukinuti opću fiskalizaciju, 
drastično kažnjavati korupciju 

3. Monetarna suverenost  
a. Bez nacionalne montarne politike hrvatski će narod postati rob –  EU-a i 

koncerna. 
b. Hrvatska monetarna politika ima služiti svojemu narodu, a ne interesima 

svjetskih korporacija i drugih država 
c. Primjer – HNB može monetarnom politikom kreirati socijalnu i gospodarsku 

politiku, omogućiti veći izvoz, deblokade i lakše kreditiranje poduzetnika 
4. Jednostavniji porezni sustav 

a. Porezni sustav mora biti jasan svakome tko plaća poreze, a ne izložen 
proizvoljnim tumačenjima državnih službenika 

b. Jednostavnijim poreznim sustavom smanjio bi se broj državanih uhljeba, 
poboljšala naplata i omogućio pravedniji sustav. 

c. Primjer – ukidanje svih naknada, osim PDV-a i poreza na prihode, smanjenje 
PDV-a, uvođenje poreza na imovinu i ukidanje različitih nameta na dozvole 
(građevinska). 

5. Reforma ovršnog zakona 
a. Onemogućavanje ovršnog reketa i deblokada svih blokiranih dovelo bi do bolje 

protočnosti novca i povećalo bi kupovnu moć. 
b. Tvrtke ne mogu  ovršavati bez sudskih presuda i naplaćivati usluge koje nisu 

obavile. 
c. Primjer - teleoperateri blokiraju pozivne brojeve, iako naplaćuju uslugu koju 

tehnički nije moguće koristiti, odvjetnici naplaćuju troškove ovrhe, iako ih 
nemaju:  

Školstvo i znanost 

1. Zakon o hrvatskom jeziku  
a. Osnova svakog znanstvenog i školskog pomaka svijest je o vlastitim 

prednostima 
b. Hrvatki jezik izložen je napadima i pokušajima uništavanja i dekroatizacije  

kroz stoljeća 
c. Primjer – Obvezne jezične norme za javne djelatnike na HTV-u, definicija 

jezičnih norma od strane hrvatskih jezikoslovaca, a ne od jugofilnih priučenih 
stručnjaka: oživljavanje Vijeća za normu hrvatskoga jezika. 

2. Izradba okvirnog školskog uputnika 
a. Lustracija u svim školskim i viokoškolskim ustanovama, udžbenicima i 

programima 



b. Hrvatska je država hrvatskog naroda, hrvatska djeca imaju pravo učiti svoju 
povijest na osnovu činjenica, a ne jugofašističkih laži. 

c. Primjer – Domovinski rat u knjigama, hrvatska povijest 20. stoljeća još uvijek 
je plod komunističko jugoslavesnkih laži, evolucija i Bog, seksualni odgoj 
kako roditelji odaberu ili kako drugi zapovijede, hrvatski jezik ili unitaristički 
hrvatskosrpski. 

3. Ulaganje u talente 
a. Talenti su hrvatska budućnost i gospodarska snaga 
b. Ulaganjem u projekte koji omogućavaju konkurentnost naše djece će 

omogućiti održivi suvremeni razvoj društva 
c. Primjer – pomoć školama, nastavnicima i učenicima/studentima pri 

natjecanju, stvaranje uvjeta za lakši pristup suvremenim trendovima, 
nagrađivanje futurističkog znanja, a ne empirijskih istraživanja. 

4. Povećanje plaća nastavnicima 
a. Nastavnički poziv mora postati cilj svakoga sposobnog učenika, a ne sramota 
b. Nastavnici su osnovno ulaganje u budućnost jer oni omogućavaju kreativan 

razvoj društva, a njihov socijalni položaj ne smije biti ispod prosjeka. 
c. Primjer – nastavnik ima manje novaca nego radnik, nastavnik ne može plaćati 

svoje troškove školovanja. Takav nastavnik nije motiviran. 
5. Informatizacija i privlačenje sposobnih  

a. Budućnost naroda ovisi o dobrom školstvu i vrhunskim rješenjima, a 
kreativnost je bit opstanka nacije, države i tržišta.  

b. Učenike se mora priviknuti na odgovoran pristup učenju, a ynanstvenike 
privući u Hrvatsku. U tom smislu poduzeti sve što naše učenike motivira da 
budu još bolji, a naše gospodarstvo čini spremnim za izazove budućnosti. 

c. Primjer – Stvaranje hrvatskih znanstvenih zadruga, pomoć pri osnivanju 
poduzeća i poticanje istraživanja. 
 

Socijalna politika 

1. Ukidanje budžetskog financiranja svih nesocijalnih NGO udruga 
a. NGO udruge, koje same sebe proglašavaju savješću suvremenog društva  nisu 

ničim legitimirane, nego samoproglašene čuvarice navodne demokracije. 
Često je riječ o udrugama koje služe tuđim interesima. 

b. Samo one udruge koje obavaljaju socijalnu skrb se mogu financirati iz 
budžeta 

c. Primjer – udruga slijepih osoba dobiva novce iz proračuna, ali udruga za 
mirnodopske studije mora sama pronaći izvor financiranja. GONG i slične 
udruge preispitati tko ih financira i zabraniti ih ako se financiraju iz budžeta 
neke strane države. Udruge branitelja ne dobivaju potporu, ako se ne brinu za 
svoje članove na socijalnom području. 

2. Revizija partizanskih mirovina 
a. Dok hrvatski ratnici žive u lošim uvjetima, partizanski unuci dobivaju 

partizanske mirovine. Partizani su bili okupacijska vojska JNA i samim time je 
upitna pravednost njihovih mirovina 

b. Mnoge su partizanske mirovine visoke, zasnovane na djelatnom radu protiv 
hrvatske države, nekada i na teroru.  

c. Primjer – partizanska mirovina isplaćuje se ljudima koji su bili trogodišnjaci, 
a navodno su se borili, zabrana isplate svima koji su se borili za neku drugu 
državu; partizanima i četnicima.  

3. Financijska pomoć obiteljima 
a. Obitelj je osnovica socijalnog i nacionalnog pomaka 
b. Roditelj koji se brine za djecu obavlja nacionalno i društveno jako važan 

posao, za to mu narod mora omogućiti kakvu takvu egzistenciju. 



c. Primjer – Plaća za roditelja koji se čitavo vrijeme posveti odgoju djece, pa 
zbog toga ne radi u nekoj tvrtki ili službi. Na takve plaće država ne ubire 
socijalna davanja, poreze i slično, nego su roditelji automatski osigurani i 
dobivaju neto plaću.  

4. Uvođenje minimalne plaće za ljude bez posla 
a. Različitost socijalnih davanja je izvor korupcije i jako skup model za državu. 
b. Uvođenjem osnovne plaće, ili najniže satnice, bi se svakom Hrvatu omogućio 

život bez velikog luksuza, a državu bi to manje koštalo nego različite socijalne 
pomoći. 

c. Primjer – Minimalna plaća je po izračunu svih eksperata najjednostavniji i 
najpovoljniji model socijalne države, otporan na korupciju i lažne potvrde, a 
omogućava svakom građaninu preživljavanje.  

5. Uvođenje jedinstvene mirovine 
a. Različitost mirovina dovodi do socijalne separacije, uništavanja starijeg 

stanovništva i nestabilnosti države 
b. Jedinstvenom mirovinom bi se omogućila stabilnost sustava, a narod bi se 

poticao na privatne programe štednje i brige za starost.  
c. Svi uplaćuju isti iznos za mirovinu i zdravstveno osiguranje, imaju istu 

mirovinu, a razlike nastaju samo ako netko privatno bolje planira. 
Jednostavniji model naplate i kontrole sustava uz smanjenje birokracije. 

Država i uprava 

1. Lustracija uprave 
a. Hrvatska državna uprava trenutno ne služi hrvatskom narodu i državi, nego 

privatnim i političkim interesima  
b. Hrvatska državna uprava je nastajala i ostala kao proizvod komunističkog 

mentaliteta i jugoslavenskih ideja. Mnogi državni službenici su još uvijek zadrti 
jugofašisti s izrazitom antipatijom prema hrvatskoj državi 

c. Primjer – mnoštvo starih kadrova iz Jugoslavije koji su svoja mjesta dobivali na 
osnovu partijske podobnosti, dakle rada protiv hrvatskog naroda. Sudstvo je 
najveći kočničar pomaka, a većina sudaca su nekadašnji jugokadrovi. Zabraniti 
rad u državnoj službi svima koji su aktivno radili protiv hrvatskog naroda i 
države kao djelatnici UDBA- e, KOS-a, diplomacije, vojske, policije, sudstva ili 
školstva te bili viši dužnosnici KPJ ili KPH.  

2. Racionalizacija broja općina i županija 
a. Broj županija i općina je očito prevelik 
b. Prevelika administracija zanači sporost, korupciju i uhljebništvo. 
c. Primjer – općina ima po pet zaposlenih, a nema skoro nikavkih prihoda. Politički 

uhljebi žive od gospodarstva koje ti isti ugnjetavaju.  
3. Smanjenje broja službenika  

a. Ogromna dražvna uprava je izvor mnogih zala i nekonkurentnosti 
b. Smanjenje službenika u državanoj službi bi bio pokazatelj pomaka jer bi se narod 

konačno oslobodio od birokratskog terora, a uhljebi bi konačno sišli s grbače 
naroda. 

c. Primjer – mnoge agencije za koje se ne zna što rade i čemu služe, zapošljavanje 
partijskih kadrova na svim pozicijama i raširena korupcija. Dok se mladi 
iseljavaju državni birokrati nas reketare.  

4. Ukidanje svih troškova reprezentacije 
a. Državna administracija služi narodu, a ne narod njima. 
b. Troškovi reprezentacije su nepotrebni jer nikada nije jasno koga to tko ugošćuje. 

Korupcija na sve strane. Reprezentacija samo za državno utvrđene uske skupine 
gostiju. 



c. Primjer – načelnici, predstojnici, savjetnici, svi oni imaju neku karticu, mobitele i 
slične troškove na račun naroda. Bolje im je dati dobre plaće, ali ih kontrolirati i 
onemogućiti u korupciji.  

5. Reforma vojske, policije i izbornog zakona 
a. Vojska i policija su stupovi demokratske države i garancija sigurnosti, a kvalitetni 

izbori su izvor dugoročne stabilnosti 
b. Država mora imati samostalnu i sigurnu vojno policijsku strukturu kako bi 

omogućila pravno sigurne ovkvire svim građanima, a izborni zakoni moraju 
garantnirati jednaka prava svima.  

c. Primjer – povećanje plaće vojsci i policiji, uvođenje obveznog vojnog roka, 
sigurnosna provjera za sve ministre i diplomate u odnosu na rad za 
jugoslavenske ideje, djeca hrvatskih branitelja moraju imati prednost u 
zapošljavanju u policiji i vojsci. Nitko, tko je se borio protiv hrvatskog naroda i 
države, ne može raditi u vojsci i policiji. Djeca takvih roditelja ne mogu raditi u 
vojsci ili sigurnosnim službama. Izborni zakon izmijeniti tako da se ukine 
nepravedna povlaštenost manjina nasuprot Hrvata izvan Hrvatske, Jedan Hrvat – 
jedan glas. Uvođenje elektronskog glasovanja kao bolje mogućnosti za izravnu 
demokraciju. 

Program je usklađen između članova koalicje Pomak (HSP-HČSP-ABH i OS) 

 


