PROGRAM
HRVATSKE
B R A N I T E LJ S K E
PUČKE STRANKE

OVIM PROGRAMOM POKAZUJEMO,
A NJEGOVOM PROVEDBOM DOKAZUJEMO DA JE

HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA
VAŠA STRANKA!

ŽELIMO REPUBLIKU HRVATSKU SUVERENU NA SVIM POLJIMA
FUNKCIONIRANJA DRUŠTVA, REPUBLIKU HRVATSKU KOJA JE POŽELJNO
MJESTO ZA ŽIVOT, RAD, OSNIVANJE OBITELJI
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- je politička stranaka koja će, nakon što je u Domovinskom ratu obranjen teritorijalni
integritet, stvoriti zakonske pretpostavke koje omogućavaju realizaciju punih gospodarskih
kapaciteta Republike Hrvatske te monetarnu stabilnost kao jamstvo punoga suvereniteta
-je politička stranka koja će na temelju programskih načela u najkraćem roku primijeniti
način bržega razvoja maloga i srednjeg poduzetništva kao nositelja pune zaposlenosti u
Republici Hrvatskoj
-je politička stranka koja se neće pomiriti sa stagnacijom ili nazadovanjem u
stvaranju nove vrijednosti
- je politička stranka koja svoje političko djelovanje temelji na načelima zaštite građana,
poštivanja pojedinačnih građanskih i društvenih prava
- je politička stranka koja će stvoriti uvijete za uspješno poslovanje u Republici Hrvatskoj
u djelatnostima iz kojih se proizvodi i usluge pretežito uvoze, a za koje postoje pretpostavke
uspješnosti na domaćem tržištu
- je politička stranka koja će za nositelje kreditiranja gospodarskih programa odrediti
banke u državnom vlasništvu te komercijalne banke s kojima Republika Hrvatska za ovu
kreditnu liniju dogovara povoljne uvijete za korisnike kredita
- je politička stranka u kojoj će obitelj kao temeljna vrijednost društva kroz malo i
srednje poduzetništvo pojednostavniti funkcioniranje gospodarstva i na taj način zaustaviti trend
iseljavanja iz Domovine
- je politička stranka koja se zalaže da strateške djelatnosti; poljoprivreda, energetika,
zadovoljavaju potrebe Republike Hrvatske
- je politička stranka koja će kapitalne projekte razvijati ako su u funkciji potpore malom i
srednjem poduzetništvu

- je politička stranka koja ujedinjuje slogan ISTINA I DOMOVINA, jer je u ISTINI
izvorište naše snage, a u DOMOVINI izvorište našega postojanja
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HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA
PREDSTAVLJA IZLAZ IZ GOSPODARSKO - DRUŠTVENE KRIZE
I STVARA PREDUVJETE ZA POSTIZANJE MATERIJALNOG
I DUHOVNOG BLAGOSTANJA SVIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE

PROGRAM
H R V A T S K E B R A N I T E LJ S K E PUČKE S T R A N K E

UVOD
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka nastala je temeljem inicijative skupine branitelja i
građana koja namjerava baviti se pitanjima razvitka i zaštite građanskoga društvenog sustava
u Republici Hrvatskoj. Jedna od njezinih prvih zadaća biti će organiziranje javne rasprave o
temeljnim pitanjima društvenoga razvitka Republike Hrvatske do 2050.. Cilj je ostvarenje vizije
gospodarskoga razvoja, očuvanja kulture i običaja kako bi se zaustavilo iseljavanje hrvatskoga
naroda s vjekovnih ognjišta. Ako se ognjišta gase nestaje i narod.
Država koja ima jak narod kojem osigurava stabilan standard i pravnu sigurnost ima
budućnost.

I. TEMELJNA ODREĐENJA DRUŠTVA
1.1. DEFINICIJA DRUŠTVENOG SUSTAVA
Duhovni i materijalni razvitak svakog pripadnika hrvatskog naroda i svakog hrvatskog
građanina ovisi o obilježjima društvenog sustava. Društvenim sustavom određuju se odnosi među
ljudima, njihov društveni položaj i pojedinačna duhovna i fizička egzistencija.
Građanski društveni sustav u Hrvatskoj svakom pojedincu pruža mogućnost ostvarivanja
uspjeha u radu i životu, preko kojega se potvrđuje i kao pojedinac i kao društveno biće na razini
najrazvijenijih zemalja svijeta.
1.2. TEMELJNI POJMOVI GRAĐANSKOG DRUŠTVENOG SUSTAVA
Građanin je uvijek pripadnik određenog naroda, jer on bez svoje fizičke definicije ne
postoji. No, oni građani koji žive na području Hrvatske, a nisu pripadnici hrvatskoga naroda
(srpski, bošnjački, mađarski, češki, talijanski itd.) jesu hrvatski građani temeljem državljanstva i
pripadnosti hrvatskoj naciji.
Državljanstvo određuje država kao institucionalna zajednica svih državljana, ali i kao
država matičnog većinskog hrvatskog naroda u Hrvatskoj. Nasuprot tomu, pripadnost naciji
ne iskazuju interesi jednog naroda ili više naroda – već ispred svih i u ime svih – interesi
svakog pojedinačnog građanina.
Građani preko ostvarivanja nacionalnih interesa potvrđuju svoju pripadnost hrvatskoj
naciji na nekoliko područja ostvarivanja hrvatskih nacionalnih interesa:
1. gospodarstvo
2. kultura
3. stanovništvo i prostor
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4. povijesna iskustva
5. nacionalna obrana.
Građanski društveni sustav u konkretnoj je funkciji ostvarivanja nacionalnih interesa .

2. STANJE U HRVATSKOJ
Na takvim određenjima koja su šire izložena u raznim dokumentima proistječe
sljedeća ocjena Hrvatske Braniteljske Pučke Stranka o stanju u Hrvatskoj krajem 2016.
godine.
1. Hrvatska se nalazi u društvenim poremećenim odnosima proizvodnje i potrošnje
proizvoda nacionalnoga gospodarstva.
2. Duhovni i materijalni prosperitet hrvatskih građana neostvariv je u postojećem
društvenom sustavu, jer su uzroci društvene krize u Hrvatskoj u tom i takvom društvenom
sustavu.

. SISTEMSKA RJEŠENJA KOJA VODE
U PROMJENU USTAVA
3.1. PROMJENA DRUŠTVENOG SUSTAVA
Temeljna pretpostavka izlaska Hrvatske iz društvene krize i temeljna pretpostavka
ostvarivanja hrvatskih nacionalnih interesa nalazi se na području promjene društvenog
sustava. Iz tog proizlaze sljedeća naša određenja:
1. Prilagodba postojećeg društvenog sustava u istinski građanski društveni
sustav
određuje brzinu porasta osobnog i društvenog
standarda svakog građanina u Hrvatskoj.
2. Brzina takve prilagodbe određuje trajanje društvene krize u

Hrvatskoj.

Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka izvršit će takvu prilagodbu jer jasno definira
uzroke nagloga duhovnog i materijalnog zaostajanja s izrazitom lošom socijalnom kartom
građana. Takve promijene društvenoga sustava neostvarive su bez izmjene Ustava.
Pretpostavke uspješne izmjene Ustava određuju načela na kojima se temelje. Sastav
radnih skupina sa zadaćom priprema izmjene Hrvatskog ustava ne određuje formalna
akademska stručnost, već stvarna stručnost i stvarna nadležnost.
U novom Hrvatskom ustavu, između ostalog, izrijekom će se utvrditi da je u Hrvatskoj
temeljni društveni sustav građanski društveni sustav što znači da je nositelj tog ustava
građanin. Njegov položaj u društvu određuje korist koju pruža i omogućuje drugim građanima
proizvodnjom duhovnih i materijalnih dobara, čija se vrijednost utvrđuje na tržištu potražnje i
potrošnje.
3.2. POLITIČKI SUSTAV
Politički sustav u funkciji je provedbe građanskoga društvenog sustava i nacionalnih
interesa Republike Hrvatske, a čine ga osim političke stranke, razne udruge građana i slične
stručne udruge u službi zaštite i razvitka građanskoga društvenog sustava.
Zbog odlučujućeg utjecaja na društveni razvitak, zakon o političkom sustavu i zakon o
izbornom sustavu utvrditi će se smjernicama referenduma.
Temelj funkcioniranja političkog sustava izravna je demokracija. Među brojnim
konkretnim ovlastima ističemo referendumska izjašnjavanja (izravni izbori) za najvažnija
državna mjesta, najvažnija mjesta u gradu i lokalnoj zajednici, po modelu koji postoji u
modernim-demokratskim i tehnološkim razvijenim zemljama. Odluke referenduma su
obvezatne u provedbi s definiranim zakonskim nadzorom.
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Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka dosljedno će provoditi načelo; jedna osoba-jedna
dužnost. Više funkcija i upravno - odlučujućih ovlasti bit će onemogućeno.
Na području izbornoga sustava utvrđujemo povećanje broja izbornih jedinica s nižim
brojem birača po izbornoj jedinici čime se ostvaruje načelo reprezentativnosti Sabora. Tomu
pridonosi snižavanje izbornoga praga na tri posto za pojedinačne stranke sa zadržavanjem
proporcionalnog sustava. Pristupanje glasovanju mora biti zakonom određena obveza za sve
hrvatske državljane.
Zastupnici, članovi skupština u slučaju napuštanja stranke nemaju pravo zadržavanja
mandata u saboru, odnosno u skupštini u kojoj su izabrani.
No, s danom napuštanja stranke njihovo mjesto će zauzeti sljedeći kandidat s izborne
liste.
Napadi na političke stranke i pokušaj njihovog razbijanja iznutra, krađe izbornih
rezultata i izborna podmetanja, tretirat će se kao zločinački napadi na građanski društveni
sustav (politički terorizam).
3.3. DRŽAVA
Država je opće pravna osoba koja preko posebnih pravnih osoba ( ustanova i
poduzeća) omogućuje fizičkim osobama( ljudima) da u stvaranju vrijednosti za proizvodnu,
opću i osobnu potrošnju ostvare što veću novu vrijednost.
Primanja korisnika državnog proračuna vezati uz porast nacionalnoga dohotka i
realnoga standarda građana.
Definiranjem i provedbom koncepcije građanskoga društvenog sustava smanjuju se
ovlasti administrativnog aparata države; ministarstava i drugih institucija te prenošenja ovlasti
na područne i lokalne samoupravne zajednice.
Proizvodno - poduzetničke djelatnosti države svode se na najmanju moguću mjeru.
Samo neke za nacionalnu zajednicu bitne djelatnosti mogu se zadržati u njezinoj nadležnosti,
dok sve ostale proizvodne - uslužne tvrtke trebaju se privatizirati.
Smanjiti udjele financiranja javnih službi usporedo sa smanjivanjem upravnoadministrativnog aparata države.

3.4. HRVATSKI SABOR
3.4.1. Temeljna određenja Sabora
Građanskim društvenim utvrđujemo da nitko ne može biti iznad Sabora, osim građana
i referenduma kojim mogu opozvati Sabor.
Zastupnici u Saboru najviši su predstavnici građanskoga društva u Republici Hrvatskoj.
Stoga imaju najveću odgovornost za ostvarivanje zadaća građanskoga društvenog sustava.
Sabor Republike Hrvatske najviše je zakonodavno tijelo u Hrvatskoj s zadaćom
donošenja zakona kojima se uređuju odnosi među građanima i nadzire njihova provedba
načinom kontinuiranoga mjerenja ostvarivanja rezultata duhovne i materijalne proizvodnje u
zemlji.
HBPS se zalaže za donošenje odluke kojom se Sabor može proglasiti ne nadležnim za
izglasavanje određenih zakona, s podizanjem razine odlučivanja o njima na najvišu razinu –
referendum svih građana.
Sabor će izglasavati zakone nakon procedure koja će obuhvatiti prethodnu potvrdu
građana i profesionalnih udruga na čije područje rada se zakoni odnose, te će razmatrati
inicijative udruga građana i profesionalnih udruga za zakonskim rješenjima koje predlažu.
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3.4.2. Sastav Sabora
Uloga Sabora u novom hrvatskom Ustavu utjecat će na izmjenu sastava Sabora.
Sabor čine dva doma:
- Dom građana
- Dom gradova.
Dom građana kao predstavničko tijelo građana, čiji se zastupnici biraju po izbornim
jedinicama sukladno načelu jedan građanin - jedan glas, prema mjestu prebivališta.
Dom gradova u sastavu samostalnih (regija) pokrajina Republike Hrvatske, nastao
ukidanjem županija i uspostavljanja lokalne samouprave, kojim se najviše pridonosi razvitku
građanskog društvenog sustava.
U njega se biraju zastupnici gradova, dokazani i istaknuti u udjelima proizvodnje,
materijalno-uslužnih i duhovnih dobara. On samostalno, a po nekim pitanjima uz suglasnost
prvoga doma odlučuje o mjerama društvenog usmjerenja.
3.4.3. Nužne zakonske promjene
1. Zakon o privatizaciji po kojem će prednost u privatizaciji one državne imovine koja
će se privatizirati imati hrvatski građani ustrojeni kao dioničari.
2. Zakon o dioničarstvu po kojem će građani vlasnički i radno ustrojeni kao dioničari u
poduzećima iznad određenog broja zaposlenih uživati osobitu društvenu potporu, ali i obvezu
izlaska na burzu.
3. Zakon o dijaspori s osnivanjem Ministarstva za dijasporu sukladno prijedlogu udruga
Hrvata u inozemstvu.
4. Zakon kojim Odbor za nacionalnu sigurnost s pododborima postaje uporišno radno
tijelo Sabora za nadzor ostvarivanja zadaća građanskog društvenog sustava u Republici
Hrvatskoj i njegovo funkcioniranje.
9. Zakon kojim ćemo osigurati da Sabor svako imenovanje u državnoj administraciji i
državnom poduzetničkom sektoru (stalni radni odnos) na rukovodeća radna mjesta, odnosno
dužnosti provodi temeljem sigurnosne i stručne provjere u lokalnim skupštinama, a za najviša
mjesta pred odborom odnosno pododborom Sabora;
10. Nijedna državna aktivnost pred zastupnicima se ne može prikriti državnom tajnom.
No, zastupnici su kazneno obvezatni čuvati državne tajne ili činjenice koje mogu
neprimjerenim otkrivanjem štetiti interesima države ili pojedinačnim interesima kada nije riječ o
povredi temeljnih načela Ustava.
3.5. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Vladu Republike Hrvatske čine stručnjaci koji profesionalno provode zadaće
građanskog društvenog sustava i izborni program stranke, odnosno stranaka. Vlada jednim
dijelom svojih aktivnosti nadzire rad državne administracije. Predlagatelj sastava Vlade je
stranka koja dobije većinu na izborima.
Pred Vladu kao izvršno tijelo Republike Hrvatske postavljaju se razvidne zadaće među
kojima se ističu sljedeće:
1. Vlada provodi i kreira politiku, potiče, razvija, nadzire, stvara preduvjete i omogućuje
uspješno poslovanje svakom građaninu preko instrumenta kojim raspolaže. Vlada je u ulozi
predlagača zakona.
2. Zakonski i proceduralno predsjednik Vlade i ministarstva svoje aktivnosti zasnivanju
sukladno prijedlozima udruga građana i stručnih udruga.
3. Predsjednik Vlade dužan je osigurati uvjete i kvalitetne odgovore na zastupnička
pitanja u Saboru u razumnom roku koji je odredio Sabor.
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Prijedloge za međunarodna zaduživanja Republike Hrvatske pripremat će se za to poseban
Saborski odbor s pododborima, uz to potkrijepiti uvjetima zaduživanja sa stvarnim potrebama
gospodarsko - društvenog razvoja zemlje.
3.6. PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja Republiku u zemlji i inozemstvu. On se
treba birati na petogodišnje razdoblje na polovini isteka mandata zastupnika u Saboru.
Jednom godišnje pred Saborom i hrvatskom javnosti podnosi izvješće (Poslanica
Predsjednika) o ostvarivanju zadaća građanskog društvenog sustava.
Predsjednik Republike ima pravo od Sabora zatražiti poduzimanje aktivnosti po svim
pitanjima za koja ocjeni da nisu u funkciji razvitka demokracije u zemlji, uključivo zaštite prava
pojedinaca.
Predsjednik Republike posreduje između domova Sabora.
Predsjednik Republike ima jednog potpredsjednika.
4. ZAŠTITA DEMOKRACIJE
4.1. PRAVOSUDNI SUSTAV
Kroz depolitizirani i potpuno profesionalizirani pravosudni sustav po europskim
standardima država mora zastupati i promovirati zakone i principe pravne države tako da su
svi građani Republike Hrvatske jednaki u pravima i obvezezama bez obzira na njihovu
političku i inu pripadnost.

4.2. ELEKTRONSKI MEDIJI I TISAK
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka smatra da su sredstva informiranja javne tribine
na kojima se slobodno iznose i raspravljaju sva pitanja iz rada i života građana Hrvatske, te se
protivi bilo kakvom monopolu vlasništva, privilegija državnih organa i političkih stranaka, bilo
kakvih jednostranih uticaja koji bi ograničavali svestranija javna sudjelovanja.
Sredstva informiranja trebaju biti oslobođena od cenzure, monopola, i manipulacije bilo
koje tiskovine ili elektronskih medija.
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka podupire Hrvatsku televiziju u državnom
vlasništvu sa tim da se poslovanje financira djelomice iz proračuna, a djelomice ostvaruje iz
vlastite proizvodnje.
Osobitu pažnju u HTV programu posvetiti hrvatskim iseljenicima, isticati skrb za njihov
rad i život, posebno probleme s kojima se suočavaju s mogućnošću povratka u domovinu,
naznačivati posebne olakšice naseljavanja i investiranja u poslovne djelatnosti.
Na predočenom dijelu temeljnih određenja u HTV težit će se promjeni na Hrvatskom
radiju, te koncesijskim ugovorima osigurat provedba društvenog interesa na svim
privatiziranim frekvencijama.
Neprovjerene informacije, neutemeljene, zlonamjerne i lažne biti će procesuirane po
službenoj dužnosti, a izdavač biti obvezan objaviti ispriku koju odredi sud. Na pisani zahtjev
medija ili tiska svaki zastupnik, državni dužnosnik ili službenik dužan je odgovoriti u
primjerenom obliku i roku dragovoljno ili pod prijetnjom sankcija.
4.3. KATOLIČKA CRKVA U HRVATSKOJ I DRUGE VJERSKE ZAJEDNICE
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Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka pozdravlja odluke II. Vatikanskog koncila,
temeljem kojih će pružiti potporu njihovom ostvarivanju na području Republike Hrvatske.
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka drži da se odnosi s Vatikanom valja produbljivati u
obostranom interesu temeljem Konkordata sklopljenim između Republike Hrvatske i Vatikana.
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka drži da i svim drugim vjerskim zajednicama na
području Republike Hrvatske na istim temeljima valja pružiti potporu za njihov rad, a načinom
da se time ne narušava vjerska tolerancija spram većinskoga dijela hrvatskog pučanstva.
5. BORBA PROTIV DRUŠTVENOG ZLA
5.1. ODUZIMANJE IMOVINE I RAZVLAŠĆENJE DRUŠTVENOG POLOŽAJA
Jedno od temeljnih određenja Hrvatske Braniteljske Pučke
Stranke glasi da
demokracija nije vladavina većine, već osiguravanje preduvjeta kako bi svaki građanin u
svojem interesu, interesu svojih obitelji, i društvenom interesu pod jednakim uvjetima stvarao i
uživao za to pravednu nagradu sukladno ostvarenim rezultatima rada i preuzetoj razini osobne
odgovornosti.
Zato takova imovina koja je stečena na nedopušten način suprotno udjelima rada i
ulaganja, mora biti po sili zakona oduzeta, a počinitelj za krivično djelo pljačke preuzeti
primjerenu razinu odgovornosti, budući je time učinio napad na temelje društvenog sustava.
5.2. MITO, KORUPCIJA, POGODOVANJA
U Hrvatskoj su od 1990. godine do danas brojnim zlouporabama materijalno, ali i
životno oštećeni brojni hrvatski građani. Pravni sustav pogodovao je tomu, jer je bio u funkciji
takvog načina tzv. prvobitne akumulacije kapitala.
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka smatra da su mito i korupcija rak rana
društvenoga sustava. Izvorište toga zla u najvećoj mjeri proistječe iz zloporabe položaja
privilegiranih državnih dužnosnika i službenika.
Odbor za nacionalnu sigurnost imat će najšire ovlasti u borbi protiv mita, korupcije i
pogodovanja, što, između ostaloga, znači da će moći ugovarati istragu s ovlaštenim
istražiteljima za identificiranje počinitelja takvih zločina u zemlji i izvan nje.
5.3. MONOPOLI
Ekonomski zakon velikih brojeva i okrupnjavanja, u odnosu na mali tržišni prostor s
obzirom na broj stanovnika i njihovu kupovnu moć, uz brojne druge razloge, pogoduje
stvaranju monopola.
Zakonom protiv monopola, poduzeća iznad određenog broja zaposlenih imaju monopol,
ako u zemlji ostvaruju veći dio ukupnog prihoda. Na njihova poslovanja će se primjenjivati
poseban porezni sustav, a sredstva usmjeravati u Državnu agenciju za financiranje izvoznih
projekata malih poduzetnika, proizvodnje patenata, razvojnih i tehnoloških rješenja, i njihovu
zaštitu.
5.4. ZAŠTITA ZDRAVLJA I ŽIVOTNE OKOLINE
Znanstveni razvitak i tehnološki progres koji je zahvatio čitav svijet (tzv. globalizacija)
stavlja u inferioran položaj zemlje koje iz različitih razloga nisu na takvoj razini civilizacijskog
razvitka. To i u Republici Hrvatskoj utječe na pojavu brojnih otpora i nerazumijevanja.
Tako genetski modificirana hrana uključivo reprodukcijski materijal u poljoprivrednoj
proizvodnji mora biti stavljena pod mješoviti nadzor državnih, privatnih i stručnih udruga, koje
su istodobno samostalne i povezane s istim ili sličnim institucijama za zaštitu zdravlja ljudi u
postindustrijskim zemljama.
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Udruga potrošača mora imati društvenu ulogu nadzora poslovanja na domaćem tržištu,
odnosno poticati njihovu povezanost s istorodnim udrugama u drugim zemljama.
Držimo važnim naglasiti da zaštita prostora i životne okoline predstavlja prvorazredni
gospodarski interes svih građana Hrvatske.
5.5. ZAŠTITA OD KOLONIJALIZACIJE
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka provedbom ovoga Programa u stanju je zaustaviti
proces kolonijalizacije Hrvatske, i štoviše, zatečene kolonijalne odnose zamijeniti u partnerske
odnose. To je ostvarivo jedino smjenjivanjem otpora u samoj Hrvatskoj od strane manjine
hrvatskih građana, i uključivanjem u ovaj proces što većeg broja građana. Postavljanjem
zdravih temelja u gospodarskom i pravnom sustavu. Smanjenjem, zapravo svođenjem na
minimum birokratskih zapreka ulasku investicija i slobodnom poduzetništvu.
5.6. BORBA PROTIV OPIJATA
Svatko tko prodaje, ili omogućuje prodaju opojnih sredstva koja su zakonom
zabranjena podliježu kaznenom procesuiranju i imat će status izvršitelja kaznenog djela.
Uživatelji opojnih sredstava neće se kazneno procesuirati, već će biti upućeni na obvezatno
liječenje i nadzor. Država će stimulirati odvikavanje od pušenja.
U Republici Hrvatskoj će se ustrojiti stožer za borbu protiv opijata.
6. OSTVARIVANJE HRVATSKIH NACIONALNIH INTERESA
6.1. GOSPODARSTVO
6.1.1. Koncepcija gospodarstva
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka smatra nužnim brži razvoj malog i srednjeg
poduzetništva, i u tu svrhu osnivanje organizacije vrsnih stručnjaka svih profila koji će na
temelju komparativnih prednosti zemlje ponuditi projekte poduzetnicima.
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka će dio državnoga proračuna staviti u funkciju
brojnih pojedinačnih ili udruženih poduzetnika načinom subvencioniranja svih tzv. logističkih
aktivnosti za uspješno poslovanje (istraživanje tržišta, registracija, patentna i druga poslovna
zaštita, potpora na inozemnom tržištu itd.).
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka će osobito ustrajati na primjeni najsuvremenijih
metoda praćenja gospodarskih aktivnosti.
Projekti malog i srednjeg poduzetništva će biti nositelj pune zaposlenosti, a
kreditiranjem banaka u državnom vlasništvu moći će se brže razvijati i postizati bolje rezultate.
Za ovakvu liniju kreditiranja država i s komercijalnim bankama dogovara povlaštene uvijete za
korisnike.
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka težit će da
strateške djelatnosti poput
poljoprivrede ili energetike zadovolje potrebe Republike Hrvatske.

6.1.2.Izvozno gospodarstvo
Svi izvozni prihodi uživat će beneficirane porezne stope i apsolutnu državnu potporu.
Kao poseban organ državnog nadzora ustrojit će se Porezna nadzorna služba u
funkciji ostvarivanja zadaća ovog Programa s širokim ovlastima rada.

6.1.3. Privatizacija
Proces privatizacije i stvaranje kapitalističkog sustava provodio se u Hrvatskoj
voluntaristički, a to znači sustavnim razvlašćivanjem dotadašnjih nositelja gospodarskog
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sustava i klijentalističkim nagrađivanjem onih hrvatskih građana koji su za dobivanje unosnog
položaja bili spremni ustupiti dio financijskih probitaka vlasti koja je to provodila. Stoga proces
transformacije socijalističkog sustava u kapitalistički sustav u Hrvatskoj s razlogom je bio
kriminalno djelo koje je dovelo do visoke razine materijalnog i civilizacijskog uništenja
Hrvatske.
Prava privatizacija hrvatskog izvršit će se polazeći od načela zaštite hrvatskih
nacionalnih interesa na predočenim izvorištima ovog Programa. To između ostaloga znači da
strateški važna poduzeća s položajnom i tržišnom rentom ne će biti prodana stranim
poduzećima ukoliko postoji interes domaćih kupaca (građana ili tvrtki).
Nadzor nad izvršavanjem preuzetih obveza iz ovog pod poglavlja bit će povjeren brojnim
nezavisnim istraživačkim skupinama iz zemlje i inozemstva.

6.1.4. Gospodarski (pod)sustavi
Kompleksni gospodarski podsustavi (energenti, voda, otpad, prometnice itd.) bit će u
državnom vlasništvu i funkcionalno po zaokruženim poslovnim cjelinama polazeći pritom od
načela zaštite javnog interesa i zaštite nacionalnih interesa.
Privatizacija gospodarskih podsustava bit će pod trajnim društvenim i državnim
nadzorom, i ne će se dopustiti koncentracija privatnog vlasništva.

6.1.5. Državni proračun
Bitno će se promijeniti funkcija državnog proračuna. On mora biti u razvojnoj funkciji
poticanja poduzetničkih aktivnosti hrvatskih građana.
Državni proračun jednim dijelom će osiguravati uspješni poslovni početak novim
poduzetnicima. Državni proračun jednim dijelom će služiti za dobivanje poslovnih referenci tim
poduzetnicima.
Stavljanje državnog proračuna u razvojnu funkciju znači, između ostaloga, financiranje
projekata kojima se potiče novo zapošljavanje na načelima naznačenim u ovom Programu.

6.1.6. Zapošljavanje
Provedbom programa zapošljavanja i samozapošljavanja otvaraju se brojne
mogućnosti produktivnog stvaralaštva u gospodarstvu i malom gospodarstvu, a
zainteresiranima treba omogućiti da kroz trajni obrazovni sustav mogu naučiti i znati svrhovito
koristiti to znanje.
Naročitu pažnju uz konsolidaciju velikih i većih gospodarskih subjekata treba posvetiti
malom i srednjem gospodarstvu. Jer to je put koji vodi relativno brzom zapošljavanju i
samozapošljavanju koje se lako može prilagoditi specifičnim zahtjevima tržišta.
U tom cilju na raspolaganju će biti:
1. zakonska sredstva u cilju poticanja zapošljavanja kojima se može intervenirati u gradskim i
lokalnim organima uprave
2. fleksibilniji Zakon o radu
3. braniteljima Domovinskog rata omogućiti najpogodnija zapošljavanja i sve druge oblike
osiguranja njihovog životnog standarda
4. jednaka prava žena na obrazovanje, zapošljavanje i nagrađivanje.

6.1.7. Zaštita hrvatskih poduzetnika
U cilju zaštite poslovanja hrvatskih poduzetnika utemeljit će se Državna agencija za
poslovni bonitet. Ona će na državni trošak, a u suradnji s inozemnim sličnim agencijama, i
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korištenjem njihovih usluga, ustrojiti evidencije, osoba i kompanija iz zemlje i inozemstva koje
ne zaslužuju poslovno povjerenje hrvatskog poduzetnika, ili se u poslovnim pregovorima s
njima nalaže krajnji oprez. Svaki hrvatski poduzetnik bit će obvezatan pravodobno primiti takve
informacije. Svaki poduzetnik ili korporacija iz inozemstva mora poslovati po Zakonima
Republike Hrvatske .
Državna agencija za poslovni bonitet će temeljem zakona imati ovlast upravnim
rješenjem trajno ili privremeno zabraniti poslovanje predstavniku ili vlasniku stranog ili
domaćeg poduzeća u Hrvatskoj, ili oduzimanja licenci na određeno vrijeme, odnosno trajno
svakom hrvatskom građaninu koji je namjerno ili nenamjerno grubo narušio uzance dobroga
poslovanja.

6.1.8. Monetarni i financijski sustav
Do ulaska Republike Hrvatske u članstvo EU podržavana je koncepcija realnog novca , a to
znači porast novčane mase za postotak porasta društvenog proizvoda i cijena robe za široku
potrošnju prema podacima renomiranih ekonomskih institucija i analitičara s korekcijom
očekivanih poslovnih aktivnosti.
Uvođenjem prirodnog knjigovodstva svaki vlasnik svaki poduzetnik (p)ostaje zaštićen jer ga
država štiti sa cjelokupnim aparatom.
Svi oblici zelenaštva, obračuna kamata na kamatu koje vode u dužničko ropstvo ili
umnogostručuju temeljni dug, bit će pravno ništavni, a potpisnici takvih ugovora i njihovi
realizatori bit će kazneno odgovorni i procesuirani po službenoj dužnosti.
Mjerama ekonomske politike poticat će promjena funkcije poslovnog bankarstva s
pretežno kreditnih odnosa, na realizaciju projekata. Hrvatska narodna banka obvezatna je
primjenjivati zakonske ovlasti na formiranju kamatnih stopa.
Banke će poduzeća, i nekretnine koje imaju u portfelju kao sumnjiva, i sporna
potraživanja, ili su ih stekle kao vjerovnici, ponuditi na daljnju prodaju nakon što su ih u
prvootkupu ponudili Hrvatskoj državi.
6.2. KULTURA
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka ostvarivanju nacionalnih interesa na području
kulture pristupita kao proizvodnom području. To znači napuštanje postojećeg koncepta
kulture u njezinoj svojevrsnoj elitnoj društvenoj funkciji.
Kultura mora biti svestrana, neovisna, oslobođena od utjecaja državnih institucija, u
što većoj mjeri financirana iz izvorišta svojih vlastitih programskih djelatnosti, kao zalog
zdravijeg poticaja i natjecanja u zadovoljavanju društvenih potreba.
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka ističe da je od osobitog društvenog interesa,
pružanja što kvalitetnijeg stručnog i duhovnog znanja o društvu na temeljima koji postoje u
postindustrijskim zemljama.
6.2.1. Obrazovanje
Obrazovanje u smjeru suvremenijih programskih sadržaja i stručnog osposobljavanja,
potrebno je uskladiti prema potražnji zanimanja odgovarajućih djelatnosti i usmjeravajućeg
gospodarskog društvenog razvoja.
Za smjer osnovnog i srednjeg obrazovanja moraju se temelji graditi i oblikovati u
vrtićima. Osnovni početak osobnog odgoja počinje u obitelji.
Postojeće srednjoškolsko obrazovanje predstavlja prvu i temeljnu razinu pismenosti i
stručne osposobljenosti svakog građanina Hrvatske. Način tog obrazovanja će se promijeniti
sukladno iskustvima najrazvijenijih zemalja. Svaki učenik u završnoj godini školovanja treba
imati nastavni predmet Ustav Republike Hrvatske.
Na području visokoškolskog obrazovanja svaki student primat će beskamatni
državni kredit, i slobodno birati studij na državnom ili privatnom fakultetu. Vraćanje kredita
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ovisit će primarno o kriteriju trajanja studija i korektivno prema ostvarenom uspjehu. Ukinut će
se upisne kvote, odnosno one će postojati isključivo iz ishodišta ispunjavanja tehničkih i
obrazovnih standarda. Studenti koji završe studij i zaposle se u poduzeću u stranom
vlasništvu, ili napuste Hrvatsku, a bili su u cjelini ili u određenom dijelu oslobođeni vraćanja
kredita, ugovorom će biti obvezatni vratiti državi iznos primljenih sredstava. Hrvatska
Braniteljska Pučka Stranka ističe da je društvena zadaća obrazovanja na fakultetima stvarati
takav profil hrvatskih intelektualaca koji će po završetku studija samostalno ili udruženo
započeti poduzetničku aktivnost uz potporu države.
Izravnim državnim subvencijama osigurat će školovanje, obrazovanje i stručno
usavršavanje nadarenih, po potrebi prema posebnim programima.
Obrazovne institucije, kao što su škole, fakulteti i druga koja se bave
obrazovanjem bit će prema objektivnim kriterijima rangirana svakih pet godina.
6.3. STANOVNIŠTVO I PROSTOR
6.3.1. Stanovništvo
Program demografske obnove izravno povezujemo s razinom duhovnog i
gospodarskog razvitka svih članova društva. Zato stvarni demografski razvitak može
proistjecati primarno iz provedbe u život načela obitelji, koja reproducira bogatstvo kulture i
rada u višečlanoj isto takvoj obitelji.
Zato će izdvajanja za djecu biti oslobođena svih poreznih davanja, uključivo
izgradnja infrastrukture i rad u dječjim vrtićima. Pojednostavit će se postupak usvajanja djece
bez roditelja i osigurat će se povećavanje nadzora njihovog odrastanja.
Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka provodit će aktivne imigracijske mjere poticanja
povratka Hrvata iz dijaspore sa ciljem da se i na taj način povećava broj stanovnika do
optimalne razine:
1. slobodan uvoz opreme i reprodukcijskog materijala za proizvodnju u prve tri
godine rada,
2. stimuliranje osnivanja Banke hrvatskih useljenika.
Imigracijskim mjerama će se onemogućavati mehanički priliv stanovništva iz onih zemalja koje
su ispod razine ostvarenog društvenog proizvoda po glavi stanovnika u Hrvatskoj. Svi
državljani Hrvatske u službenoj komunikaciji obvezatni su rabiti hrvatski jezik, moraju se
asimilirati u društvene navike, kulturu i običaje Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske
je obvezna da stanovništvu koje je prihvatilo hrvatsko državljanstvo omogući djelovati kao
zajednici kojaželi očuvati svoje kulturne običaje i navike.

6.3.2. Prostor
Zaštita okoliša od osobite je društvene važnosti. To znači da se nijedan zahvat u
prostoru ne može i ne smije provesti ili odobriti bez osiguranih sredstava njegove zaštite. Dio
profita ili ekstraprofita poduzetnika izravno se mora vratiti u zaštitu okoliša. Uprava zaštite
okoliša dobit će široke ovlasti rada, što uključuje hitne izmjene postojećeg zakonodavstva.
Privatno vlasništvo nad prostorom, uključivo koncesije, dopustit će se u razumnom
obliku, s time da prioritet imaju hrvatski građani s prebivalištem i radom u Hrvatskoj i iseljenici
Hrvatske.
Usprkos nepovredivosti privatnog vlasništva stranka ne prihvaća stvaranje
monopola, ili zauzimanje prostora većih razmjera od strane jednog vlasnika, koncerna, banaka
poduzeća itd.
Otkup ili davanje na korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na tim temeljima,
a u korist privatnih ili udruženih seljačkih gospodarstava (zadruga), bit će poticano državnim
financijskim sredstvima, uz preuzetu garanciju ostvarivanja produktivne poljoprivredne
proizvodnje.
Sustav povezivanja proizvodnje seljačkih gospodarstava bit će pod posebnim
državnim poticajem i nadzorom, koji će osiguravati predstavnici zadruga.
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Posebnu pozornost naša stranka će posvetiti sistemima navodnjavanja poljoprivrednih
površina, radi kvalitetnijeg iskorištavanja zemljišta i povećanja prinosa. Zalažemo se za
uvođenje ekološke proizvodnje u poljoprivredi, jer Hrvatska ima vrlo kvalitetnu vodu,
nezagađenu zemlju i relativno čist zrak, kao tri osnovna faktora u ekologiji.

6.5. Domovinski rat
Povijesne spoznaje koje proistječu iz Domovinskog rata temeljne su za snaženje i
očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta. Hrvatska Braniteljska Pučka Stranka će tomu dati
osobitu pozornost.
Bez ikakvih ograda stati će na ispravan put i zaustaviti veličanje pojedinih antihrvatskih
plamfeta i ikonografije popraćena s ideološkim ispiracijama protiv Republike Hrvatske.

JER SMO ODGOVORNI PRED POVIJESNOJ ISTINI,
JER NISMO VLAST,
JER NIČIJA POJEDINAČNA PRAVA I ODGOVORNOSTI
MI NEMAMO OVLAST PREUZETI,
JER JE NAŠE NAČELO:
ISTINA I DOMOVINA!
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