1. ДИЈАСПОРА – Средимо државу уз помоћ дијаспоре, вратимо нашу памет
Банка дијаспоре — подршка малим и средњим предузећима са минималним каматама, 0%
камата за жене које покрећу посао, 0% камата студентима
Глобални саветодавни одбор дијаспоре — стварање мреже стручњака широм света који би
вршио независну анализу и предлагао решења за реформе у свим сегментима економије и
администрације државе у директној сарадњи са Председником Републике Србије.
Појачавање учешћа дијаспоре у политичком животу Србије — путем електронског гласања
на изборима у матици и заступљеност чланова дијаспоре у Скупштини Србије.

2. ЕКОНОМИЈА – Нове економске зоне, подршка предузетницима Србије, без ЕУ
5 економских зоне стварају 100,000 нових радних места и привлаче страни капитал и
представљају боља економска решења од Европске Уније која је преоптерећена
бирократским системом и не нуди реална решења за привреду Србије. Председник
Србије мора водити главну глобалну иницијативу промоције економских зона и привреде
Србије како би српска дијаспора широм света инвестирала у нове зоне. Брзи опоравак
економије путем смањивања ПДВ на 5%, на беби опрему ПДВ 0%, и смањивање пореза на 33%.

3. СПОЉНА ПОЛИТИКА – јачање суверенитета државе и националних интереса
Нове иницијативе да се врати питање Косова у Уједињене Нације уз захтев за специјални
статус Северног дела Косова и Метохије попут примера ентитета Републике Српске у циљу
заштитите права српског народа. Директни апел америчком Председник Доналду Трампу у
вези репапрације и наплате ратне штете проузроковане НАТО бомбардовањем 1999 год.
Реформа и ојачавање војног система и враћање обавезе служења војног рока у складу са
дужностима Преседника Републике као Врховног Команданта војске.

4. ТРАНСПАРЕНТНОСТ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И РАВНОПРАВНОСТ — Покрећемо комплетну
модернизацију и транспарентност државне управе Србије путем новог система који надгледа
радни процес и омогућава запошљавање искључиво на бази доказаних способности и
школовања. Специјални комитет унутар кабинета Председника Републике Србије би сагледао
равноправност у платама и третману жена на радном месту. Децентрализација власти из
Београда у регионалне и локалне управе до нивоа месне заједнице.

5. ПОБОЉШАЊЕ ИМИЏА СРБИЈЕ У СВЕТУ — Желимо да представимо угледни имиџ у
свету путем знатног улагања у мултимедијско информисање, филмове и глобалне активности
кабинета Председника
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Д а ни је л а С ре ма ц
Рођена у Београду одрасла и
школовала се у Америци,
магистар међународних односа
и дипломатије, писац, експерт
за америчку спољну политику,
Председник и оснивач Српског
Института у Вашингтону, први
званични представник
Републике Српске током 90их у
Вашингтону, позната је у српској
дијаспори као водећи глас у
Америци у одбрани српских
националних и људских права
током ратова у Крајини, Босни и
Херцеговини и на Косову и
наступима на преко 256
телевизијских и радио програма
у Америци.

Члан Републиканске Партије Америке и бивши сарадник са републиканским кандидатом за
председника Пет Бјукенон.Говорила је испред важних америчких институција за спољну политику и
редовно упознавала америчко јавно мњење, чланове Конгреса и владу са проблематиком Балкана.
Написала је две књиге на енгледском— Рат Речима, Вашингтон и Југословенски Сукоб oписује
пропагандни рат и утицај на америчку политику према Балкану, издао амерички издавач “Praeger
Publishers” 2000 године. Њена друга књига, Срце Србије: путопис кроз културу (2012) писана на
енглеском и српком уз 356 слика у боји луксузног издања приказује све о српској култури, туристичке
дестинације, традиције, кухињу, спорт, историју, и српске производе. Као уметник излагала је и
продавала своје уметничке радове слике на платну по галеријама широм Америке.
ШКОЛОВАЊЕ Завршила је филозофију на универзитету (John Carroll University, Cleveland, Ohio) и
Магистар Дипломатије на познатом универзитету у Вашингтону (American University, Washington, DC)
Такође је студирала клавир и флауту на музичкој академији (Cleveland Institute) при факултету (Case
Western Reserve University).
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