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У времену крупних промена на међународној сцени, и успостављања мултиполарног света, сматрамо да је од 
прворазредног значаја заштитити што већи ниво суверенитета државе Србије. 
 
Војни споразум који је недавно потписан у Москви, чвршће уговорно повезивање са НР Кином, као и гласање 
у УНЕСКО само су неки од јасних показатеља да се у овом времену може и мора напрегнути сва друштвена и 
национална снага како би се створили предуслови за мир и стабилност, што је полазна основа сваког 
напретка. 
 
Стратешки природни и привредни реурси су окосница суверенитета сваке државе, те стога подносимо 
иницијативу да се у Народној Скупштини усвоји 
 

ДЕКЛАРАЦИЈА О ЗАШТИТИ СТРАТЕШКИХ РЕСУРСА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
1. Обуставља се поступак продаје Телекома, уз обавезу да се из предузећа издвоје системи који 
представљају стратешки интерес државе, попут система специјалних веза итсл. Такође, из система 
Телекома издвојити телекомуникациона предузећа у Републици Српској и Црној Гори, и 
онемогућити њихово посредно презимање од стране трећих лица; 
 
2. Обуставља се тзв. „корпоративизација Електропривреде Србије“ јер почетни резултати 
показују да систем ЕПС-а све лошије функционише. Такође, забранити продају постојећих 
производних и дистрибутивних система. 
 
3. Забрањује се  продаја постојећих система за пренос електричне енрегије. 
 
4. Издаваја се ЈП Србијагас из преговарачког процеса са ММФ-ом имајући у виду да се у овом 
процесу врши систематско подривање компаније и врши очигледна припрема за њено затварање. 
 
5. Забрањује се продаја Железница Србије и Луке Нови Сад. 
 
6. Одлаже се рок за почетак примене одлуке о праву странаца да купују земљиште у Србији са 
2017. на 2117. годину. 

. . . . . . . . . . . . . . 
Имајући у виду да је покренуто више појединачних иницијатива везаних за предмет ове Декларације, 
става смо да је сврсисходно да се све иницијативе преточе у једну која би своју верификацију 
добила у Народној скупштини. 
 
Сматрамо да је начин управљања стратешким ресурсима једна од од тема око које би се морао 
постићи најшири друштвени и политички консензус чиме би се уједно радило и на стабилизацији 
друштвених и политичких прилика у земљи. 

Ми доле потписани, 
Мирослав Паровић, председник странке Трећа Србија 
Мироје Јовановић, подпредседник странке Трећа Србија 


