
 

 

ПЛАТФОРМА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ПОЛИТИЧКО ДЕЛОВАЊЕ 
НАРОДЊАЧКИ ОРИЈЕНТИСАНИХ ПОЛИТИЧКИХ ГРУПАЦИЈА 

- НАРОДЊАЧКА ПЛАТФОРМА - 
 

 Ми доле потписани се обавезујемо да ћемо прокламована начела ове политичке платформе заједно 
спроводити кроз све институције у којима имамо политичке представнике (Народна скупштина Републике 
Србије, Скупштина А.П. Војводине, локални парламенти и све друге институције у којима имамо 
представнике), те да ћемо јавно заговарати теме и предлагати конкретна решења у виду предлога Закона, 
Уредби и сл. У том смислу саглашавамо се око следећих политичких начела: 

1. Србија мора на сваки начин заштитити грађане и територију од претњи терористичких банди. С тим 
у вези од посебне је важности заједнички рад свих друштвено и политички одговорних појединаца и 
група. 
 

2. Србија на сваки начин мора штитити стратешке ресурсе (земљиште, водотокове, стратешка 
предузећа попут ЕПС-а и сл.) и исте ставити у потпуности у функцију привредног развоја. 

3. Србија мора радити на ревитализацији привредног потенцијала у мањим градовима и општинама у 
којима постоји изразита депопулација, а при томе постоје инфраструктурни и природни предуслови 
за заснивање производних делатности. У том смислу је веома важно вратити значај и улогу локалне 
политике и јаких политичких личности у оквиру локалне власти. 

4. Србија све расположиве ресурсе мора да стави у службу пронаталитетне политике, као и у 
заустављање тренда одлива становништва у иностранство. Пореске олакшице за породице са више 
деце, јефтинији кредити и субвенције за покретање породичног посла и решавање стамбеног 
питања, подстицаји за насељавање мањих градова и општина само су неке од потенцијалних мера 
које се могу и морају под хитно мењати. 

5. Србија мора поново бити центар културне и идентитетске политике за све Србе у региону и 
расејању. Кроз културну политику се очувава народ и омогућују предуслови за друга увезивања 
(економска, политичка, безбедносна) свих Срба ма где да они живе.  
 

6. Србија има лош политички систем и да би било која позитивна промена уопште била могућа пре 
свега је неопходно оздравити политичку сцену. Масовне партије, трговина мандатима, 
непринципијелне коалиције само су неке од негативних појава које се законским и другим 
методама морају спутавати. 
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