
Полазећи од принципа да је народ једини аутентични носилац суверенитета над 

природним ресурсима, а не било која власт која управља Србијом, 

  

Држећи се својих темељних програмских начела, а у складу са чврстим 

опредељењем да ћемо увек бити уз свој народ, 

  

Уважавајући право народа да живи у здравој средини и његову решеност да је 

сачува од уништења, 

  

Поштујући традицију, историју и сећање на претке који су животом плаћали да 

будемо своји на своме, остављајући нам у наследство рудна богатства, као и 

шуме, њиве, језера и реке, 

  

Свесни историјске одговорности да потомцима оставимо природно окружење 

исто или боље од оног које смо наследили од генерација пре нас, 

  

Разумевајући ограничења природних ресурса и значаја који ће они имати у 

будућности, 

  

Сматрајући да је погубно радити у корист корпорација и њихових профита а на 

трајну штету земље и народа који овде живи, 

  

Скупштина Народне странке доноси: 

  

ДЕКЛАРАЦИЈУ О 

ОДГОВОРНОМ УПРАВЉАЊУ РУДНИМ БЛАГОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

  

Народна странка ће се односити према рудном богатству и свим другим 

природним ресурсима Србије одговорно, стручно, утемељено и у најбољем 

интересу народа. 

  

У том циљу, увешћемо мораторијум на ископавање литијума и свих других руда 

чија експлоатација трајно и непоправљиво загађује животну средину и угрожава 

опстанак људи, биљног и животињског света на одређеном простору. Дужина 

трајања мораторијума зависиће од неупитне потврде потпуне еколошке 

безбедности технологија примењених у пракси у најразвијенијим европским 

државама, приликом експлоатације руда у истом природном облику као код нас, 

након чега мора бити организована широка јавна расправа. 

  

Ревидираћемо све донете планове, законске прописе и потписане уговоре у вези 

са експлоатацијом руде јадарита и екстракције литијума, али и осталих руда на 

основу уговора и споразума који су остали недоступни јавности, а могу нанети 

трајну штету становништву и околини у којој живе. Све уговоре и споразуме ћемо 

објавити. 



Поништићемо све штетне уговоре и променити све прописе који одударају од 

оних у развијеним земљама европског континента у области рударства и 

заштите животне средине. Сви просторни планови и сви планови посебне 

намене којима се омогућава реализација ископавања руда морају проћи строгу 

стручну ревизију. 

  

Уједначићемо висину износа рудне ренте и обезбедити третман наших државних 

ресурса и руда какав имају најразвијеније европске земље. Спречићемо 

стварање екстериторија на тлу Републике Србије, где се суспендују домаће 

законодавство и прописи, а ради се о заштити природе, људских и радничких 

права или безбедносних ризика стварањем тих екстериторија. 

  

Народна странка ће подржавати развојне пројекте и инвеститоре који прихватају 

да раде у складу са новим одлукама и плановима одговорних власти, у 

потпуности поштујући све прописе, законе и Устав Србије, као и транспарентне 

стручне студије о еколошким, економским и здравственим аспектима тих 

инвестиција. 

  

Последњу реч увек мора имати народ! 

 


