
На основу члана 10. Закона о политичким странкама („Сл. гласник РС“,           
бр. 36/09 и 61/15 – одлука УС) Оснивачка скупштина Покрета обнове           
Краљевине Србије дана 18. јуна 2017. године, доноси 
 

О С Н И В А Ч К И   А К Т 
 

Назив: Покрет обнове Краљевине Србије 
Скраћени назив: ПОКС 
Седиште и адреса: Београд, Баба Вишњина 38 
 
Програмски циљеви: 

- успостављање уставне парламентарне монархије, 
- залагање за суверену и целовиту Краљевину Србију, са Косовом и          

Метохијом као њеним неотуђивим делом,  
- очување традиције и духовности и културних вредности српског        

народа, уз пуно уважавање националног и културног идентитета        
свих националних заједница на територији Републике Србије, 

- очување и неговање породице и породичних вредности, као        
темеља државе и друштва, 

- успостављање и развој тржишне економије по узору на        
најразвијеније земље света,  

- подстицање развоја пољопривреде као основе будућег напретка       
Краљевине Србије,  

- децентрализација, регионализација и јачање локалне самоуправе      
са циљем равномерног развоја свих делова Краљевине Србије, 

- успостављање и одржавање снажних дипломатских односа са       
свим државама света, у циљу остваривања стратешких интереса        
Краљевине Србије, 

- придруживање Краљевине Србије Европској унији, 
- неговање и јачање односа са дијаспором, 
- очување културне баштине и неговање добрих односа са Српском         

православном црквом и осталим верским заједницама, 
- посебно очување и заштита духовне баштине и историјског        

наслеђа на Косову и Метохији, 
- унапређење образовног система, поклањање посебне пажње      

омладини и развоју спорта у циљу очувања здравља нације. 
 
Лично име, пребивалиште и адреса и ЈМБГ лица овлашћеног за          

подношење пријаве за упис политичке странке у Регистар: Жика Гојковић,          
Сомбор, улица Грује Дедића 19/38, ЈМБГ: 0911972810048. 
 

Датум доношења оснивaчког акта: 18. јун 2017. године. 
 

 
                                                      Председавајући Оснивачке скупштине  



  
                                                       Мр Владимир Јелић  


