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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 

 

Програм 

 

Покрета обнове Краљевине Србије 
 
 

 

1. Државно уређење – Обнова Краљевине Србије 
 

 

Покрет обнове Краљевине Србије је политичка организација која се залаже 

за успостављање уставне парламентарне монархије. Србија има и престо и 

престолонаследника. Карађорђевићи су чистокрвна лоза, потомци вође Првог 

српског устанка и водиља Равногорског покрета, под чијом капом су били 

последњи чувари краљевине, чија улога је у нашој држави коначно призната и чији 

историјски значај је у народу схваћен на прави начин. 
 

Облик државног уређења који заступа Покрет обнове Краљевине Србије 

подразумева да народ на слободним и непосредним изборима бира своје 

представнике у скупштини, а посланици владу. Краљ, заједно са њима, ради на 

просперитету државе и народа. Краљ је помиритељ различитих политичких 

опција. Као што је српски грб потпун само са својом круном, тако и српска држава 

то јесте једино са краљем на челу. 
 

Циљ Покрета обнове Србије је спајање вековних вредности нашег народа и 

савремене Србије, по моделу других европских заједница нација које су очувале 

своју традицију и успешно је инкорпорирале у све споре данашњице. 
 

У уставној парламентарној монархији, краљ потврђује мандатара владе, на 

основу формиране већине и представља фактор стабилности за слободне и 

регуларне парламентарне изборе. Државу воде влада и скупштина, а Краљ, као 

нестраначка личност, има улогу да помаже политичарима у превазилажењу 

изазова и сукоба између различитих страна, како би се носиоци власти усмерили 

ка заједничком раду у корист државе и народа. 
 

Сарадња са другим монархијама, која би била омогућена кроз блиске везе 

српске краљевске породице са представницима европских дворова, довела би до 

убрзаног опоравка међународних односа, обнављања историјских савезништава и 

враћање Србије у фамилију европских краљевина којој је одувек припадала. 
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На том плану би се позитивно осликао и потенцијал за улагањe страног 

капитала, што би непроцењиво допринело јачању српске економије.  
Савремене државе света, које су уређене као монархије, попут Јапана, 

Аустралије, Холандије, Велике Британије, Данске, Норвешке... представљају 

земље са највишим стандардом и највишим степеном остварене социјалне 

правде и људских права. 
 

Свој рад Покрет за обнову Краљевине Србије заснива на обнови насилно 

прекинуте уставне парламентарне монархије, уз врхунски приоритет стабилности 

и мира у држави и поштовање свих њених грађана, без обзира на веру и нацију. 
 

Покрет обнове Краљевине Србије је покрет слободних, одговорних и 

добровољно удружених грађана, који дубоко верују у то да је време да српска 

круна поново сија истим сјајем, као и у време када је наша отаџбина била 

поштована и уважавана. Успостављање Краљевине значи уједно и јачање 

политичке стабилности и институција, уз сигурност да држава не би зависила од 

политичких односа између највећих странака, уз Круну као симбол државног 

јединства и гарант државног континуитета. 
 

Монархија за нас није одабир, него наслеђе и традиција! 
 

 

2. Национална политика 
 

 

Српски народ, али и сви грађани других националности или вере, који живе  

у нашој земљи, завређују једнака права на национални и културни идентитет, као 

и на остварење личног развоја на свим пољима. Краљевина Србија је оквир који 

обезбеђује да се историјске тежње српског народа за јединством и слогом остваре 

и да се на крилима тог процеса сачува интегритет наше државе. 
 

Очување традиције и духовности српског народа и њихово јачање Покрет 

обнове Краљевине Србије сматра једном од најсветијих дужности свих наших 

грађана, а посебно носилаца одговорности које грађани бирају за своје 

представнике у власти. 
 

Неопходан је потпуни раскид са комунистичким наслеђем, уз посебан 

акценат на отварање тајних досијеа безбедносних служби. То се мора учинити 

системски, као што су то учиниле и бројне друге, бивше комунистичке, а сада 

развијене државе. Ово питање дисконтинуитета је кључно за оздрављење 

друштва и излазак из вишедеценијског зачараног круга ауторитарне власти. 

Отварање тајних досијеа је један од суштински битних послова демократске 

државе, како би у њене институције грађани имали поверења. 
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Косово и Метохија део је Србије и увек ће то бити. 
 

Један од најважнијих циљева Покрета обнове Краљевине Србије јесте 

очување нашег народа и светиња на Космету. Држава и међународна заједница 

морају да гарантују слободу кретања и изражавања српског народа на Косову и 

Метохији. Неопходан је непрестани дијалог са представницима албанске 

заједнице и заједнички рад на суживоту. 
 

Суверенитет државе Србије не може и не сме да се доводи у питање. Јужна 

српска покрајина Косово и Метохија саставни је и неотуђиви део наше земље. 

Трајно решење за ситуацију која је креирана десетинама година погрешне 

државотворне политике и односа према овој теми је стварање услова за 

споразумно развијање односа на Косову и Метохији. Од тога не зависи само мир и 

стабилност у Србији него и у читавом региону. 
 

Одрживост суживота српског и албанског народа мора бити загарантована,  

а држава Србија на томе мора да инсистира у међународној заједници. Неопходно 

је даље поштовање Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација, уз 

максимално уважавање стања на терену и дијалог Београда и Приштине 

искључиво на принципима реципроцитета када је реч о међусобним уступцима 

који су неопходни за даљи напредак. 
 

Осим заједничког живота Срба и Албанаца, Покрет обнове Краљевине 

Србије залаже се и за повратак становништва које је у претходним годинама 

протерано са Косова и Метохије и омогућавање услова за његов нормалан живот 

и напредак. 
 

Када је реч о српској културном и верском богатству на Косову и Метохији, 

неопходно је да се међународна заједница активно заложи за заштиту наслеђа 

грађеног вековима, не декларативно и не без јаке подршке српским светињама на 

терену. Такође, неприхватљиво је укидање српских институција на северу Косова 

и Метохије, јер су оне стубови опстанка и заштите српског становништва. 
 

Покрет обнове Кра љевине Србије у фокусу своје националне политике има 

једнак однос према свим својим грађанима, највиши степен одговорности према 

државним и националним интересима и јединство државе. 
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3. Породица као темељ државе 
 
 

За Покрет обнове Краљевине Србије породица је основа и темељ државе. 
 

Мерама подршке родитељима мора да се заустави „бела куга“. 
 

Породица не представља само заједницу људи која је у модерном друштву 

попримила најразличитије облике, него фундаменталну јединицу за морал, праве 

животне вредности и јединство. Колико је јака породица, толико је јак и народ. А 

колико је јак народ, толико је јака и држава. 
 

Покрет обнове Краљевине Србије инсистира на враћању породичних 

вредности и дефинисању мера државне политике које ће бити конкретне и које ће 

омогућити њихов развој. На програму наталитетне политике потребно је 

направити драстичне помаке, кроз мере економске подршке родитељима, 

развијање породичног предузетништва, улагање у мала и средња предузећа која 

настају управо удруживањем чланова породице и газдинстава. 
 

Помоћ вишечланим породицама и укидање пореза на беби опрему, 

финансијска подршка трудницама и породиљама, стварање услова за 

запошљавање младих мајки, дужност су одговорне државе која улаже у своју 

будућност и у будућност свог народа. 
 

Млади људи у Србији десетинама година уназад у планирању родитељства 

нису били у могућности да рачунају на институционалну, као ни на финансијску 

помоћ државе. Стратегија рађања која је у Србији усвојена 2008. године мора да 

се примењује, а мере популационе политике треба да обухвате далеко значајније 

захвате из државног буџета. 
 

Дугорочна незапосленост младих је изазов који је за Покрет обнове 

Краљевине Србије приоритет за решавање у циљу обезбеђивања услова за 

побољшање наталитетне политике. Отварање радних места у привредним 

гранама које су у експанзији, попут телекомуникација и ИТ индустрије намећу се 

као императив, уз заокрет у образовном програму и школовању профила који су 

тражени на тржишту рада. Такође, преквалификација младих родитеља и 

потенцирање на њиховом оспособљавању за послове у областима у којима 

постоји потражња, у фокусу је циљева Покрета обнове Краљевине Србије у 

погледу оснаживања породице. 
 
 

 

 

 

 

 



5 
 

4. Основна начела економског програма 
 

 

Основа рада Покрета обнове Краљевине Србије у сваком сегменту је 

стварање модерне и стабилне државе, с императивом креирања позитивне 

социјалне и економске климе. Основне претпоставке економског развоја 

подразумевају реформу државе и постављање Србије на здраве темеље  
Како би економски систем функционисао на прави начин, неопходна је 

реорганизација правног система и обезбеђивање владавине права и поштовања 

уговора у свим сферама тржишног пословања. Програм Покрета обнове 

Краљевине Србије подразумева искорењивање привредног криминала и 

корупције и обезбеђивање независног правног система, кроз његово усклађивање 

са правним регулативама Европске уније, којим се обезбеђује интегрисање нашег 

тржишта и економије у тржиште породице европских земаља. Узимајући у обзир 

неопходност поштовања специфичних интереса привредних субјеката у Србији, 

Покрет обнове Краљевине Србије као један од основних развојних постулата 

поставља интересе домаћих привредника и њихово пословање. 
 

Заштита права и капитала, подразумевају се као најважнији предуслови за 

развој тржишне економије. Интереси државе Србије морају бити прожети кроз 

интересе уједињене Европе на пољима слободног тржишта и заједничког развоја 

кроз институције обједињеног система. Инкорпорирајући српску привреду у 

европске токове, обезбеђује се привредна размена на свим нивоима. 
 

Без ограничења за домаће производе на страним тржиштима, кроз 

прекограничну сарадњу и развијену отворену комуникацију, унапређује се пласман 

робе и услуга јединствених за нашу државу, уз уважавање квалитета без обзира 

на обим понуде на глобалном нивоу. Природни ресурси, пре свега вода, енергија и 

рудна богатства, представљају за Покрет обнове Краљевине Србије стратешку 

предност и тежиште економског развоја. Заштита ових ресурса је наша полазна 

тачка. Развој пољопривреде је, такође, снажан потенцијал у основној идеји 

покретања економског прогреса у будућој модерној и развијеној Србији. 
 

Заштита права на имовину и капитал, реформа пореског система и 

обезбеђивање позитивне климе, покретач су озбиљних промена које су неопходне 

на свим пољима. Развијање добрих политичких односа у региону и пропагирање 

отворене привредне и економске сарадње са земљама окружења, представљају 

императив, јер снажне дипломатске и политичке везе представљају замајац за 

покретање националне економије. 
 

Правилна трансформација јавног система, уз повећање ефикасности 

државног апарата, обезбеђује предуслов за повећање ефикасности система који 

одговара грађанима и привреди. Нема повећања стандарда са робусним и 

застарелим државним системом, злоупотребом јавног сектора, негативном 

кадровском селекцијом и непотизмом. 
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Улога државе у напретку привреде и расту економије не може да буде 

декларативна, него врло јасна и одређена програмом 

 

мера које ће обезбедити уређено тржиште капитала и радне снаге и 

макроекономску стабилност. 
 

Међу основним постулатима економског програма Покрета обнове 

Краљевине Србије, кроз остваривање модерне парламентарне монархије и даљу 

демократизацију друштва, истичу се равномерно управљање јавним приходима и 

расходима, улагање у исплативе инвестиције и пројекте који пре свега обезбеђују 

просперитет у дужем временском периоду. 

Осим пољопривреде, стратешке привредне гране на којима се заснива наш 

економски програм су производња хране и органских производа, војна индустрија, 

телекомуникације, биотехнологија и сектор информационо-комуникационих 

технологија (ИТ сектор), као најперспективније области за економски развој. 
 

Акценат у организацији државног уређења и осигурању квалитета живота 

грађана Србије, Покрет обнове Краљевине Србије ставља на успостављању тесне 

сарадње са монархијама у Европи и преузимању најбољих тековина из држава 

чије уређење се заснива на том принципу. Приоритет у сваком смислу је препород 

друштва на здравим економским темељима, уз уважавање историје и традиције, 

али и модерних тековина друштва. 
 

 

5. Пољопривреда – основа развоја Србије 
 

 

За Србију нема важније привредне гране од аграра, који је вековима био 

најважнија полазна тачка у економском развоју државе, а који је, нажалост, од 

деведесетих година доживео дугогодишњу стагнацију и урушавање. 
 

Без богатог пољопривредника нема ни богате Србије. Због тога, Покрет 

обнове Краљевине Србије залагаће се да пољопривредни производи на нашем 

тржишту у највећој мери буду из домаће производње. Стратешки развој аграра 

базирамо на јакој подршци индивидуалним пољопривредним произвођачима и 

њиховом удруживању у задруге. Као што нам је важна обнова породице и 

породичних вредности, тако нам је важна и обнова индивидуалних 

пољопривредних газдинстава. 
 

Развијање пољопривредних задруга и такав начин удруживања малих 

пољопривредника има неупоредиви значај у односу на њихов самосталан рад и 

наступ на тржишту. Покрет обнове Краљевине Србије у програмском начелу 

развоја пољопривреде финансијску помоћ задругама види као неизоставни део 

стратегије. 
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Средства која се пласирају у задруге воћарима, повртарима, сточарима, као 

и свим другим пољопривредним произвођачима у Србији омогућавају да лакше 

дођу до тржишта, новац из буџета се не троши на 

покривање дуговања, него за подизање засада, јачање стада, куповину 

механизације и друге инвестиције у унапређења рада свих удружених 

пољопривредника. 
 

Искуства других, развијених земаља, говоре да је тренд задругарства у 

пољопривреди поново најизраженији облик рада и организовања газдинстава. У 

свету постоји око 750.000 задруга, које броје око 800 милиона задругара, а у 

Србији сада постоји око 1.500 земљорадничких задруга, на чијем опоравку и 

даљем прогресу држава мора интензивно да ради. Задруге у пољопривреди, уз 

развој српских села, имају и социјалне циљеве – оснаживање породица и 

задржавање становништва у руралним пределима, чиме доприносе укупном 

привредном и друштвеном развоју. 
 

Грађани у Србији не смеју да зависе од увоза хране и других 

пољопривредних производа. У Србији мора да се једе здравствено безбедна и 

квалитетна храна, чија производња је полазна основа за успешан пласман на 

страна тржишта. 
 

Наша тежња ка припајању Европској унији прожима се и кроз наша 

програмска начела у области пољопривреде. Србија може да постане један од 

најзначајнијих произвођача и извозника здраве хране у региону, па и у целој 

Европи. За то су неопходна средства из европских фондова, за развој агробизниса 

и оснаживање српских села. 
 

Даље, пољопривреда и индустрија хране у модерном свету убрзано уводе 

савремене технологије у своје процесе. Покрет обнове Краљевине Србије ће 

радити на увођењу дигиталних технологија и платформи, савремених решења за 

производњу, прераду, складиштење и транспорт. Осим тога, преко Интернета и 

производа индустрије информационе технологије (ИТ), отварају се велике 

могућности за продају и пласман производа, проналажење инвеститора и 

конкурса за пројекте у области аграра. Како би пољопривредници усвојили 

модерна знања, држава у томе мора да посредује формирањем посебних тимова 

стручњака који ће бити задужени за едукацију на свим нивоима. 
 

Важно је проналажење нових тржишта, путем Интернета, кроз 

специјализоване платформе за сусрет понуде и потражње добара и услуга, 

повезивајући произвођаче и заинтересоване компаније у различитим областима. 

Савремена технологија омогућава да се домаћи производи пласирају на глобално 

тржиште, што држава не сме да игнорише него да из све снаге подржи. Србија 

увелико школује стручњаке на овим пољима и њихов потенцијал је неопходно 

максимално искористити. Морамо искористити наше интелектуалне ресурсе на 

факултетима и институтима, те укључити домаће стручњаке у процес производње 

и прераде пољопривредних производа. 
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Прерађивачка индустрија треба да буде једна од база нашег свеукупног 

развоја. Образовање пољопривредних произвођача је потребно и у вези са 

коришћењем земљишта и употребом заштитних средстава, јер једино очувањем 

плодног тла имамо шансу за будућност у аграрној производњи. Према проценама,  
у континуитету је неопходно да се ради на третирању трећине обрадивих 

површина и предузимању мера на побољшању физичко-хемијских и биолошких 

особина земљишта, као и на заливним системима. 
 

Могућности за органску производњу у Србији су готово неограничене. 

Базирање на овој грани пољопривреде, која на глобалном нивоу у понуди 

агрокултуре нема конкуренцију у систему вредности, може да донесе највећу 

корист. Покрет обнове Краљевине Србије заузима чврсто становиште да је 

неопходно искористити плодно земљиште, чисту и незагађену воду и ваздух, који 

су у Србији, за разлику од бројних других земаља Европе и света далеко мање 

загађени. Органска храна је будућност, коју морамо узети буквално у своје руке – 

субвенционисањем и регресирањем коришћења органских ђубрива и средстава за 

заштиту, коришћењем машина које смањују степен убрзаног експлоатисања 

плодног земљишта, набавке семена и репроматеријала и промоцијом 

произвођача органских производа на домаћем и страном тржишту. 
 

Залажемо се за обнову сточног фонда, за развој пчеларства и већу 

пошумљеност Србије. Такође, да унапредимо ловство и риболовство, не само као 

туристички потенцијал, него као и пољопривредну грану. Изричито смо против 

употребе и производње генетски модификованих производа (ГМО). Без развијеног 

села и задовољног сељака нема напретка Србије, а управо се за то залаже 

Покрет обнове Краљевине Србије. 
 

 

6. Децентрализација, регионализација и локална самоуправа 
 

 

Децентрализација Србије деценијско је питање које је одувек предмет 

политичких дебата и јавних расправа, али и суштинско питање за конкретан, 

опипљив развој државе. За разлику од централизације, која подразумева 

гомилање надлежности, средстава и моћи у једном центру, децентрализација 

транспарентно представља распоређивање утицаја на више нивоа власти. 
 

Децентрализација као концепт, уз поделу државе на регионе, због тога је 

један од стратешки битних „стубова“ политичког програма Покрета обнове 

Краљевине Србије. Неопходно је да сви делови наше земље буду приближно 

једнако развијени и да на тај начин задржавају своје становништво, не само од 

одласка у иностранство, него и од промене средине унутар граница Србије и 

масовних миграција у градове који су протеклих деценија постали препопулисани. 
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Регионални развој подразумева и правилну расподелу буџетских средстава 

по регионима, како би се креирале и једнаке шансе за све наше грађане. Осим 

тога, децентрализација за Покрет обнове Краљевине Србије подразумева – како 

политичку поделу у процесу одлучивања – тако и прерасподелу администрације 

на различитим нивоима организације и власти. 
 

Централизована власт није у могућности да обезбеди валидне и 

правовремене информације са терена, чиме се аутоматски дисквалификује за 

квалитетан и близак однос са бирачима, који директно одлучују о њеном раду и 

успостављању. Још једна важна предност децентрализације је могућност 

непосредног избора извршних органа, који одговарају директно грађанима, 

преузимајући на тај начин и већу одговорност и последице „смењивости“ у случају 

изостанка резултата. 
 

Сваки регион у Србији носи своје специфичности које се морају уважавати 

од стране оних који представљају темељне институције државе. Због тога Покрет 

обнове Краљевине Србије инсистира на подели на регионе, у којима постоји 

средњи и локални ниво власти, преко којег се најважније државне и политичке 

одлуке транспонују уз уважавање поменутих специфичности. Уз то, неопходна је и 

фискална децентрализација, која, уз одређени степен контроле државних 

институција, омогућава самостално управљање финансијама на нивоу јединица 

локалне самоуправе. 
 

Децентрализацију обавезно мора да прати и деполитизација процеса 

одлучивања, што искључује сваку врсту политичког утицаја на одлуке које се тичу 

јавног интереса и живота сваког грађанина Србије. Децентрализација је процес 

кроз који се неминовно прожима реформа целокупног државног система, јер њен 

успех је везан за успешно изведене реформе и усклађивање институција са 

европским стандардима. Из децентрализације је потребно изузети ресоре 

одбране, унутрашње безбедности, фискалне и пореске политике и дипломатије, 

који у својој суштини представљају државне послове неодвојиве од централних 

органа власти. 
 

Подела на регионе према концепцији Покрета обнове Краљевине Србије 

подразумева формирање следећих региона у Србији: Војводина, Београд, Косово  
и Метохија, Западна Србија, Источна Србија, Јужна Србија и Шумадија. Следећи 

пример појединих развијених западних земаља, наш покрет се залаже за поступну 

регионализацију, са различитим нивоима овлашћења, уз могућност да се 

одређени региони током будућег развоја кандидују за већи степен овлашћења. 
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Уз поделу на регионе, подразумева се и институционална политичка 

децентрализација. Неопходно је да региони имају изворне приходе, изворна 

овлашћења и органе власти. 
 

Кроз напредак појединачних, традиционално економски јачих региона, стичу 

се услови за бољи и равномернији развој осталих и за стабилизацију државе у 

целости. 
 

Јединице локалне самоуправе су саставни део уређеног демократског 

политичког система и правилна децентрализација подразумева њихов пун развој. 

Принципи рада локалне самоуправе изричито треба да се базирају на 

децентрализацији јавних и управних функција. Успостављањем таквих принципа и 

њиховом разрадом се у пракси стварају неопходне претпоставке за модерну и 

ефикасну локалну управу, која је у пуној служби грађана и има за циљ 

побољшање њихових животних услова. 
 
 

Локалне самоуправе за Покрет обнове Краљевине Србије представљају 

почетну тачку укупног економског развоја. Неопходно је створити услове за 

ефикасан рад службеника у локалним самоуправама, кроз јединствени механизам 

обуке на националном нивоу. То ће довести до побољшања њихових радних 

стандарда, али и транспарентности, што је на локалном нивоу најзначајније. 
 

Носиоци власти на свим нивоима морају да имају највиши степен 

одговорности у свом раду, а како би се то обезбедило, Покрет обнове Краљевине 

Србије залаже се да се грађани најконкретније укључе у њихов избор. Како би 

народ одлучивао о онима који га представљају, потребно је да се градоначелници  
и председници општина, као челни људи у јединицама локалне самоуправе бирају 

на непосредним изборима. 
 

Такав избор не би оставио превише простора за калкулисање странкама и 

сузио би избор кандидата на најбоље. Тражимо да политичари одговарају 

грађанима, који на овакав начин постају и најбољи контролни апарат за њихов 

рад. 
 

Процес децентрализације у свим сегментима за циљ, између осталог, има и 

повећање продуктивности јавног сектора. У том смеру је важно у планирање на 

државном нивоу укључити и општински сектор. Програм обнове Краљевине 

Србије се, уз децентрализацију залаже и за процес релокације централних 

институција за које је то могуће. 

 

 

 

 

 

То значи премештање појединих функција централне власти по регионима, 

попут пратећих функција – финансијског управљања, управљања људским 
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ресурсима и сл. Визија је јасна – осигурати равномернији напредак земље, 

промовисати регионални развој и подстицати запошљавање у различитим 

деловима државе. 
 

Овакве реформе теже ка томе да се кроз регионализацију, администрација 

више усмери ка грађанима и клијентима, као и да се увећа ефикасност и 

продуктивност њених послова, те да се разјасни подела дужности између 

регионалне државне управе и локалних власти у региону. 
 

 

7. Међународна сарадња 

 

Србија је држава која се у Европи налази географски, али и историјски, 

културно, традиционално. Неизоставни смо део европске породице народа, који је 

у прошлости положио немерљиве жртве за слободу и вредности које су уткане у 

темеље Европске уније и којима наша држава треба да се поново окрене, 

прикључујући се тако онима чији је саставни део одувек и била. 
 

Рецидиви прошлости који су, сада већ дубоко уткани у наш државни систем, 

могу се искоренити једино успостављањем владавине права, а процес 

евроинтеграција омогућава Србији усвајање тог процеса на најбољи и најбржи 

могући начин. Евроскептицизам је у нашем народу разумљив само због 

индоктринације коју годинама спроводе одређене политичке опције којима није у 

циљу да Србија буде укључена у савремене европске токове. Покрет обнове 

Краљевине Србије ће се снажно залагати да се такви ставови промене и да се 

Србија окрене у најлогичнијем правцу – ка заједници земаља којима је окружена и 

са којима је природно да сарађује на свим плановима. 
 

Развој по моделу европских држава омогућиће, уз законске оквире и 

развојни фондови Европске уније који се сваким кораком који наша земља 

направи ка приступању ЕУ све више отварају и на тај начин се појачавају 

могућности за даљи прогрес. Осим тога, примери уређења успешних 

парламентарних монархија попут Шпаније, Шведске, Белгије, Луксембурга...могу 

да буду показатељ, а сарадња са таквим државама и значајна помоћ ка 

реформисању наше земље. 
 

Заштита српских интереса на Косову и Метохији такође је најреалније 

остварива кроз чланство у Европској унији, као и остварење свих стратешких 

националних интереса. Снага државе огледа се у њеној способности да се 

прилагоди тековинама модерног времена у истој мери у којој је спремна да 

прихвати и уважи оне од којих може да учи и просперира. 
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Озбиљна спољна политика коју заговара Покрет обнове Краљевине Србије 

заснива се у великој мери на мостовима сарадње кроз родбинске и пријатељске 

везе династије Карађорђевић, као и лична пријатељства која по целом свету има 

њ.к.в. Престолонаследник Александар Карађорђевић. Управо ти мостови су 

драгоцени јер представљају највреднију врсту дипломатије која помаже да се 

надограђују и механизми интернационалне сарадње Владе Србије. 

 

Политика Србије на међународном плану потребно је да као основне 

претпоставке има војну неутралност, као и јаке везе у првом реду са Руском 

федерацијом, Кином, Сједињеним Америчким Државама, али и свим другим 

земљама Европе и света. 
 

Војна неутралност је једини начин да се обезбеди територијални интегритет 

Србије, самим тим и целог Балкана. Национални интерес је да се могућности за 

сукобе сведу на најмању могућу меру и да наша земља буде безбедна, како из 

војног, тако и из свих других безбедносних аспеката, што грађанима Србије 

омогућава достојанствен живот, али и креирање повољног амбијента за стране 

инвестиције и јачи економски развој. 
 

Војска Србије треба да остане један од основних стубова друштва, у складу 

са професионалним стандардима које намећу савремени трендови. 

Модернизација наоружања и војне опреме, боља организациона структура и пуна 

сарадња са службама безбедности, у циљу су гарантовања мирног и стабилног 

развоја. 
 

Покрет обнове Краљевине Србије захтева поштовање међународних 

споразума и резолуција који важе на територији бивше Југославије, а као обавезу 

државе поставља сталан и интензиван рад на обезбеђењу што бољег положаја 

српског народа у државама региона. 
 

Ниво билатералне сарадње са водећим светским силама је у Србији 

деценијама био на незавидном нивоу и потребно је да се та сарадња унапређује у 

свим областима. Комуникација и повезивање у областима културе, економије, 

технологије, привреде, образовања...отварају опције за промоцију најбољег што 

Србија има на датим пољима, истовремено пружајући прилике за напредак кроз 

„увожење“ знања, искустава и остваривање вредне подршке. 
 

Са државама које поседују важне полуге моћи неопходно је радити на 

обезбеђивању јасне и недвосмислене подршке за најважније националне циљеве 

Србије, уз поштовање страних интереса, али искључиво у мери у којој не 

угрожавају стратешке правце развоја наше државе и народа. 
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Осим што је битна подршка у политичком, једнако је важна подршка и у 

економском смислу. Привлачење страних инвестиција је императив развоја у 

сфери глобалних економских односа и значаја који те инвестиције имају за домаћу 

привреду, образовање, здравство, индустрију, технологије. 
 

Једнако је важна и сарадња са земљама у развоју, при чему Србија може 

да се наметне као будућа водећа сила у региону, уз максимално уважавање 

земаља у свом окружењу. 
 

Регионална сарадња са земљама бивше Југославије је од огромног значаја. 

Србија гарантује свим припадницима мањинских заједница највише међународно 

признате стандарде људских и мањинских права. Држава Србија из тог разлога с 

правом очекује да и државе у којима припадници српског народа представљају 

мањинску заједницу примењују исте међународне стандарде, у истом обиму као и 

у Србији. 
 

8. Србија и дијаспора 
 

 

У програму националног развоја Покрета обнове Краљевине Србије 

посебно место заузимају односи са српским становништвом у дијаспори. Посебна 

пажња се придаје свим нашим држављанима, без обзира на то где они живе. Ван 

граница Србије, у више од 100 земаља света, живи више од 4 милиона српских 

држављана, што је нешто мање од половине укупне популације наше државе. 

Неговање односа са дијаспором, која је породичним, али и пословним везама 

повезана са Србијом, од непроцењивог је значаја. 
 

Значајну улогу у овом процесу има Српска православна црква, институција 

која је значајан мост између дијаспоре и отаџбине. Неговање односа кроз сарадњу 

са црквом је важан део бриге државе о Србима у расејању. 
 

Колико је важно очување националног идентитета у иностранству, толико је 

дијаспора важна и са становишта економског и социјалног просперитета Србије. 

Остваривање пословних веза између дијаспоре и матице чини сваког припадника 

нашег народа широм света делом повезане и чврсте заједнице. Због тога Покрет 

обнове Краљевине Србије инсистира на регулисању правног статуса нашег 

народа у другим земљама, настави на српском језику за децу наших исељеника 

значајној за очување културног и духовног идентитета. 
 

Сарадња са дијаспором треба да се огледа и кроз умрежавање путем 

рачунарских мрежа и Интернета. Модерне технологије допринеле су лакшој 

комуникацији и појачавању веза са људима у расејању. 
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Потребно је српску дијаспору безусловно укључити у све токове у матичној 

држави Србији – политичке, економске, културне, информативне, спортске и 

верске, на равноправним основама, као саставни, активни и неотуђиви део 

јединственог корпуса српског народа. 
 

Омогућити свим држављанима Србије у иностранству право да бирају и 

буду бирани за све нивое власти у својој матичној држави Србији, тако што би за 

изборе за Парламент Србије, уз изборну јединицу Србија била формирана друга 

изборна јединицa – Дијаспора, у оквиру које би кандидати за посланике били наши 

сународници из иностранства и у оквиру које би гласали сви они чији је боравак 

регистрован у иностранству. Број посланика из дијаспоре у Парламенту Србије 

био би варијабилан и зависио би од броја оних који су гласали у тој изборној 

јединици. 
 

Омогућавање гласања на изборима, путем поште и путем електронске 

поште за наше људе који живе ван граница Србије је приоритет и треба га 

омогућити једном одлуком Владе Србије, као што је то случај у бројним 

развијеним али и оним државама које су мање развијене од Србије, чиме би се 

наша дијаспора изједначила по својим политичким правима са земљацима из 

Матице. 
 

Интензивне активности потребно је предузети у земљама у којима наши 

држављани немају статус националне мањине и где немају никаква национална 

права. Највећи проблем српске дијаспоре је губитак националног идентитета што 

је поражавајуће. Покрет обнове Краљевине Србије залаже се за конкретну и 

недвосмислену подршку српског живља у расејању у борби за национална и 

мањинска права, кроз контакте са властима земаља у којима живе, као и да им 

омогући да инвестирају у својој држави по најповољнијим могућим условима.  
У саставу Владе Србије, формирање Министарства за дијаспору и Србе у 

региону, програмски је задатак Покрета за обнову Краљевине Србије. 

Успостављање и унапређење веза и односа са нашим народом у иностранству је 

један од приоритета у нашем програму. 
 

 

9. Култура, традиција и односи са верским заједницама 
 

 

Култура се односи на целокупно друштвено наслеђе народа и неизоставни 

је део националног идентитета. Стога је очување културе и традиције српског 

народа најсветија дужност за Покрет обнове Краљевине Србије. 
 

Колико је важно развијање културног стваралаштва, толико је важно и 

правилно чување и промоција досадашњих тековина које на социолошком, али и 

духовном плану, постављају одреднице за дефинисање онога ко смо. 
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Културни идентитет је најважнији отисак сваког друштва у историји и 

будућност не сме бити 
 

у супротности с њим. Успешни ћемо бити сутра, ако познајемо своје јуче и не 

стидимо се онога ко смо. Једини начин за напредак је континуитет у стварању 

вредности. 
 

Традиционално и модерно у културном изражавању и стваралаштву за 

Покрет обнове Краљевине Србије има јединствену одредницу кретивности. Једно 

без другога не могу, заједно стварају уметнички и цивилизацијски квалитет. 

Очување и унапређење националних културних институција подразумева и 

подршку савременим, новоформираним уметничким групама и успешним 

појединцима и њиховом стваралаштву и сарадњи са европским и светским 

субјектима у култури. 
 

Потписивањем међудржавних споразума, учешћем у међународним 

форумима и асоцијацијама, приступом европским фондовима у области културе и 

уметности омогућити уметничким ствараоцима из Србије сарадњу са колегама у 

свету, а самим тим и промоцију српских културних и уметничких вредности. 
 

Државним субвенцијама неопходно је подржати квалитетне уметничкe 

програме у књижевности, ликовној уметности, филму, позоришној и другим 

уметностима за представљање у свету, чиме на најдиректнији и најприхватљивији 

начин репрезентујемо и саму нашу државу, наше традиционалне вредности, 

културно и духовно наслеђе и савремено стваралаштво. 
 

Покрет обнове Краљевине Србије не прави разлику између грађана наше 

земље. Стога као императив постављамо поштовање уставом загарантованих 

права свих националних мањина на очување својих традиција у култури и 

уметности. 
 

Ипак, тежиште рада Покрета обнове Краљевине Србије је на промовисању 

традиционалних вредности српске историје и културе и богатог наслеђа српског 

народа, без обзира на то где се оно налази. Заштиту ових вредности, на 

територијама које не припадају нашој земљи, или које су безбедносно угрожене, 

попут Косова и Метохије, можемо осигурати само вештом и исправном 

дипломатијом, осигуравањем међународне подршке, што се кроз институцију 

Краља поштовану у Европи и свету, остварује на најбољи начин. 
 

Осим тога, Покрет обнове Краљевине Србије залаже се за тесну сарадњу 

државе Србије са Српском православном црквом у погледу заштите српских 

светиња на Косову и Метохији, као и помоћи тамошњем становништву у очувању и 

обнови вековног наслеђа. 
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Основа стратегије развоја културе Покрета обнове Краљевине Србије је 

деполитизација управљања установама културе и њихова децентрализација. То 

би их учинило доступнијим за све грађане, а што подразумева и подједнако 

развијање културних институција на територији целе земље. 
 

Неговање националне културе у Србији потребно је и због отварања ка 

другим културама у процесу евроинтеграција. Приступање Европској унији Покрет 

обнове Краљевине Србије подразумева искључиво уз заштиту аутентичности 

овдашње културе и духовних вредности. 
 

Фискална политика у култури мора да подразумева пореске олакшице за 

донаторе и све оне који улажу у културно-уметничко стваралаштво. Држава је 

дужна да донесе и спроводи прописе у вези са заштитом културних добара, као и 

заштитом и промоцијом споменика културе и духовне културне баштине. 
 

 

Заштита језика и писма српског народа и његова промоција, представљају 

изазов са којим се наше друштво суочава већ дуго. Ћирилично писмо је 

национално писмо српског народа које је потребно заштитити законским актима у 

вези са употребом службеног писма, односно српског језика. 
 

Цркве и верске заједнице у држави Србији су равноправне и одвојене од 

државе, слободне да самостално уређују своју унутрашњу организацију, верске 

послове, да јавно реализују верске обреде, оснивају верске школе, социјалне и 

добротворне установе и њима управљају, у складу са законом. Ове уставне 

одреднице Покрет обнове Краљевине Србије уважава и сматра их начелима 

умерене и правилне политике према верским заједницама коју заговарамо. 
 

Изнимно је важно да је сваком грађанину загарантована слобода 

вероисповести и религијских уверења, о којима није дужан да се изјашњава, а 

слободан је да их практикује. 
 

Српска православна црква представља кровну верску заједницу већинског 

народа у Србији. Уз већ поменуту сарадњу са СПЦ по питању заштите културне и 

духовне баштине на Косову и Метохији и повезивање са Србима у дијаспори, 

Покрет обнове Краљевине Србије сматра неопходним и блиске односе Круне и 

цркве, као два стуба поверења и сигурности наше нације, искључиво у 

остваривању опште добробити за државу и народ. 
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10. Образовање, омладина и спорт 
 

Издвајање новца за развој науке и образовање за сваку правилно уређену 

државу чије вође раде одговорно и стратешки на развоју система, не представља 

буџетски трошак – него инвестицију. Креирање позитивне пословне климе и 

здраве привреде је могуће само уз предуслов школовања квалитетних кадрова 

који ће бити носиоци будућег технолошког, научног, па онда и привредног развоја. 
 

Покрет обнове Краљевине Србије у изградњи будућности за наш народ 

истиче образовање у први план и у том сегменту инсистира на темељној реформи 

система школовања. Тога нема без потпуне департизације у сфери одлучивања и 

организовања образовања и науке. 
 

Основно образовање је минимум који држава мора да обезбеди сваком 

детету и оно треба да буде бесплатно и обавезно. Стратегија просветног рада у 

Србији треба да подразумева континуитет у образовању од почетка школовања до 

високообразовних установа. 
 

Наставни планови и програми треба да буду усаглашени са модерним 

системима образовања у свету, а за њихову израду задужени искључиво 

независни стручњаци и струковна удружења. За Покрет обнове Краљевине Србије 

нема компромиса око избора људи који обликују образовни систем, а непотизам и 

негативна кадровска селекција морају да буду искорењени. 
 

Васпитна димензија образовног система је у срцу моралних вредности 

сваког народа и мора јој се дати пун значај, кроз повезивање родитеља и 

професора, породице и школе. Стога је врло јасно да је правилан статус учитеља, 

наставника, професора – не посао, него дужност државе. Она мора да има 

заштитнички однос према образовним радницима и да им даје подршку. 

Данашње, дигитално време, препуно технолошких достигнућа и сензација с једне,  
а преокупираност родитеља егзистенцијалним проблемима с друге стране, 

ученике су и буквално изместили из учионице, чак и када су у њој. Ограничене 

могућности просветних радника да примене било каква средства за контролу и 

враћање ауторитета доприносе, како немотивисаности за посао педагога и 

стручњака, тако и још већој незаинтересованости ученика. 
 

Велика опасност по школски систем су и прописи који намећу нереалне 

обавезе просветарима у вези са бодовима које морају да прикупе посетама 

разним семинарима, радионицама, ваннаставним садржајима, како би задржали 

лиценце за рад. Они се, због финансија, најчешће одлучују за бесплатне скупове, 

који носе ризик одступања од образовне традиције у Србији и наставног програма. 

У великом броју случајева такве семинаре организују различите невладине 

организације, промовишући и уграђујући туђе, у нашем поднебљу неукорењене, 

често опозитне образовно-васпитне програме. Стога Покрет обнове Краљевине 

Србије инсистира да се поставе прецизни и строги критеријуми приликом 

издавања лиценци организацијама које одржавају бодоване семинаре и да се 

ригорозно контролише материјал који се презентује на таквим догађајима. 
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Међу најосетљивије тачке програма у области образовања, Покрет обнове 

Краљевине Србије сврстава питања инклузије и дуалног образовања. Те области 

морају да прођу строгу и озбиљну расправу, која укључује најеминентније 

стручњаке и, што је најважније, заступнике свих релевантних дискурса на 

одређену тему. Тек кроз сучељавање опречних мишљења се долази до 

најпримеренијих резултата и дефинисања најоптималнијих процеса за наш 

образовни систем. 
 

Питању инклузије у Србији потребно је приступити са тежњом ка 

унапређењу. У области дуалног образовања мора се такође врло пажљиво прићи. 

Покрет обнове Краљевине Србије у том сегменту као једини исправан начин види 

доношење аутохтоног програма, без преузимања "готових решења", јер то води у 

потенцијалну ситуацију да Србија уместо високообразованих кадрова на западна 

тржишта извози нискообразовану радну снагу. У процесу дуалног образовања, 

посебна пажња треба да се посвети заштити хуманистичких образовних профила, 

који услед школовања кадрова тражених на тржишту рада постају запостављени. 
 

Извоз роба и услуга је значајан за сваку земљу, али извоз знања и 

технологија, интелектуалних решења и савремених иновација, не могу да се 

пореде по значају ни са чим другим у погледу просперитета нације. Када су наши 

стручњаци признати у свету, свет се окреће ка Србији као ка земљи са 

могућностима. Зато је улагање у развој науке и образовање стручњака полазна 

основа нашег програма. 
 

Образовање је у сваком смислу стожер напретка. „Наше некадашње 

веровање да ће се српство ујединити не букваром, већ оружјем, било је кобно за 

по нашу народну мисао. Ја верујем обрнуто – да ће просвета бити главни чинилац  
у решењу тог битног нашег питања и да би оно било већ решено да смо просвету 

боље неговали. Верујем, стога што је просвета сила која постиже све смерове. Да 

нам је просвета била напреднија, све би у животу нашег народа било савршеније, 

па и успешније.“ То су биле речи Симе Лозанића, 1905. године, када је изабран за 

првог ректора Београдског универзитета. Покрет обнове Краљевине Србије 

залагаће се свим својим ресурсима да те речи оправда и да на таквим 

постулатима заснива свој рад. 
 

Образовање је, уједно, и предуслов за побољшање положаја младих људи  

у Србији, кроз имплементирање одговорне државне политике и подршку њиховом 

формирању у здраве, моралне, васпитане, образоване људе. Пре свега, за 

Покрет обнове Краљевине Србије, задатак је да се ти млади људи задрже у нашој 

земљи. 
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А како би се то реализовало, није довољно само подстицање страних  инвестиција 

и отварање нових радних места. Неопходно је укључивање омладине све 

сегменте друштвеног и политичког живота, као и демистификација политике као 

области у којој је приоритет борба за боље услове живота свих грађана. 
 

Конкретни програми праксе током школовања и повезивање образовних 

институција са развијеним компанијама и другим привредним и системским 

субјектима, омогућавају брзо запошљавање младих у Србији и њихово раније 

осамостаљивање. То, даље, води и до креирања нових породица, у ранијем 

животном добу, оснажујући тако српско друштво и државу. 
 

Покрет обнове Краљевине Србије инсистира на томе да младима не треба 

креирати боље друштво, него их пустити да то друштво креирају сами. 

Укључивање омладине у све токове одлучивања, оснаживање омладинских 

организација, доношење законских мера за афирмацију образовања, 

запошљавања, лечења младих, повећању њихове безбедности, постулати су на 

којима заснивамо програмска уверења. 

 

Правилан развој и одгој, који обезбеђује породица, уз моралну и васпитну 

компоненту и добро образовање, што је задатак школа и факултета, оплемењују 

омладину која се припрема да преузме улогу носеће струје у развоју Србије. 

Значајан сегмент рада са децом и младима је и њихово укључивање у спорт, од 

најмлађих узраста. 
 

Покрет обнове Краљевине Србије тражи да се у свим школама уведе 

бесплатан спорт за младе, кроз школске секције, али и различите пројекте по 

конкурсима које би транспарентно и одговорно водило министарство задужено за 

омладину и спорт. Спортске активности од најранијег периода живота обезбеђују 

здравије одрастање наше деце, усађивање правилних животних вредности и 

позитивних навика, развијање такмичарског духа и амбиција. Осим тога, бављење 

физичком културом и спортом спречава бројне проблеме код деце, нарушавање 

њиховог здравља услед прекомерног седења, смањене физичке активности и 

стварању лоших навика. 
 

Стога спорт сматрамо есенцијалном активношћу која треба да буде на 

прави начин доступна у првом реду свој деци и омладини у Србији, али и особама 

свих узраста. 
 

Колико је важно обезбедити деци школског узраста услове за бављење 

спортом, толико је важно и улагање у стварање доброг амбијента и потребних 

услова за тренинг репрезентативцима Србије и свим другим врхунским 

спортистима у нашој земљи, као и спортским клубовима који постижу најзначајније 

резултате у европским и светским оквирима. 
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Такође, у програму за развој спорта Покрета обнове Краљевине Србије 

наглашена је једнакост између спортова и распоређивање државног буџета с 

циљем афирмације свих спортских грана, без нерационалног и неразумног 

издвајања средстава за спортове који не доносе врхунске резултате. Неопходно је 

неговати успех и створити све предуслове да до њега дође. 
 
 
 
 

 

У Београду,  

18. јунa 2017. године Председавајући Оснивачке скупштине 

Мр Владимир Јелић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


