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Оснивачка скупштина  
Покрета обнове Краљевине Србије

ПоЧеТАК ВеЛИКе  
ПоЛИТИЧКе ПРИЧе

Половином јуна у Београду је одр-
жана Оснивачка скупштина Пок-
рета обнове Краљевине Србије, на 

којој је изабран Организациони одбор 
и донета је Одлука о оснивању нашег 
покрета, за чијег заступника је изабран 
народни посланик, господин Жика 
Гојковић. Тог, за нас историјског дана, 
усвојен је Оснивачки акт, Програм и 
Статут странке, а Организациони одбор 
у ком је 12 чланова, чине представници 
неколико најјачих општинских и град-
ских одбора ПОКС у Србији. Осим Жике 
Гојковића, који је уједно и председник 
Организационог одбора, чланови су и 
Мирко Чикириз, мр Владимир Јелић, Зо-
ран Миленковић, мр Ненад Томашевић, 
др Горан Иванчевић, Саша Ивковић, 
Марко Петрашиновић, Дејан Михаљи-
ца, Владислав Живановић, Бранислав 

Јовановић и Драган Нинковић. – Више 
од 12.000 грађана за само седам дана, 
подржало је својим потписом оснивање 
нашег покрета, јер нам верују да ћемо 
се свом снагом, вољом и срцем, борити 
за обнову уставне, демократске, парла-
ментарне, Краљевине Србије, на челу 
са династијом Карађорђевић. Борићемо 
се за очување и неговање породице и 
породичних вредности, придруживање 
Краљевине Србије породици европских 
земаља у Европској унији, од којих су 
многе краљевине, попут Велике Бри-
таније, Норвешке, Шведске, Данске, 
Белгије, Холандије, Шпаније. Ово су 
најразвијеније земље Европе, а таква 
ће постати и Србија када се врати себи, 
својим коренима и традицији – рекао је 
присутнима на оснивачкој скупштини 
Жика Гојковић.

– Ми већ сада, после свега две недеље 
имамо више од 50 градских и општин-
ских одбора ПОКС широм Србије. Један 
од мотива због чега нам људи прилазе 
је и један од наших главних програмских 
циљева, а то је децентрализација власти 
у Србији која подразумева да се богат-
ства и добра равномерно распоређују 
у све делове Србије, а не само у престо-
ницу. Само тако се могу почети развија-
ти наше неразвијене општине и градови. 
Борићемо се за српског сељака, јер без 
јаког села, нема ни јаке Србије. Испра-
вљање неправде и потпуни раскид са ко-
мунистичким наслеђем, као и хитно отва-
рање досијеа државне безбедности, биће 
наши приоритети у будућности – истакао 
је државни секретар Министарства прав-
де, Мирко Чикириз, један од оснивача 
Покрета обнове Краљевине Србије.
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ПОкС је већ Парламентарна 
Странка на Свим нивОима
Покрет обнове краљевине Србије већ по свом оснивању 
представља политичку партију која своје представнике 
има у републичком, покрајинском, као и локалним парла-
ментима у нашој земљи.
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тренутно проценити колико тачно има-
мо чланова, јер свакодневно радимо са 
људима на терену и нова повереништва 
ничу у скоро свим општинама и градо-
вима у Србији. Имамо представнике у 
Скупштини Републике Србије, Скупшти-

ни Војводине и велики број одборника у 
многим локалним скупштинама. Тај број 
ће у будућности  бити и већи. На добром 
смо путу да све оно што смо замислили 
буде и реализовано.

- Која је разлика између СНС и ПОКС и 
шта је то што прави разлику између те 
две странке?

ЖГ – Иако смо у коалицији на свим 
нивоима власти, и припадамо и једни и 
други странкама десног центра, међу 
нама има, наравно, и разлика. Сасвим 
је нормално да, када бисмо били у при-
лици, неке ствари бисмо другачије ра-
дили, или би нам приоритети били дру-
гачије распоређени. Прво и основно, 
највећа разлика између нас је у погле-
ду државног уређења. Ми смо монар-
хисти, а они су републиканци.

ПОКС је странка која свој идентитет 
гради тражећи најбољи баланс између 
поштовања традиције нашег народа, и 
модерног система вредности који је из-
грађен у најразвијених земљама Европе, 
поготово оним државама које су краље-
вине. Иако смо у мањини, ми се боримо 
и нећемо одустати од борбе за испра-
вљање неправди из прошлости. Ако то не 
учинимо, без обзира на то да ли говоримо 
о истинитом тумачењу историје, раскиду 
са комунистичким наслеђем, или правич-
ној реституцији, никада нећемо имати 
будућност коју желимо и заслужујемо, 
јер ће увек постојати могућност да те 
грешке поновимо. Као што нам се нажа-
лост и десило деведесетих година. За 
тако нешто, осим истине, потребна је хра-

брост и воља да коначно дођемо до на-
ционалног помирења. То је, уз повратак 
крштеног имена Србије, суштински циљ 
Покрета обнове Краљевине Србије. Када 
је реч о економском опоравку земље и 
борби против корупције и криминала, 
сматрам да нам је неопходна већа транс-
парентност, поготово у локалним самоу-
правама, а корените реформе захтевају 
хитно усвајање закона о пореклу имови-
не и отварање досијеа. То је тежак, али и 
једини могући пут за јачање правне др-
жаве. ПОКС ће на томе инсистирати, јер 
ниједна странка до сада није показала 
озбиљну жељу за доношењем ових зако-
на, без којих реформе никада неће бити 
потпуне и корените. Такође, залажемо се 
за промену изборног процеса и начина 
гласања за људе у дијаспори. Решење је 
да се гласа електронским путем. Има на-
равно још пуно животних тема, али то се 
не може објаснити у неколико редова. На 
томе ћемо радити у будућности, нудећи 
истину и одржива решења.

- Председник Србије Александар 
Вучић иницирао је унутрашњи 
друштвени дијалог о Косову и Мето-
хији, дијалог у којем би учествовале 
све релевантне политичке орагниза-
ције у Србији, као и СПЦ и САНУ. Да ли 
подржавате тај дијалог?

ЖГ – Сваки нормалан човек који жели 
добро својој породици и свом народу, 
подржаће идеју о дијалогу. Оно што раз-
ликује државника од обичног политича-
ра је то да у одређеном тренутку мора 
да преузме одговорност, којом кратко-
рочно губи популарност, али дугорочно 
ради за добробит свог народа. До сада, 
сви председници су косовско питање 
затрпавали под тепих, чинећи само нај-
нужније ствари, да не би којим случајем 
изгубили рејтинг који имају. Желим да 
верујем да је дошао крај таквој политици 
додворавања масама и одлагања про-
блема који ће једног дана дочекати нашу 
децу, а Србија ће наставити да тавори. 
Мора се храбро отворити јавна расправа 
и покушати доћи до консензуса између 
свих важних институција и политичких 
и интелектуалних лидера у земљи. По-
лазна основа мора бити та, да никада 
ниједна организација или појединац не 
сме да призна независност Косова, али у 
исто време, да се учини све што је могуће 
да се нашим људима на Косову обезбе-
де што већа права и што бољи услови за 
живот, а остатку наше земље прилика за 
просперитет и економски опоравак. Упо-
редо са тим, морамо наставити да јача-
мо везе са земљама ЕУ, поготово са оним 
државама које су биле наши деценијски 

пријатељи и савезници, како у ратовима, 
тако и у миру. У сваком случају, дијалог 
не сме да има алтернативу.

- Делегацију Покрета обнове Краљеви-
не Србије примио је на разговор Њ.К.В. 
Престолонаследник Александар II 
Карађорђевић. Да ли сте задовољни са 
разговором Престолонаследником?

ЖГ – Више смо него задовољни прије-
мом, као и разговором који смо водили. 
Поновићу још једном, да ПОКС изузетно 
поштује све што наш Престолонаследник 
и његова породица чине за Србију и наш 
народ у промовисању вредности за које 
се и сами залажемо. Такође, поштујемо 
и њихову вољу да остану политички не-
утрални. На нама је да радимо искрено 
и поштено и да ни на који начин не обез-
вредимо ону љубав према круни, коју но-
симо из својих кућа, јер то што носимо у 
нашим срцима је јаче од сваке политике, 
јаче је чак и од саме борбе за монархију. 
То је на првом месту, наш дуг према на-
шим породицама и нашим прецима.

- Какви су даљи планови Покрета 
обнове Краљевине Србије, пред нама 
је и Изборна скупштина.

ЖГ – Вредно радимо на омасовља-
вању странке и формирању нових одбо-
ра. Као што сам већ рекао, презадовољ-
ни смо одзивом и чинимо све да Покрет 
омасовимо, али никако на уштрб ква-
литета. После Изборне скупштине Ср-
бија ће коначно имати странку на коју 
се чекало још од 1945. године, можда и 
једину странку која неће гајити култ ли-
дера, већ култ идеје. Наш циљ је јасан и 
никада нећемо одустати од њега.

 С‘вером у Бога, за Краља и Отаџбину!
� Влатковић�Драгослав-Драган

Интересовање за Покрет обнове 
Краљевине Србије је огромно. 
По целој Србији прилазе нам не 

само нови чланови, већ и целе одбор-
ничке групе и групе грађана, а погото-
во је то видљиво у Источној и Јужној 
Србији, где је ПОКС преко ноћи, постао 
велика политичка снага – истиче за-
конски заступник и један од оснива-
ча нашег покрета, народни посланик 
Жика Гојковић.

- За врло кратко време од осни-
вања, Покрет обнове Краљевине 
Србије регистрован је као политичка 
организација. Да ли сте задовољни 
са динамиком развоја Покрета до 
сада?

ЖГ – Нико од нас, који смо основали 
ПОКС, није очекивао да ћемо за овако 
кратко време и са скромним ресурсима, 
да створимо странку која већ самим осни-
вањем представља респектабилну снагу 
на политичкој сцени Србије. Још једном се 
показало да јака воља, јединство, квали-
тетни људи и добра идеја у коју чврсто ве-
рујете, представљају најснажнији темељ 
при изградњи једне политичке организа-
ције. То је, буквално речено, формула на-
шег малог успеха. Намерно кажем малог, 
јер и поред изненађујуће великог ветра 
у леђа у виду народне подршке коју до-
бијамо свакодневно, ипак смо свесни да 
нас чека још много посла да би смо стигли 
до циља који смо пројектовали. Сви смо 
задовољни динамиком развоја странке, 

као и чињеницом да су одбори и повере-
ништва током лета формирани из дана у 
дан, без обзира на годишње одморе и што 
није нимало лако у данашњим условима 
стварати нову страначку инфраструктуру.

- Странка се развија муњевитом 
брзином.

ЖГ – Довољно је да се присетимо да 
смо за непуних 12 дана сакупили више 
од 12.000 потписа подршке за форми-
рање ПОКС-а. Осим Српској напредној 
странци, то није успело ниједној стран-
ци у последњих 15 година у Србији. Томе 
треба додати и чињеницу да у послу који 
смо експресно завршили није учество-
вала бар једна трећина садашње орга-
низације, из техничких разлога. Тешко је 

На нама је да 
радимо искрено и 
поштено и да ни 
на који начин не 
обезвредимо ону 
љубав према круни, 
коју носимо из својих 
кућа, јер то што носимо 
у нашим срцима је јаче 
од сваке политике, јаче 
је чак и од саме борбе 
за монархију.

Имамо 
представнике у 
Скупштини Републике 
Србије, Скупштини 
Војводине и велики 
број одборника у 
многим локалним 
скупштинама. Тај број 
ће у будућности  бити 
и већи.

Жика Гојковић

ПоКРеТ оБНоВе 
КРАЉеВИНе СРБИЈе 
НеЗАДРЖИВо РАСТе!
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СјајнО  
раСПОлОжење у убу
У свим локалним самоуправама широм Србије, у 
којима су основани одбори Покрета обнове краље-
вине Србије осети се нова енергија и људи почињу 
да се окрећу идеји враћања монархије. Добро рас-
положење, ентузијазам, као и прегршт попуњених 
приступница, дочекали су делегацију ПокС-а која је 
недавно посетила повереништво наше странке у Убу. 
Уз пријатно дружење повели су се конструктивни 
разговори и размена идеја за наредни период, у ком 
нас очекује марљив и упоран рад на остваривању ви-
зије коју смо зацртали.

Сарадња  
за будућнОСт
од самог оснивања Покрета обнове краљевине Србије 
почела је лепа сарадња нашег Покрета са Удружењем 
„краљевина Србија“. тим поводом, представници шаба-
чког Градског одбора ПокС недавно су посетили одбор 
УГ „краљевина Србија“ у коцељеви. била је то прилика, 
да у срдачном сусрету чланови две струје које се зала-
жу за повратак монархије у Србији размене искуства и 
ставове, али и определе деловања заједничке сарадње 
у истом смеру – ка враћању уставне парламентарне мо-
нархије у нашој држави. Промена државног уређења је 
један од основних циљева нашег рада, а удружења и 
организације која имају исту визију природни су савез-
ници у тој борби.

књижевник СлОбОдан 
ћирОвић ПОдржаО ПОкС
Све више познатих и угледних личности пружа подршку 
Покрету обнове краљевине Србије. Из кнића подршка сти-
же од угледног књижевника Слободана Ћировића, који је 
објавио 11 књига. Функционери ПокС-а, Мирко Чикириз, 
Малиша рајић Маша, Саша Зарић и александар Дими-
тријевић, посетили су Слободана Ћировића. Познати књи-
жевник је подржао идеје и циљеве Покрета обнове краље-
вине Србије. У срдачном и отвореном разговору размењена 
су мишљења и договорена будућа сарадња. Слободан је 
син Славомира Ћировића из села опланића гружанских, 
потпоручника и четничког команданта у Првој гружанској 
бригади Првог шумадијског корпуса, погинулог на Лазаре-
ву суботу 1945. године у босни. као доказани монархиста 
и равногорац, у свом књижевном делу дао је немерљив 
допринос афирмацији равногорског покрета Драгољуба 
Драже Михаиловића. У својим документарним књигама 
„Гружа у четницима“, „На трагу злочина“ и „разговори у 
порти под записом“ открио је многе истине о скриваним, 
забрањиваним и заборављеним људским судбинама и до-
гађајима у поносном али пострадалом народу негдашњег 
Гружанског среза у Другом светском рату.

ЧланОви ПОкС-а маСОвнО на ПОмену жртвама „Олује“

СПОменик макрени 
СПаСОјевић
У селу Словац код Лајковца и данас постоји споме-
ник на коме пише: „овај споменик подиже Петар ка-
рађорђевић Макрени Спасојевић, која лежи овде, и 
њеном сину Маринку, који се вечним сном смири у 
гудурама арбаније“. реч је о јединственом случају у 
свету да владар подигне споменик обичној сељанки 
и њеном сину. краљ Петар је Макрену срео током по-
влачења преко албаније. она је кренула за војском 
како би пронашла свог сина јединца Маринка и дала 
му вунене чарапе које је исплела. Ипак, када је схва-
тила да неће моћи даље, чарапе је дала краљу Петру 
уз завет да пронађе њеног сина. краљ Петар своје 
обећање није заборавио. Маринка је пронашао, али 
умрлог од хладноће негде у планинама албаније. 
Прича каже да се до краја живота није одвајао од ву-
нених чарапа мајке Макрене, да је на самрти тражио 
да му их обују и да је у њима умро. Нажалост, на сео-
ском гробљу нема споменика који је био подигнут по 
наредби краља Петра, срушен је. Недавно, међутим, 
споменик Макрени обновило је Друштво српских до-
маћина, док га је локално свештенство освештало. 
Намера им је да одају почаст пожртвовању српског 
народа, али и племенитости краља Петра.
 историја срба

Жика Гојковић и Мирко Чики-
риз, лидери Покрета обнове 
Краљевине Србије и Предраг 

Пантић, координатор за београдски 
округ, приликом бројних обилазака 
широм Србије током протеклих месе-
ци, били су у посети нашим одборима 
и члановима у Лапову, Бабушници,  
Књажевцу и Сврљигу. У Лапову су 
разговарали са председником Општи-
не Сашом Ивковићем о напретку наше 
организације у Шумадији и Помо-
рављу. У том региону је забележен 
велики раст броја чланова и очекује 
се формирање нових општинских од-
бора. На позив Дејана Лазаревића, 
председника Скупштине општине Ба-
бушница, делегација ПОКС-а била је и 
на прослави Дана овог града. Лидери 
Покрета су  представили идеју обно-
ве Краљевине Србије присутнима  и 
генералу пуковнику Владимиру Ла-
заревићу, овогодишњем добитнику 
Септембарске награде Општине Ба-
бушница. За повереницу новоформи-

раног иницијативног одбора ПОКС-а 
у Књажевцу изабрана је Катарина 
Првуловић. У разговору са члановима 
и симпатизерима закључено је да ће 
овај град бити међу јачим упоришти-
ма ПОКС-а на Истоку. Са Здравком 
Крстићем, познатим адвокатом, дого-
ворено је да се ускоро формира ини-
цијативни одбор Покрета Краљевине 
Србије и у Сврљигу, јер и тамо све 
више грађана жели да се Србији врати 
монархистичко уређење.

Више од 600 чланова ПокС-а , на 
челу са повереником странке за 
Нови Сад мр Владимиром Јелићем, 
присуствовало је обележавању го-
дишњице акције „олуја“. Централној 
манифестацији обележавања Дана 
сећања на све страдале и прогна-
не Србе у хрватској војној акцији, 4. 
августа 1995. године, на стадиону 
фудбалског клуба „Ветерник“, у ис-
тоименом новосадском приград-
ском насељу, осим десетине хиљада 
грађана присуствовао је и председ-
ник Србије александар Вучић. Ветер-
ник није случајно изабран за обеле-
жавање годишњице прогона Срба. У 

том насељу готово половину станов-
ника чине избегличке породице из 
Хрватске. Мештани Ветерника том 
приликом су истакли да сматрају да 
би сваку следећу годишњицу треба-
ло обележавати баш у овом насељу. 
Према речима заступника Покрета 
обнове краљевине Србије, Жике 
Гојковића, слављење војне акције 
„олуја“ је лицемерје и чист цинизам 
хрватских власти, које организују др-
жавну прославу тим поводом. – тог 
дана је етнички очишћења бивша 
Српска крајина. Више од 200 хиља-
да Срба је протерано са својих веков-
них огњишта, више од 2.000 цивила 

је убијено приликом гранатирања 
избегличких колона, највише жена и 
деце. Десетине хиљада српских кућа 
је спаљено, уништено и опљачкано.
то није дан за славље него за огро-
мну тугу – додао је Гојковић.

ШИРом 
СРБИЈе 
ПоДРШКА 
НАШИм 
ИДеЈАмА
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Делегација Покрета обнове краље-
вине Србије (ПокС), на челу са заступ-
ником покрета, Жиком Гојковићем, 
посетила је Њ.к.В. Престолонаслед-
ника александра II карађорђевића у 
белом двору у београду. Делегација 
је представила Њ.к.В. Престолона-
следнику основна програмска наче-
ла ПокС, која подразумевају у првом 
реду, промену друштвеног уређења 
и поновно успостављање краљеви-
не, по узору на најразвијеније земље 
Европе и свeта, очување породич-
них вредности, културе и традиције 
Србије,као и прикључивање породи-
ци европских земаља.
Заједнички је оцењено да враћање 
монархије у Србију представља 
враћање вредносног система који 
је наша држава некада имала и 
који треба да има поново. ово је за 
Покрет обнове краљевине Србије 
био историјски састанак. У наред-

ном периоду, ПокС ће вредно ра-
дити на промоцији својих програм-
ских циљева и начела. очекујемо 
да наша странка, која је већ парла-
ментарна и у скупштинама Србије и 
Војводине, као и у великом броју ло-

калних самоуправа широм Србије, 
прерасте у једну од водећих поли-
тичких странака, на радост свих 
оних који очекују повратак краље-
вине и просперитет Србије у сваком 
смислу.

Српски Престолонаследник Алек-
сандар Карађорђевић недавно 
је дао опширан интервју за часо-

пис “Wine style”, чији део преносимо у 
Билтену Покрета обнове Краљевине 
Србије.

Александар Карађорђевић није се 
либио да током деведесетих дигне 
глас против Милошевићевог режима, 
био је присутан на многим састанци-
ма демократске опозиције, а по Ми-
лошевићевом паду, преселио се у Ср-
бију, која му је уступила на коришћење 
дедињски дворски комплекс. Како су 
времена поново постала тешка и тра-
гична, у својој потрази за решењима 
која би нас можда извадила из исто-
ријског “канала”, ни не схватамо да 
се међу нама обрео и аутентични дис-
кретни херој – краљ у републици (чију 
заставу, у складу с нашим свеукупним 
парадоксом, краси круна његових пре-
дака), који, стекао сам такав утисак, 
воли сав народ, и грађане и сељаке 
и левичаре и десничаре и опозицију и 

власт и цркву и атеисте, па и оне који 
га извргавају руглу. 

WS: Ваше височанство, школовали сте 
се на престижним светским школама. 
Чега се сећате из школских дана, чему 
Вас је такво образовање научило? 

ЊКВ – Моје образовање је било врло 
интернационално. Стекао сам бројне 
пријатеље из целог света и још увек сам 
у контакту са многима од њих. Највећа 
међународна школа коју сам похађао била 
је „Ле Розеј“ у Швајцарској. Током пет годи-
на проведених тамо имао сам јединствену 
прилику да упознам различите културе и 
припаднике више од 60 националности. 
Захваљујући образовању у Швајцарској, 
био сам у прилици и да усавршим скијање, 
мој убедљиво омиљени спорт, па и да по-
бедим у неколико такмичења. Мој отац, 
Краљ Петар 2, сматрао је да је похађање 
школе „Ле Розеј“ за мене било сувише лако, 
па ме је због тога послао у школу „Калвер“ 
у Индијани у Сједињеним Америчким Др-
жавама на летњи камп, а затим сам тамо 

провео и целу школску годину. Након Кал-
вера, похађао сам колеџ „Гордонстоун“ 
у Шкотској, као и „Милфилд“ у Енглеској. 
Много сам научио и у школама у Великој 
Британији и Сједињеним Америчким Др-
жавама, посебно како разумети људе раз-
личитих провенијенција и традиција. Наши 
млади данас раде то исто и надам се да 
ће резултати бити врло позитивни када се 
врате из иностранства. 

WS: Да ли је војнички режим из младо-
сти утицао на Ваше навике? 

У мојој породици постојала је тради-
ција да се похађају војне школе, међу-
тим, то се сада, у 21. веку, променило. 
Мој најпознатији предак који је ишао 
у војну академију био је прадеда краљ 
Петар 1, који је похађао најпрестижнију 
француску војну академију „Сен Сир“. 
Мој деда, краљ Александар, био је у 
Царском пажевском корпусу у Санкт Пе-
терсбургу. Свакако смо и моји преци и ја 
имали велике користи од искуства које 
смо стекли у тим установама. Научили 

Принц Александар:
Да ли вам се свиђа ово што видите?

моНАРхИЈА Је РеШеЊе,  
КРАЉ НИЈе ЧЛАН СТРАНКе

смо се строгој дисциплини. 

WS: Какав је Ваш став према српској 
војсци данас? 

Веома је важно да Србија има јаку 
и спремну војску. Наше оружане сна-
ге морају увек да буду спремне и добро 
обучене. Веома сам поносан на српске 
оружане снаге. Данашња војска битно 
је другачија, нагласак је на супериорној 
техничкој специјализацији и способности 
да се великом брзином прелазе велика 
растојања, што је радикално променило 
тактику и стратегију. 

WS: Ваш отац, Краљ Петар 2., био је 
једна од најтрагичнијих историјских 
личности у прошлом веку. Какав је био 
ваш однос? 

Био сам веома близак са мојим оцем 
и увек сам једва чекао да га видим, по-
себно током школских распуста. Сећам 
се, једном приликом док је живео у 
Кану, у Француској, предложио сам да 
одемо заједно на плажу. Одговорио 
ми је да је превише заузет многим са-
станцима које је имао са генералима, 
политичарима... Након неколико дана 
питао сам га да ли се икада састаје са 
обичним људима. Није му било нимало 
драго.

WS: Како гледате на рехабилитацију Ва-
шег оца, Драже Михаиловића, али и на 
покушај рехабилитације Милана Недића? 

Оно што се догодило мом оцу било је 
трагично и веома тужно. Он је веома па-
тио од носталгије, био је отргнут од своје 
земље када је имао само 17 година. Зашто 
смо мој отац и ја морали да будемо реха-
билитовани када нисмо учинили ништа 
против наше земље? Ми смо нелегално 
били проглашени за такозване државне 
непријатеље 1947, од стране комунистич-
ког диктаторског режима. Ја сам тада имао 
две године и био сам други на тој листи! То 
је било брутално кршење људских права, 
једно одвратно политичко насиље. Оно 
што се догодило генералу Михаиловићу 
је ужасно. То је била последица братоу-
билачког рата, генерала Михаиловића су 
комунисти убили, а председник Труман га 
је одликовао Легијом части. Трагична је и 
прича о генералу Недићу. Нема сумње да 
је он одлучио да сарађује са Немцима да 
би сачувао што више људских живота и ус-
танова српске државе, али је такође чиње-
ница да никада није изведен пред суд, што 
значи да – са формалне правне тачке гле-
дишта – јесте био оптужен, али не и осуђен. 

WS: Зашто је парламентарна монархија 
одлично решење за посрнулу Србију? 

Осврните се око себе! Да ли вам се 
свиђа оно што видите? Уставна пар-
ламентарна монархија је одлично ре-
шење за Србију, зато што краљ није 
члан ниједне политичке странке, он 
влада, али премијер управља земљом. 
Краљ је симбол стабилности, јединства 
и континуитета. Уставна парламентар-
на монархија веома добро функцио-
нише, на пример, у Шведској, Данској, 
Норвешкој, Великој Британији, Канади, 
Аустралији, Новом Зеланду, Јапану и 
другим земљама. Погледајмо мало бли-
же Норвешку. Она је 2014. године била 
рангирана веома високо по такозваном 
Индексу просперитета, чијих осам кате-
горија показује колико је једна држава 
напредовала како у економском сми-
слу, тако и у категоријама образовања, 
здравства, личних слобода, безбед-
ности, предузетништва... Норвешка је и 
пре 2014. године била на првом месту 
поменутог индекса шест година заре-
дом, а те године била је на трећем месту 
по економским перформансама, петом 
по квалитету здравствене заштите, пе-
том месту по образовању, седмом када 
је у питању управљање државом, као и 
изузетним достигнућима у категорији 
личних слобода. 

 Аутор: Марко Видојковић, „Wine style“

делегација ПОкС на Пријему  
кОд ПреСтОлОнаСледника

8 9



На Изборној скупштини Го ПокС у 
Шапцу за председника је једногла-
сно изабран Љубан Дамњановић. 
Изборима је присуствоваo 141 де-
легат са правом гласа. Љубан Да-
мњановић рођен је 1961. године 
у Шапцу. тридесетосмогодишње 
радно искуство водило га је од 
позиције радника до руководиоца, 
а до данас остао је веран Фабрици 
белих лимова, некадашњем гиган-
ту „ Зорка“ Шабац. Дугогодишњи је 
спортски радник и педагог. У поли-
тичком животу Шапца присутан је 
три деценије, а у два наврата био 
је одборник у Скупштини града Ша-
пца. Предан је супруг и отац. Свеча-

ном делу скупштине присуствовали 
су представници Српске право-

славне цркве, заступници ПокС-а и 
бројни гости.

На изборној скупштини градске ор-
ганизације Покрета обнове краље-
вине Србије у Новом Саду, која је 
одржана у просторијама странке у 
радничкој 20, убедљиво је победио 
мр Владимир Јелић. На тајном гла-
сању од 1174 члана са правом гласа, 
гласало је 963 члана, а Јелић је до-
био 954, што је 99 %. – Покрет обно-
ве краљевине Србије има већ сада, 
а имаће још јаче упориште у Новом 
Саду, граду који је највећи процват 
доживео у време краљевине Југо-
славије када је 1929. године постао 
седиште Дунавске бановине, која је 

обухватала не само Војводину, већ и 
велики део Шумадије и подунавља. 
Покрет обнове краљевине Србије за-
лагаће се да Нови Сад то опет буде 
и да поврати славу коју је некада 
имао – рекао је овим поводом ново-
изабрани председник Го ПокС Нови 

Сад, Владимир Јелић. Мр Владимир 
Јелић је рођен 28. марта 1977. го-
дине у Новом Саду. основну школу 
„Жарко Зрењанин“ и средњу Елек-
тротехничку школу „Михајло Пупин“, 
завршио у Новом Саду. Звање ди-
пломираног инжењера информатике 

стекао на техничком факултету „Ми-
хајло Пупин“, Универзитет Нови Сад. 
Магистрирао на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду 2010. го-
дине. тренутно завршава докторске 
студије на истоименом факултету. За 
помоћника градоначелника за кому-
нални систем и енергетику изабран 
је 2013. године, а на место члана 
Градског већа Града Новог Сада за-
дуженог за образовање изабран је у 
јуну 2014. године. ту функцију оба-
вља и данас. ожењен, супруга  боја-
на, син Лазар и кћерка Милица.

На Изборној скупштини Покрета об-
нове краљевине Србије општинског 
одбора бечеј оджаној у препуној 
сали Градског позоришта  397 члано-
ва једногласно је изабрало Нандора 
тота. Нандор тот је рођен 25.09.1956, 
економиста запослен у ЈП „топлана“ 
у бечеју. Дугогодишњи члан СПо, од 
првог дана оснивања активиста је 
ПокС-а. Скупштини су присуствова-

ли и највиши функционери странке, 
као и висока делегација Српске на-
предне странке, као и представници: 
Странке војвођанских Мађара, Демо-
кратске странке војвођанских Мађа-
ра, Странке Мађарској јединства, Ли-
берално демократске партије, Лиге 
социјалдемократа Војводине, Српс-
ке радикалне странке, Мађарског и 
Социјалдемократске партије Србије. 

Велику част, својим присуством  и об-
раћањем, указао нам је велики срп-
ски књижевник благоје баковић, као 
и представници Српске православне 
цркве и католичке цркве у бечеју.

На изборима за председника Град-
ског одбора Покрета обнове краље-
вине Србије крагујевац једногласно 
је изабран Мирко Чикириз. На бира-
лиште је изашло 59,2 % делегата, 
односно 296 од укупно 500 члано-
ва. Мирко Чикириз је дипломирани 
правник, са положеним правосуд-
ним испитом. бавио се адвокатуром, 
једно време био секретар општине, 

а затим шеф правне службе и прав-
ни заступник „таково“ осигурања 
из крагујевца. Чикириз је одлуком 
Владе републике Србије именован 
за државног секретара у Министар-
ству правде, где и сада ради. По-
литиком се бави од 1990. године. 
био је дугогодишњи секретар Го 
СПо крагујевац, 15 година пред-
седник окружног одбора, 12 година 

потпредседник СПо. биран је за на-
родног посланика у три мандата и 
био увек међу најактивнијим посла-
ницима у Скупштини републике Ср-
бије. Један је од оснивача Покрета 
обнове краљевине Србије.

Шабац бираО дамњанОвићавладимир јелић на Челу гО ПОкС нОви Сад

тОт Први ПредСедник ПОкС беЧејПОкС крагујевац: Чикириз Први ПредСедник

10 11



ПоКС
НА уЛИцАмА 
СРБИЈе

12 13



На скупштини Градског одбора ПокС у Зрењанину, 
гласовима 70 одсто чланова за председника тог од-
бора једногласно је изабран Љубомир Станисављев. 
од 315 чланова са правом гласа, на гласање је изашло 
њих 215, колико је и указало поверење Станисављеву. 
Љубомир Станисављев је рођен 17. јула 1977. године 
у Зрењанину. основну школу „Жарко Зрењанин“ и 
Средњу електротехничку и грађевинску школу „Нико-
ла тесла“ завршио је у родном граду. Звање инжење-
ра технологије стекао је на специјалистичким студија-
ма на Новосадском универзитету. тренутно завршава 
мастер студије економије у београду. За заменика 
председника Скупштине Града Зрењанина биран је 
2012. године. На месту заменика Покрајинског секре-
тара за спорт и омладину у Влади Војводине изабран 
је у јулу 2016. године. ту функцију обавља и данас. 
Председник је комисије за родну равноправност Гра-
да Зрењанина (2012-2017), члан комисије за инвалид-
на лица и приступачност Града Зрењанина, а од 2013. 
године члан је сталне групе у Сталној конференцији 
градова и општина (СкГо). Учествовао је у писању и 
доношењу новог Закона о спорту. ожењен је, супруга 
Сара и син Дамјан.

Свих 84 делегата на изборној скупштини у темерину иза-
брало је Станислава томишића за председника општин-
ског одбора Покрета обнове краљевине Србије. Станислав 
томишић је члан ПокС-а од оснивања. Дипломирани еконо-
миста,  рођен 1979. године. Говори енглески и руски језик. 
Члан је општинског већа – ресор за локални и економски 
развој и инвестиције општине темерин. од 2014. године је 
био директор агенције за развој општине темерин. радио 
је на месту менаџера продаје у „Зорић“ доо темерин (2013-
2014), „агровојводина механизација“ доо Нови Сад (2008-
2009) и “Визор“ доо темерин (2007-2008).

На изборима за председника општинског одбора Покре-
та обнове краљевине Србије Лапово свих 126 чланова је 
гласало за Сашу Ивковића. Први председник општинског 
одбора ПокС-а је ожењен, отац алексе и александре. 
Дипломирани je економиста. од 1995. године је у по-
литичком животу, прво као председник омладине СПо. 
Више од деценије био је председник општинског одбора 
те странке, све до оснивања Покрета обнове краљевине 
Србије чији је и оснивач. У општини Лапово је био име-
нован на функцијама: – Заменик председника општине 
2008-2012 год; – Председник Скупштине општине 2015-
2016 год; – Председник општине 2016 – 2017 (до 21. 09.) 
год; На последњим локалним изборима у Лапову Листа 
“Сви за Лапово – Саша Ивковић“ победила је са освоје-
них 35 одсто гласова.

На Изборној скупштини Градског одбора Покрета об-
нове краљевине Србије у Сомбору за председника 
тог одбора изабран је један од оснивача наше стран-
ке Владислав Живановић. На изборима у Сомбору 
учествовало је 175 делегата, од 311 с правом гласа, 
односно 56 одсто, а Владислав Живановић је изабран 
једногласно, односно са 100 процената изашлих де-
легата. Живановић је рођен 22. јануара 1974. године 
у Сомбору, где је завршио основну и средњу школу. 
Након завршене Средње угоститељске школе ради у 
струци, наставља образовање и завршава Високу еко-
номску школу струковних студија и стиче звање стру-
ковног економисте. радио је у Јавном предузећу „Птт 
Саобраћаја Србија“ у Сомбору. одборник је у Скупш-
тини града Сомбор од 2012. године до 2014. године, 
а функцију заменика градоначелника града Сомбора 
обавља од априла 2014. године до средине 2016. го-
дине када постаје члан Градског већа. осим тога, оба-
вљао је и функцију председника Савета за безбедност 
саобраћаја у Сомбору. отац је двоје деце.

На изборној скупштини општинског одбора Покре-
та обнове краљевине Србије трстеник за првог пред-
седника тог одбора изабран је Марко Петрашиновић. 
Петрашиновић је један од најпознатијих јавних и по-
литичких радника у трстенику и у расинском округу. 
био је дугогодишњи функционер СПо, са изузетним 
изборним резултатима. Петрашиновић је један од ос-
нивача Покрета обнове краљевине Србије. Приликом 
оснивања нашег Покрета целокупно чланство и руко-
водство бившег одбора СПо у трстенику је прешло у 
нову странку.

СтаниСављев ПредСедник 
ПОкС зрењанин

тОмиШић ПредСедник  
ОО ПОкС темерин

лаПОвО: ивкОвић изабран 
једнОглаСнО живанОвић ПредСедник 

гО ПОкС СОмбОр!

трСтеник изабраО 
ПетраШинОвића

Чланство општинског одбора Покрета обнове краљевине 
Србије кула је једногласно изабрало Ненада трбовића за 
првог председника. Изборној скупштини се одазвало 59 
од 99 чланова. Ненад трбовић је рођен 22.07.1967. годи-
не. Завршио је средњу техничку школу, средња стручна 
спрема- машински техничар. Посланик је у Скупштини аП 
Војводине и члан одбора са сарадњу са одборима Наро-
дне Скупштине републике Србије. одборник у Скупшти-
ни општине кула и председник комисије за кадровска и 
административна питања Скупштине општине кула. За-
послен је у Грчкој фабрици шећера у Србији, на месту ме-
наџера набавке. ожењен, отац двоје деце.

ПОкС кула:  
ПредСедник трбОвић

До закључења овог броја билтена, нису одржане изборне 
скупштине покс у многим градовима и општинама србије

напомена: 
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Делегација ПокС-а, коју су чини-
ли Жика Гојковић, Мирко Чиркиз и 
Милош Парандиловић, обишла је 
одборе странке у крушевцу и трсте-
нику. У одбору ПокС-а у крушевцу, 
делегацију ПокС је дочекало више 
од 60 чланова наше странке. том 
приликом су отворене и освештане 
просторије одбора странке у овом 
граду. Након тога, делегација Пок-
рета обнове краљевине Србије је 
разговарала са члановима стран-
ке. У изузетно срдачном разгово-
ру, размењена су мишљења и дати 
предлози за даљи рад одбора. У 
трстенику је нашу делегацију доче-
као повереник одбора за тај град, 
Марко Петрашиновић. одбор ПокС-
а у трстенику је један од најбољих 
и најачих у страначкој инфраструк-
тури. У разговору са члановима 
одбора, истакнуто је да је Покрет 
обнове краљевине Србије све јачи 
и утицајнији, као и да странци све 
више расте рејтинг.

ПОСета ОдбОрима у круШевцу и трСтеникуБЛАгоСЛоВ ПАТРИЈАРхА 
ПоКРеТу оБНоВе 
КРАЉеВИНе СРБИЈе

200 гОдина Од убиСтва караЂОрЂаДелегација Покрета обнове Краље-
вине Србије, на челу са заступни-
ком странке Жиком Гојковићем, 

била је у званичној посети у Патријаршији 
Српске православне цркве. Том прили-
ком је Преосвећеном владики Антонију, 
Викару Његове Светости патријарха 
српског Господина Иринеја, предста-
вљен кључни део програма ПОКС, који 
се односи на поштовање Српске пра-
вославне цркве и враћање традицији и 
породичним вредностима, као темељу 
обнове српског друштва. Владика Ан-
тоније том приликом је пренео благо-
слов српског патријарха Покрету обнове 
Краљевине Србије. – Искрено се радује-
мо што се велики број наших грађана 
одазвао Вашем позиву и жели да држа-
ва Србија буде монархија. Ми то поздра-
вљамо и увек подржавамо вољу народа. 
Што више људи стреми према томе и 
жели краљевину, брже ће бити достиг-
нут наш заједнички и свеопшти циљ. Ми 
као црква у оквиру својих могућности 
желимо да Вам помогнемо молитвом и 
благословом божијим, а све остало је 
у божијим и вашим рукама – истакао је 
Викар Његове Светости патријарха срп-
ског. Према речима заступника ПОКС, 
Жике Гојковића, посета Патријаршији 

за нашу странку је у духовном смислу 
најзначајнији дан до сада, јер је до-
бијањем благослова Његове светости 
Патријарха српског Господина Иринеја 
Покрет обнове Краљевине Србије дожи-
вео својеврсно духовно крштење. – Од 
данас смо духовно окрепљени, оснаже-

ни и сигурно ће нам бити далеко лакше 
да остваримо наш првенствени циљ, а то 
је обнова Краљевине Србије – истакао 
је том приликом Гојковић. У делегацији 
ПОКС-а били су Бранка Бежанов, Жика 
Гојковић, Мирко Чикириз, Ненад Тома-
шевић, Горан Иванчевић, Душко Радо-
сављевић, Бранко Вукајловић и Предраг 
Пантић. Покрет обнове Краљевине Ср-
бије захваљује се његовом преосвеш-
тенству, Патријарху српском господину 
Иринеју на пријему и подршци за циље-
ве и програм који заступамо. С поносом 
због подршке Српске православне цркве 
убудуће настављамо свој рад. 

ове године је навршено 200 година 
од смрти великог српског војско-
вође карађорђа. Ђорђе Петровић 
карађорђе био је вожд Првог срп-
ског устанка и један од најзначај-
нијих војних заповедника у Србији 
од 1804. до 1813. године. Важио је 
за прослављеног борца против ту-
рака османлија, који су му, пошто 
је убио неколико њих, наденули име 
Црни (кара) Ђорђе. За вођу устан-
ка против турске власти изабран је 
средином фебруара 1804. године 
на народном збору у орашцу, када 
су га подржали и Станоје Главаш и 
његови хајдуци. карађорђе је девет 
година управљао Србијом, али је ус-
танак пропао 1813. године, када је 
побегао у аустрију, а следеће годи-
не се пребацио у русију. он се 1816. 
године придружио грчком покре-
ту за ослобођење, да би наставио 
борбу за протеривање турака и из 
Србије. Следеће године је тајно до-
шао у Србију како би се са Милошем 
обреновићем договорио о зајед-

ничкој акцији, али је убрзо убијен. 
кнез Милош обреновић, заједно са 
још једним карађорђевим кумом 
Вујицом Вулићевићем, припремио 
је убиство вожда. када је карађорђе 
25. јула 1817. заспао у колиби у селу 
радовању код Велике Плане, Вуји-
чин човек Никола Новаковић, чијег 
је брата карађорђе убио током ус-
танка, ударио га је тупим делом се-
кире у главу, кажу историчари. ка-
рађорђу је одсечена глава и послата 
султану у Цариград. Након убиства, 
Вујица Вулићевић је саградио цркву 
брвнару, названу у народу покајни-
ца. Никола Новаковић је убрзо из-
губио разум и у једној несрећи га је 
самлео воденички точак. Саркофаг 
вожда карађорђа налази се у цркви 
светог Ђорђа на опленцу. Вожд је 
био ожењен са Јеленом Јовановић 
из Маслошева, са којом је имао два 
сина, алексу и александра. оснивач 
је династије карађорђевић, а његов 
директни потомак је принц алексан-
дар карађорђевић.

Ми као црква 
у оквиру својих 
могућности желимо 
да Вам помогнемо 
молитвом и 
благословом божијим, а 
све остало је у божијим 
и вашим рукама.
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Ове године навршило се 173 го-
дине од рођења првог краља из 
династије Карађорђевића, Петра 

I. У народу од милости прозван „Чика 
Пера“, а познат као Краљ ослободилац.  
Ветеран многих ратова, врховни коман-
дант, носилац највећих европских од-
ликовања и оличење Српског патриоте.

Рођен у Београду давне 1844. године, од 
оца Кнеза Александра, сина Карађорђевог, 
и мајке Персиде Ненадовић, унуке чувеног 
Јакова Ненадовића, првог министра поли-
ције. Школовање је започео у Београду, 
али након очеве принудне абдикације од-
лази у Француску. Школовао се у Швајцар-
ској и Францукој на чувеној париској војној 
академији Сен-Сир. У раној младости био 
је настројен идеји парламентаризма, либе-
ралне и демократски уређене монархије. 
Узор налази у енглеском филозофу Џону 
Стјурату Милу. Идеја о повратку у домови-
ну га никада није напуштала. Своју визију 
спроводи на тежи начин, 1870. године ула-
зи у Легију странаца, где је више пута од-
ликован за своје заслуге. Убрзо се нашао 
међу Србима, у Босанско-херцеговачком 
устанку. Тада се борио под псеудонимом 
Петар Мркоњић. Тамо је претрпео неус-
пех, али се није предавао. Оженио се ћер-
ком Црногорског Кнеза, касније Краља, 
Николе Петровића, Зорком. Са њом је 

имао две кћери и три сина, од којих неки 
нису доживели зрело доба. Свој контакт са 
људима из Краљевине Србије никада није 
прекидао. Одлазио је у Русију, преговарао 
са Краљем Александром Обреновићем и 
Аусторугарском како би добио нека права 
у својој земљи, али безуспешно. Прекрет-

ница је била мајски преврат – 29. мај 1903. 
године – Краљ је био мртав а није било 
наследника. Скупштина је одлучила 15. јун 
1903. године да на престо врати породицу 
Карађорђевић. Петар је коначно са својим 
народом.

Као и многи пре, али и после њега, 
земљу је затекао у великим проблемима. 
Аустроугарска није благонаклоно гледа-
ла на свог суседа, чијег је народа, у неком 
крајевима, била суверен. На другој страни 
била је Османска империја, која је такође 
држала, знатно већи део територије нека-
дашње српске државе. Кроз царински рат 
и анексију БИХ, „Чика Пера“ је храбро во-
дио свој народ, са вером у боље сутра. Тај 
славни период је убрзо наступио. Балкан-
ски ратови донели су територијално прo-
ширење. Петар је у овом рату имао улогу 
врховног команданта. Здравље старог 
краља се погоршава током рата. У пре-
двечерје Великог рата, осећајући се осла-
бљено, он овлашћења предаје сину, реген-
ту Александру. Али ни овде није окренуо 
леђа народу. Окупација Србије почела је 
1915. године, а извршила је војска суседне 
Аустоугарске. Војска се повлачи преко Ал-
баније до острва Крф. Изморен, слаб и већ 
у позним годинама, без премишљања по-
влачи се са својим војницима. У најтежим 
условима, остао је уз своју војску. У трену-
цима највеће слабости, војници су га на 
носилима пренели преко тешког терена. 
Иако су изгледи били слаби да преживи, 
Петар је дочекао и повратак у своју Србију. 
Тада добија епитет “Ослободилац“.

Године након рата проводи у миру, 
далеко од двора. Живи у малој кући у 
подножју његове задужбине, Опленац. 
За ово здање је камен темељац поло-
жен још 1910. године. Дане је проводио 
у шетњи и у надгледању радова, ретко 
одлазећи међу људе. Толико је био бли-
зак народу да му чак нико није ни пер-
сирао. Био је велики љубитељ вина, те 
је посадио винову лозу у околини своје 
задужбине. Војничку униформу у поз-
ним годинама није ни скидао, као оли-
чење части његове војске у протеклим 
ратовима. Упокојио се 16. август 1921. 
године. Није отишао као краљ, већ као 
војник, достојанствено. На самртној 
постељи није био окружен министри-
ма, дворјанима и писарима, био је са-
вим сам. Није доживео крај радова на 
својој задужбини, али је ту сахрањен, по 
личној жељи, 1930. године. Одликовања 
је добијао са свих страна, из Османскиог 
царства, Италије, Русије, Француске, Ен-
глеске, Пруске, Швајцарске и других. Од 
домаћих одликовања најистакнутија су 
орден Светог Саве, Карађорђева звезда, 
орден Светог кнеза Лазара, орден Белог 
орла и многи други.

„Чика Пера“ је створио оно за шта се ми 
залажемо, уставно-парламентарну мо-
нархију. Србија је тада имала своје најс-
ветлије тренутке. У том периоду смо били 
модерна, евопска и јака земља, која је 
могла да стане раме уз раме са највећим 
силама. Наше тежње су и данас исте.

 С’ вером у Бога, за Краља и Отаџбину!

173 године од рођења Петра 1. Карађорђевића

„ЧИКА ПеРА“ –  
СРПСКИ КРАЉ оСЛоБоДИЛАц

НАШИ цИЉеВИ
 оБНоВА КРАЉеВИНе СРБИЈе

Покрет обнове Краљевине Србије је политичка организа-
ција која се залаже за успостављање уставне парламен-
тарне монархије. Србија има и престо и престолонаслед-
ника. 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 помири-
тељ различитих политичких опција. Као што  је српски грб 
потпун само са својом круном, тако и српска држава то 
јесте једино са краљем на челу.

 оЧуВАЊе ТРАДИцИЈе И ДухоВНоСТИ
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.

 РАСВеТЉАВАЊе ЗЛоЧИНА ИЗ   
    ПРоШЛоСТИ

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 вишедеце-
нијског зачараног круга ауторитарне власти. 

 НегоВАЊе ПоРоДИце И ПоРоДИЧНИх  
     ВРеДНоСТИ

За Покрет обнове Краљевине Србије породица је ос-
нова и темељ државе. 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.

 еКоНомСКИ оПоРАВАК СРБИЈе
Основа рада Покрета обнове Краљевине Србије у сва-
ком сегменту је стварање модерне и стабилне државе, с 
императивом креирања позитивне социјалне и економс-
ке климе. Основне претпоставке економског развоја 
подразумевају реформу државе и постављање Србије на 
здраве темеље.

 ЈАЧАЊе ПоЉоПРИВРеДе
Без богатог сељака 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. Као што нам је важна 
обнова породице и породичних вредности, тако нам је 
важна и обнова индивидуалних пољопривредних газ-
динстава.

 ДецеНТРАЛИЗАцИЈА,    
 РегИоНАЛИЗАцИЈА И ЛоКАЛНА  
 САмоуПРАВА

Децентрализација Србије представља суштин-
ско питање за конкретан, опипљив развој државе. 
Децентрализација као концепт, уз поделу државе 
на регионе, због тога је један од стратешки битних 
„стубова“ политичког програма Покрета обнове 
Краљевине Србије. Јединице локалне самоуправе 
су саставни део уређеног демократског политичког 
система и правилна децентрализација подразумева 
њихов пун развој.

 ЈАКА 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 др-
жава треба да се поново окрене, прикључујући се тако 
онима чији је саставни део одувек и била.

 САРАДЊА СА ДИЈАСПоРом
У програму националног развоја Покрета обнове Краље-
вине Србије посебно место заузимају односи са српским 
становништвом у дијаспори. 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.

 оЧуВАЊе КуЛТуРНог ИДеНТИТеТА
Култура се односи на целокупно друштвено наслеђе на-
рода и неизоставни је део националног идентитета. Стога 
је очување културе и традиције српског народа најсве-
тија дужност за Покрет обнове Краљевине Србије.

 РАЗВоЈ оБРАЗоВАЊА И НАуКе
Издвајање новца за развој науке и образовање за сваку 
правилно уређену државу чије вође раде одговорно и 
стратешки на развоју система, не представља буџет-
ски 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.
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краљ је краљ свима. ко би ту 
могао бити на губитку осим лаж и не-
правда, а ко на добитку осим здрав 
разум и истина? обновом свог више-
вековног државног уређења заснова-
ног на широким и чврстим темељима 
модерног грађанског друштва, Србија 
би се вратила на оно место међу др-
жавама на коме је некада била, па га 
је изгубила. Друкчије се вратити неће.

академик матија Бећковић
(српски књижевник и члан крунског 
савета)

Нека Господ испуни жеље њи-
хове и жеље свих нас, да потомци ве-
ликог карађорђа и његових потомака 
наследе оно што им је Господ даро-
вао, а то је да воде српски православ-
ни народ, из добра у добро, из победе 
у победу!

Његова Светост Патријарх  
српски г. Иринеј

александар ће заувек живети 
у сећању свог народа као херојска 
фигура импозантне величине. Попут 
Вашингтона и Линколна Југославије- 
као Вашингтон способан и неустра-
шив генерал који је ослободио своје 
земљу од угњетавања; као Линколн 
мудар вођа и патриота који је завр-
шио у мучеништву.

Никола Тесла
(приликом сусрета са краљем Петром 
Другим, 8. јула 1942. у хотелу „Њујоркер“)

Монархија је крсно име Србије!
Монархија није страна Србији, она 
чини део њене традиције и њене ис-
торије. Међутим, њена ресторација 
је у рукама народа. било би позитив-
но када би људи то хтели, као што се 
догодило у Шпанији. она се не може 
увести силом, већ само вољом.

Његова Светост блаженопочивши 
Патријарх српски Павле

Лако ће вама бити да стварате 
ту вашу нову државу са омладином 
која је васпитавана и школована у 
краљевини. Волео бих да доживим да 
видим какву ће државу створити та 
ваша комунистичка омладина!

ђенерал  
Драгољуб Дража михаиловић
(изјава са суђења 1946. године)

краљ, регент, ђенерали, сви 
дишу истим духом: све су то загрејани 
патриоти који заносно чувају слободу 
свог демократског народа. колика 
противност између лепе појаве краља 
Петра, потомка сељачке шумадијске 
породице, краља који у часу највеће 
опасности иде у ровове да с браћом 
победи или погине, и између гордог 
и грубог типа Вилхелма Хоенцолер-
на,  највећег џелата кога историја по-
знаје!

Арчибалд Рајс
(швајцарски криминолог)

а здрава душа нашега народа 
знала је и зна, да нема живота, ни 
реда, ни среће без бога, без краља и 
без дома. без бога – Ни преко прага. 
без краља – ништа не ваља. без дома 
– судба Содома.

Свети епископ Николај  
Жички и охридски

када се прича о лепотама бео-
града, то је све оно што је направље-
но за време краљевине. комунисти то 
нису ни окречили! Све што је ваљало, 
направљено је тада, у Монархији!

академик Душан Ковачевић
(драмски писац и члан крунског савета)

република нам је много тога 
одузела, пре свега самопоштовање 
и идентитет. а не могу да се сетим 
ничег доброг што нам је донела. Зато 
питам, због чега се ми то држимо ре-
публике и шта би смо ми њеним од-
ласком изгубили?

арх. Драгомир Ацовић
(хералдичар, члан крунског већа)

Ја пишем при светлости две 
вечне истине: религије и монархије, 
тих неопходности близанаца потврђе-
них савременим догађајима, и према 
којима би сваки уман писац требало 
да тежи да усмери нашу земљу.

оноре Де Балзак
(француски романописац, кључни ау-
тор реализма)

Да су којим случајем карађорђе-
вићи Хрвати, они би краљевину обно-
вили у року од 24 сата. И замислите 
да се република Српска зове кнеже-
вина Српска, како би свет гледао онда 
на питање биХ? Нисам ја монархиста 
из убеђења – да сам Француз, био бих 
републиканац, али у свету у којем жи-
вимо то мало значи. Мало има оних 
који су се крунисали својом круном, а 
ми смо и то одбацили.

др милан Ст. Протић
(историчар, политичар и дипломата)

Ми смо више од пола века у 
нечему, у чему никада нисмо били. 
реално је да смо увек били једна мо-
нархија, у оквиру које је српска црква 
и наш Патријарх био онај код кога се 
иде по благослов, за сваки чин кога 
се иде по благослов, за сваки чин који 
желите урадити. Постојао је један 
природни и богу драги склад. а ето, 
једно 60 година смо у ситуацији, коју 
ни највећем непријатељу не би поже-
лели.

Данило Лазовић
(драмски уметник)
Цитати су преузети са сајта Удружења 
„краљевина Србија“
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тОПОла у Складу Са 
СветлОм иСтОријОм
Један од одбора Покрета обнове краљевине Србије који 
је формиран међу првима је Повереништво у тополи. ос-
нивачкој седници тог одбора почетком јула присуство-
вало је 17 делегата и неколико гостију, а за повереника 
оо топола изабран је Драган Ћира аксентијевић, који је 
том приликом истакао да је Покрет обнове краљевине 
Србије прва монархистичка странка у нашој земљи после 
више деценија, а као потврда аутентичности је наглашена 
чињеница да је ПокС странка која је одмах по оснивању 
имала част да буде свечано примљена код српског Прес-
толонаследника Њ.к.В. александра карађорђевића. топо-
ла заслужује јак одбор ПокС-а у свом месту, узимајући у 
обзир расположење међу грађанима за наше идеје, али и 
с обзиром на своју историју и чињеницу да је топола дру-
га кућа карађорђевића, место где се налази Црква светог 
Ђорђа и Маузолеј породице карађорђевић (на брду опле-
нац), где је изграђен велики храм у ком су сахрањени сви 
преминули представници те српске краљевске лозе.

југ Србије за краљевину

ПОкС Све јаЧи у 
Шумадији
У Дому културе у рамаћи одржан је састанак са мешта-
нима рамаће, Угљаревца и Доњег Шења. Повереник 
Покрета обнове краљевине Србије за крагујевац Мир-
ко Чикириз и повереник за Страгаре Малиша рајић 
Маша, представили су присутним мештанима основ-
не циљеве Покрета обнове краљевине Србије. Након 
састанка 15 мештана је потписало приступнице ПокС 
и основана су три нова месна одбора наше странке у 
овим шумадијским селима. Малиша рајић Маша, по-
вереник ПокС за Страгаре, навео је том приликом да 
је наш Покрет све јачи у Шумадији. У протеклом пери-
оду одбору ПокС у Страгарима приступило је стотинак 
нових чланова. оснивају се нови одбори ПокС и наша 
странка је у незадрживом расту.

ЧврСтО уПОриШте  
ПОкС-а у грделици
оснивачи Покрета обнове краљевине Србије, Мирко Чи-
кириз и Милан тановић тане, летос су посетили одбор 
наше странке у Грделици. Домаћини су госте обавести-
ли да су једногласно донели одлуку да свих 250 некада-
шњих чланова Српског покрета обнове, као и целокупно 
Председништво оо СПо Грделица приступају Покрету об-
нове краљевине Србије. ово је само један од више од 80 
одсто одбора те странке који су приступили ПокС-у ши-
ром наше државе. Иначе, грделички одбор је најбољи и 
најорганизованији одбор у том делу Србије. Никада нису 
освајали испод 10 одсто изашлих бирача и у Покрету об-
нове краљевине Србије виде своју политичку будућност и 
остварење својих политичких циљева. 

делегација ПОкС-а у ПОСети 
кОмПанији „галеб груП“

гужва При ОСнивању 
ОдбОра у реСнику

нинкОвић: ПОкС је нОва ПОлитиЧка Снага

Један од скоро основаних одбора Покрета обнове 
краљевине Србије, од којег се очекује активан рад у 
наредном периоду је Месни одбор ПокС у реснику. ос-
нивању те организације присуствовали су повереник 
за крагујевац Мирко Чикириз, повереник за општину 
Страгари Малиша рајић Маша, као и чланови  Градског 
одбора ПокС у крагујевцу братислав Вукановић и Ми-
лан тановић тане. Састанку је присуствовало више од 
20 чланова, којима су, између осталог, представљени 
основни циљеви Покрета обнове краљевине Србије, 
али је било речи и о стратегији даљег рада. као и у 
свим другим одборима, у реснику ће се радити на про-
моцији идеја и циљева ПокС-а међу грађанима и про-
налажењу присталица идеје обнове краљевине Ср-
бије и традиционалних вредности које су нашу земљу 
одувек красиле.

Делегацији Покрета обнове краљевине Србије, коју 
су чинили Мирко Чикириз и Милан тановић тане-
александар Ђорђевић „Грк“ из Прокупља и Мирослав 
Живковић из књажевца. У изузетно занимљивом и 
срдачном разговору размењена су мишљења, пре-
зентоване нове идеје и договорен начин даљег де-
ловања наше странке на Југу Србије. Ширење и ома-
совљавање ПокС-а је императив у раду, а оно што 
храбри су информације представника из Прокупља 
и књажевца, о позитивном одјеку покретања наше 
странке у тим градовима и њиховој околини.

Заступник Покрета обнове краљевине Србије у 
Шапцу, Драган Нинковић, истакао је да ће идеја 
наше странке добијати временом све јачу подршку. – 
Суштина је у нама и у ономе што смо започели. Ство-
рена је енергија, онда када се није ни размишљало 
у ком правцу ћемо ићи даље. тако је настала нова 
политичка снага окупљена под једним легитимним 
именом – ПокС. Пред нама је озбиљан и тежак посао. 
Морамо да ширимо ову сјајну идеју даље. За сваког 
ко препознаје идеју монархизма овде има места и 
таква тековина не сме бити прокоцкана. ово је стран-
ка која акценат ставља и на традиционалне вреднос-
ти, са породицом као окосницом друштва – изјавио је 
Нинковић. обраћајући се члановима Градског одбора 
ПокС-а у Шапцу, заступник странке Жика Гојковић је 
истакао да је дошло време када се не говори већ слу-
ша. ослушкују се потребе њуди, слушају савети, ус-
вајају сугестије. И увек учи из њих. Врло битна ствар, 
према Гојковићевим речима јесте поштовање ИДЕЈЕ, 
а не култа личности. Један од оснивача ПокС-а Мир-
ко Чикириз, у обраћању члановима у Шапцу, није крио 
задовољство енергијом и потенцијалом с којим се у 
том одбору сусрео. – Десило се нешто што је десето-
струко боље него оно што смо очекивали у највећем 
оптимизму. Показало се да је Србија гладна и жед-
на идеје монархизма. Ушли смо у ‘празан политички 

простор’ који природно припада нама. У целој Србији 
не можемо да постигнемо да разговарамо са свим 
људима заинтересованим за наше идеје. Нама ника-
да није било лако, али је част изазов за сваког. када 
сретенете честитог човека, који верује у бога, краља, 
породицу, а притом јасно износи свој политички став, 
знајте да је монархиста. Има у Србији доста таквих 
људи, много више него што смо мислили – навео је 
Чикириз.

Делегација Покрета обнове краљевине Србије посетила 
је у Шапцу најстарију српску приватну компанију „Галеб 
груп“. Делегацију је лично примио њен власник и осни-
вач раде Веселиновић. том приликом наша делегација 
се упознала са историјатом компаније и производним 
процесом, а љубазни домаћин нас је провео кроз произ-
водне хале где смо се уверили зашто је ова компанија 
најреспектабилнији чинилац у југоисточној Европи у об-
ласти метало-прерађивачке индустрије. Само податак да 
„Галеб груп“ извози своје производе у 27 земаља света 
говори довољно о угледу те компаније. Посебно смо им-
пресионирани приступом радника са којима смо разго-
варали и који су нам рекли да сви они (а има их 450) ком-
панију доживљавају као своју. ова породична компанија 
треба да буде узор свима, а њена филозофија и концеп-
ција рада треба да буде образац привредног опоравка 
Србије. ПокС ће се здушно залагати да овај модел по-
словања буде максимално афирмисан јер од њега могу 
сви да науче, па и многе стране компаније које послују у 
нашој земљи.
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Покрет обнове Краљевине Србије, после одржавања 
прве Оснивачке скупштине, на којој су изабрани и 
законски заступник Странке и Организациони од-

бор, обележио је и своју прву страначку славу – Видо-
вдан, у просторијама у Новом Саду. У присуству оснивача 
ПОКС-а, као и будућих чланова из целе Србије, али и број-
них високих званица и гостију из политичког и друштве-
ног живота Новог Сада и Србије, у духу православних 
обичаја, пресечена је прва славска погача која ће бити 
симбол почетка традиције Покрета обнове Краљевине 
Србије која се неће прекидати. 

ПРВА СТРАНАЧКА СЛАВА 
оБеЛеЖеНА у НоВом САДу


