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ВИЗИЈА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ  
СВЕ БЛИЖА ОСТВАРЕЊУ

ОНи кОЈи сУ сУМЊаЛи 
У ПОкс, ДаНас се 
ПрикљУЧУЈУ иЛи сТреПе
Иза нашег Покрета су месеци 

бројних успеха на међународ-
ном и плану унутрашње поли-

тике, као и на медијском плану и ди-
ректној комуникацији са грађанима.

Делегација ПОКС-а једина је из Србије 
добила позив и присуствовала централ-
ној свечаности у Паризу поводом победе 
сила савезница у Првом светском рату. 
Сусрет потпредседника ПОКС Војис-
лава Михаиловића са председником 
Француске Емануелом Макроном јасна 
је потврда да је нарастајућа снага на-
шег Покрета препозната и од највиших 
европских званичника и да у нама виде 
ону Србију са којом им је била част са-
рађивати и коју поштују.

На нашу иницијативу једна од улица у 
Крагујевцу понела је име првог герилца 
окупиране Европе и команданта Југо-
словенске војске у отаџбини генерала 
Михаиловића. 

Радосну наду да је ово тек прва ули-
ца у бројним градовима којом ће се Ср-
бија одужити равногорским херојима, 
помутиле су претње преко друштвених 
мрежа упућене потпредседнику ПОКС 
Мирку Чикиризу које је добио од раз-
норазних прокомунистичких организа-
ција. 

Оне су нас оснажиле у нашој борби да 
лековиту истину о прошлости настави-
мо да износимо на видело дана и да се 
са лажју и насиљем не миримо. Мирити 
се подељена Србија треба и може, али 
само на основи истина.

Више од педесет две хиљаде људи 
прати активности ПОКС-а на друштве-
ној мрежи Фејсбук и тај број се увећава 
стотинама сваког дана. Десетине хиља-
да монархиста су протеклих месеци 
преко Интернета поручили и добили по-
штом свој примерак пасоша-бележнице 
Краљевине Србије. Ако и нисмо знали, 
сада знамо – стотине хиљада нас је већ! 
То потврђују и сјајне реакције наших су-

грађана широм Србије на штандовима 
на којима се деле пасоши-бележнице 
и промотивни материјал ПОКС-а. Члан 
Крунског савета Драгомир Ацовић при-
суствовао је седници Председништва 
ПОКС-а у Новом Саду и изразио нес-
кривено задовољство нашим радом и 
буђењем монархистичког заноса у Ср-
бији за који су многи тврдили да је не-
повратно нестао.

Бројне приступнице ПОКС-у преко на-
шег сајта или у неком од наших одбора и 
убрзани раст броја чланова и симпати-
зера ПОКС-а јасно показују да не постоји 
политичка снага у Србији која расте 
брже од нас. Две су врсте сумњиваца 
пратиле и прате ПОКС. Једни су сумња-
ли да ћемо постати и опстати, желећи да 
нас нема. Ти данас знају и виде да смо 
не само опстали, већ на сваком плану 
растемо и да нас у нашој борби свако-
дневно прати све више и више људи. И 
да ће с нама свакако морати да рачунају 
у будућности.

Други су мислили да смо „исти као сви“ 
и да је наша жеља за обновом Краљеви-
не Србије лажна. Ти нам данас присту-
пају. Јер су се уверили да је ПОКС једин-
ствен на политичкој сцени Србије у томе 
што искрено желимо промену система 
вредности који нас је довео на ивицу 
амбиса.

Да повратком правим личним и вред-
ностима заједнице можемо кроз сис-
тем уставне парламентарне краљевине 
спасити отаџбину из бездана у који су је 
атеисти и републиканци увели. Јер исту 
борбу водимо као и наши славни преци 
из балканских, Првог и Другог светског 
рата. 

Зато нам је победнички поклич увек 
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у Србији. Најактивнији смо у уличним ак-
цијама, на штандовима, у Интернет кам-
пањи. Наших више од 50 одборника у гра-
довима и општинама се бори врло активно 
за своје средине у којима живе. Грађани 
нам прилазе свакодневно и дају подршку, 
што је највећа сатисфакција за мене лич-
но и целу нашу странку.

Како видите Покрет обнове Краљевине 
Србије у будућности?

Успеси које сам поменуо су само по-
четак. Не заустављамо се, него креће-
мо у још јачи и још интензивнији рад на 
промоцији Србије као модерне европске 
краљевине. Када видимо да исто загова-
рају академик Матија Бећковић и наша 
Српска православна црква, односно наша 

најумнија глава и духовне вође кроз веко-
ве, а међу њима је био и Свети Патријарх 
Павле, сигурни смо да смо на правом путу. 
Избори који нас очекују на пролеће, при-
казаће једно велико изненађење, а то ће 
бити број посланика ПОКС у Скупштини 
Србије. Ми ћемо вратити Србији достојан-
ство и поново је учинити великом, каква 
је била као краљевина.

Избори су, неминовно, тема која је 
пред нама. Шта је за Покрет обнове 
Краљевине Србије добар резултат и да 
ли ће наша странка изаћи самостално 
и овог пута?

Иако једна од најмлађих странака у 
Србији, у протеклом периоду смо изла-
зили на изборе самостално и у Београду 
и у Кули и у Лучанима и остварили добар 
резултат, у односу на околности. ПОКС 
ће на следеће парламентарне изборе 
изаћи самостално или у коалицији ис-
кључиво са странкама којима је главни 
циљ обнова краљевине За нас је добар 
резултат формирање снажног и бројног 
посланичког клуба, који ће чинити нај-
бољи које имамо и који ће снагом аргу-
мената заталасати и пробудити Србију 
из седамдесетпетогодишњег сна. На-

шом упорном борбом, као парламентар-
на странка изборићемо се да Скупштина 
Србије поништи нелегалну, нелегитимну 
и противуставну одлуку комуниста из 
1945. године о укидању краљевине. То је 
наш стратешки циљ. Он је врло јасан и 
уткан је у назив странке.

Шта би нам то, конкретно, донело?
Донело би системске промене у нашем 

друштву, кроз успостављање уставне 
парламентарне краљевине, по узору на 
најбогатије, најуређеније и најстабилније 
земље Европе и света, попут Краљевине 
Шведске, Краљевине Норвешке, Данске, 
Белгије, Краљевине Шпаније, Холандије, 
Уједињеног краљевства Велике Брита-
није, Аустралије, Канаде, Царевине Јапа-
на. То значи да би државом управљала 
Влада Краљевине Србије изабрана од 
стране парламента, који бира народ на 
изборима, а краљ би имао улогу симбола 

српске традиције и државности, корек-
тора власти и помиритеља политичких 
странака око кључних националних ин-
тереса. Време је показало, док је наша 
држава република, могу се смењивати 
разне странке на власти, али значајних 
промена на боље неће бити. Једино про-
меном облика владавине, из републике 
у уставну парламентарну краљевину, 
доћи ће до истинске промене система у 
Србији, напретка и развоја.

И оно што је најважније, вратиће се 
значај институција у Србији. У овом са-
дашњем, републиканском, накарадном 
систему, нема институција. Од успоста-
вљања вишепартијског система у Ср-
бији, 1990. године, увек је један човек, 
а обично је то и лидер најјаче странке, 
у исто време и извршна и законодавна 
и судска, па и војна власт. Он о свему 
одлучује и урушава институције. Није 
крив појединац, крив је систем који му 

Пред Србијом су велике прекрет-
нице, избори који нас чекају на 
пролеће, све јачи притисци за 

решавање статуса Косова и Метохије, 
постизање политичке стабилности и 
борба за спас економије и привреде. 
Велике прекретнице увек предста-
вљају и велика искушења, а обнова 
краљевине одговор је на оно што до-
лази – истиче у разговору за Краљев-
ски гласник, народни посланик и пред-
седник ПОКС, Жика Гојковић.

Где је ПОКС данас, у односу на пре две 
и по године, када сте са истомишље-
ницима основали странку и позвали 
монархисте да се окупе „под једним 
кровом“?

ЖГ – Велика је странка која је за две и 
по године успела да привуче скоро 18.000 
чланова и још око 100.000 сигурних гласа-
ча, оснује одборе и повереништва у скоро 
свим местима у Србији, учествује активно 
у политичком животу, предлажући бројне 
законе у Скупштини Србије и иницијативе. 
Мало нас је веровало пре две и по године, 
да је то могуће, али ПОКС је показао да 
јесте. Данас можемо да се похвалимо ор-
ганизацијом какву има мало која странка 

 Oчекујем да ће 
већ наредни избори 
који нас очекују за 
свега пар месеци, 
приказати ПОкс 
оним што јесте – 
најперспективнија 
странка у србији.“

Интервју – Жика Гојковић

враТићеМО 
ДОсТОЈаНсТвО 
србиЈи  
и ПОНОвО 
Је УЧиНиТи 
веЛикОМ!

Каква је улога академика Матије Бећковића у ПОКС-у? 
Бећковић је неформални духовни вођа Покрета обнове Краљевине 
Србије. Из његових речи ми црпимо основна наша програмска наче-
ла. Такву интелектуалну величину и песника, Србија и српски народ 
нису имали још од времена Петра II Петровића Његоша. Његови са-
вети и подршка су нам изузетно важни, драгоцени. Они су путоказ 
нашег деловања.
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ВЕЛИКА ПОБЕДА ПОКРЕТА ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

УЛица ђеНераЛа Драже 
МихаиЛОвића У 
крагУЈевцУ!
На иницијативу Покрета обнове 

Краљевине Србије (ПОКС) једна 
од крагујевачких улица је добила 

и званично назив по Ђенералу Дражи 
Михаиловићу. ПОКС ће у будућности 
тражити да и остали градови следе 
пример Крагујевца.

– Крагујевачка Скупштина је прихва-
тила иницијативу ПОКС и тиме је након 
судске, извршила и моралну рехаби-
литацију једне од најзначајнијих исто-
ријских личности Србије. Крагујевац је 
тако постао први већи српски град који 
је доделио назив једној улици по ђене-
ралу Михаиловићу. Ово није само реха-
билитација вође Трећег српског устан-
ка већ и његове јуначке, христољубиве, 
Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО) 
која је већ 1942. представљала најброј-
нији и најорганизованији покрет отпора 
против фашизма од Лондона па до Ка-
ира. Дражи Михаиловићу су се дивили 
Шарл Де Гол и Хари Труман, све вође на-
ционалних покрета отпора у Европи, а 
био је највећа холивудска звезда током 
рата и идол младих генерација. Никога 
као Михаиловића комунисти нису окле-
ветали својом прљавом пропагандом. 
Одлуком крагујевачке Скупштине, овај 
град је показао због чега је Шумадија 
српска Спарта, која има колективно ис-
торијско памћење и која је златним сло-
вима на једној од својих улица исписала 
име бесмртног Драгољуба Драже Ми-
хаиловића – истакао је Мирко Чикириз, 
заменик председника ПОКС.

улице и по осталим предлозима 
поКс

Чикириз није крио задовољство што су 
прихваћени и остали предлози ПОКС па 
су своје улице добили и свештеник Сава 
Банковић, затвореник са најдужим ста-
жом у комунистичким затворима, затим 
најбољи ђак крагујевачке гимназије Жи-
вомир Жива Ковановић, кога су комуни-
сти невиног стрељали са 16 година, уз 
још 13 крагујевачких ђака. Такође, улицу 
је добио и пилот Живица Митровић који 
је у априлском рату са крагујевачког 
аеродрома одлетео да брани Београд 
и уписао се у књигу јунака шестоаприл-
ског рата.

србија заслужује  
пуну истину
ШТО Пре ОТКрИТИ  
где ПОчИва „чИча“

Још једна од иницијатива на који-
ма ће ПОКС наставити да инсис-
тира је откривање гробног места 
драже Михаиловића. Прошло је 
више од четири године од њего-
ве званичне рехабилитације, а 
јавности још увек није откриве-
но место на ком почива један од 
највећих српских војника. човек 
који је дао живот за свог краља, 
народ и саборце, мора бити 
достојно сахрањен. Тековине ко-
мунизма су главни фактор који и 
даље спречава откривање гроб-
ног места и то мора да се проме-
ни. драгољуб Михаиловић убијен 
је у ноћи између 16. и 17. јула 1946. 
године у Београду. Никада није 
утврђено где су сахрањени ње-
гови посмртни остаци. Безброј 
пута су покретане иницијативе 
за откривање гроба. Михаиловић 
заслужује да почива у породич-
ној гробници и да му се ода по-
част као и сваком другом српском 
великану. Србија мора да сазна 
истину о једном од својих најод-
ликованијих команданата.

то омогућава, а то је зато јер не постоји 
ауторитет који ће му ограничити власт 
и натерати га да поштује Устав и своја 
овлашћења. Управо због тога нам тре-
ба краљ, да буде коректор власти, да 
својим ауторитетом свакога опомене, ко 
прекорачи своја овлашћења. Он то једи-
ни може, јер није члан ниједне странке и 
јер на њега нема утицаја ниједан поли-
тичар у земљи, ни споља. Краљ одгова-
ра само народу.

Једно од горућих питања је и реша-
вање статуса Косова и Метохије. Да ли 
сматрате да јачањем ПОКС-а долази 
и време у ком ће се ствари окренути у 
корист Србије?

За нас је статус Косова и Метохије ре-
шен и за нас то није отворено питање. 
Резолуција Савета безбедности УН 1244 
је дефинисала Косово и Метохију као 
саставни део Србије. Све више земаља 
прихвата силу закона, а не закон силе. 
Потребно нам је само стрпљење. Сма-
трамо да у разговоре око решавања 

низа проблема на Косову и Метохији 
треба укључити као посреднике и Русију 
и Кину, јер су те земље, заједно са САД 
и ЕУ изгласале поменуту резолуцију, 
коју је и Србија прихватила. Србија нема 
разлога да подлеже притисцима око 
решавања тзв. статусног питања ове 
јужне српске покрајине, него да чека 
за нас још повољнији међународно-по-
литички моменат. Време ради за нас и 
наше природне савезнике, који из дана 
у дан јачају. А да је краљевина једино 
решење за Косово и Метохију, учи нас 
и историја. Косово, као и Рашку област 
и Македонију је 1912. године у Првом 
балканском рату од турског ропства ос-
лободио је Краљ Петар I Карађорђевић, 
у народу познат као Kраљ Ослободилац. 
Док су Србија и Југославија биле краље-
вине, није било границе између Косова 
и Србије. Ту такозвану границу око које 
се ми сада споримо са Албанцима, уцр-
тали су они који су свргли краљевину, а 
то су комунисти. Осим овога, они су шез-
десетих година прошлог века населили 

преко 200.000 Албанаца из Албаније на 
Косово и Метохију, а Србима који су про-
терани са Косова, њих 50.000, законом 
су забранили повратак још 1946. године. 
Када Србија опет буде краљевина, по-
ново ће повратити пун суверенитет над 
Косовом и Метохијом.

Иницијативе ПОКС све више се оства-
рују. Све чешће освањују тргови и 
улице са именима српских краљева. 
Колико је овај процес важан у нашој 
борби за обнову краљевине?

Изузетно је важан. Покрет обнове 
Краљевине Србије покренуо је одавно 
иницијативу за постављање споменика 
Краљу Петру и Краљу Александру Ка-
рађорђевићу у нашем престоном граду, 
а сада је то коначно у процедури у Бео-
граду. Тражимо и да се обелодане сви 
комунистички злочини и достојно ода 
пошта невиним жртвама тог режима. 
Ово није само наш, него и глас великог 
дела српског народа, који поштује своју 
историју и традицију. Када се отворе 
досијеи служби државне безбедности 
као и у источноевропским држава-
ма, да би народ сазнао оно што се од 
њега деценијама крило, као и ко је све 
умешан у пљачку и отимачину српске 
привреде од Другог светског рата, па 
наовамо, како је и ко ову државу систе-
матски уништавао, тек тада ћемо моћи 
да идемо напред крупним корацима и 
постанемо успешна и модерна европ-
ска краљевина.

 Покрет обнове краљевине србије свој 
циљ не тражи у власти, моћи, богаћењу и 
користи појединаца. Ми ћемо вратити србији 
достојанство и поново је учинити великом, каква 
је некада била.“

 крагујевачка 
скупштина је 
прихватила 
иницијативу ПОкс и 
тиме је након судске, 
извршила и моралну 
рехабилитацију једне 
од најзначајнијих 
историјских личности 
србије.“

Мирко Чикириз
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мр Владимир Јелић, потпредседник ПОКС  
задужен за маркетинг и информисање

ПОкс ЧеТврТа сТраНка ПО 
брОЈУ ПраТиЛаца На ФеЈсбУкУ

Интервју - Матија Бећковић

НишТа Ми НиЈе биЛО Лакше 
НегО ПриДрУжиТи се ПОкс-У

Политичке странке у Европи и све-
ту одавно су тежиште своје про-
моције пребациле на Интернет. 

Покрет обнове Краљевине Србије и те 
како прати овај тренд и сваким даном 
све више напредује у тој трци – истиче 
за Краљевски гласник потпредседник 
ПОКС задужен за маркетинг и инфо-
рмисање мр Владимир Јелић.

ПОКС није заступљен у медијима коли-
ко би требало да буде, колико заслу-
жује и колико има упориште у бирач-
ком телу. Како то коментаришете? 

ВЈ – То је истина, али ми нисмо забри-
нути. Интернет кампање добијају изборе. 
Због тога је од самог оснивања ПОКС 
почео да развија своју Фејсбук страну и 
данас она има скоро 60.000 пратилаца. 
Трудимо се да наша страница буде зани-
мљива свима. Осим редовних саопштења 
и видео прилога, сваки дан објављујемо 
и информације у рубрици „На данашњи 
дан“, са занимљивим подацима из наше 
богате историје, али и новине из време-

на краљевине, 1939. године. Одавно смо 
претекли странке које су деценијама 
старије од нас. Наше објаве су прве по 
броју свиђања, прослеђивања и прегле-
да у односу на све друге странке. Апсо-
лутни смо рекордери по броју прегледа 
на појединим видео прилозима које је 
видело више од два милиона људи.

Осим Интернет кампање, колики је 
фокус на саопштењима и обраћању 
традиционалним медијима?

Ми сваки дан пошаљемо свим медији-
ма саопштење за јавност о некој актуел-
ној теми, али то тешко допире до грађа-
на, због велике медијске блокаде којој 
смо изложени. Од оснивања послали 
смо више од 800 саопштења медијима. 
Владајуће и опозиционе странке врше 
велики притисак на медије које контро-
лишу, да игноришу нашу странку. То чине 
из страха да би ПОКС могао да буде ве-
лико изненађење на следећим изборима 
и помрси конце и једнима и другима. Ми 
их једним именом зовемо – РЕПУБЛИ-

КАНЦИ. Пажњу централних медија ћемо 
неминовно морати добити у кампањи, 
јер нам то по закону припада, али до 
тада ћемо се сналазити кроз гостовања 
на локалним медијима и кампању на 
Интернету, која пре свега подразумева 
Фејсбук и Инстаграм.

Каква ће бити кампања ПОКС на пред-
стојећим изборима?

Наша кампања ће се разликовати 
од свих других, по томе што ће бити 
врло позитивна, без икаквих напада 
на друге. Износићемо наш програм и 
аргументе зашто треба да се обнови 
Краљевина Србија. Сматрамо да је наш 
народ уморан од међусобних оптужби, 
псовки, увреда, насиља између власти 
и опозиције. Грађани су прозрели ту 
игру и једних и других, да се смењују 
на власти и врте у круг једни исти људи. 
Наша политичка порука и идеје биће 
право освежење на политичкој сцени. 
Не желим превише да откривам, на 
време ће се све сазнати.

Да ли је данас у Србији опасно бити монархиста? Коли-
ко је наша земља пропатила кроз деценије, од Другог 
светског рата и зашто смо ту где смо? Колико нам је, 

с друге стране, неопходно да се вратимо коренима и ономе 
што је Србија била, у време када је била велика, снажна 
и поштована у целом свету? На ова питања, која муче све 
искрене патриоте и оне који воле свој народ и своју отаџби-
ну, потражили смо одговор од једне од најумнијих српских 
глава, књижевника и академика Матије Бећковића.

У интервјуу за Краљевски гласник, Бећковић истиче да су 
млади људи у Србији једини прави покретач промена и да у 
њима види будућност какву славна прошлост тражи од нас и 
какву су нам преци оставили у аманет.

Колико смо далеко од остваривања визије обнове краљеви-
не и да ли је наш народ спреман да се укључи у борбу коју је 
ПОКС покренуо?

МБ – То зависи од нас. Краљевина је крштено име Србије. 
Србија је краљевина била вековима, а република само у по-
следњих 70 година. Краљевину нису укинули Срби, она је укину-
та Србима. И Србија не може раскрстити са комунизмом све док 
се зове република. Јосип Броз Тито је Стеван Немања Републике 
Србије и не можемо се растати с њиме док се не вратимо свом 
крштеном имену.

Колико је важно да у Србији постоји једна политичка опција 
попут Покрета обнове Краљевине Србије, која је за обнову 
краљевине и која окупља све искрене монархисте?

То је природно и битно да бисмо се вратили самима себи и 
своме имену. То све данас зависи искључиво од нас. Не постоји 
ниједна краљевина у Европи која није богата, демократска др-
жава. Таква би била и Србија. Она је некада била у том друштву, 
па је то место изгубила, а да би се на њега вратила, потребно је 
да буде краљевина.

Шта бисте саветовали људима који воде ПОКС, као неке 
смернице за будући рад и политичку борбу за јединствену 
визију обнове краљевине?

У Србији више од 70 година реч „краљ“ није изговорена, а да 
није клеветана и псована. Наш народ још увек не верује да ми 
желимо да обновимо краљевину, него када их питате „да ли сте 
за краља?“ они мисле да УДБА врши анкету и да од њиховог од-
говора зависи да ли ће после тога ићи у затвор, или се вратити 
кући. Ако би држава иоле дала до знања да то жели, преко ноћи 
би се све то препородило и све било оно што је најприродније да 
буде. То је нешто на чему треба да се инсистира и ради.

Да ли је данас постало опасно јавно рећи да сте монар-
хиста?

Страх је просто ушао у кости. Последњи пут поклич „За Краља 
и Отаџбину“ се чуо на стрелиштима. Од тог страха се старији 
људи још нису ослободили. Ја се надам да су у младим људи-

ма зарасле те пукотине и те ране, да су они здрави и способ-
ни да без идеолошких предрасуда приме к знању да ми имамо 
краљевску породицу и краља и да он ништа мање није краљ од 
било ког другог европског краља, па кад већ имамо круну на 
грбу и на застави, да је имамо и на глави.

Који је био Ваш мотив да јавно подржите Покрет обнове 
Краљевине Србије?

Ја сам био за краља и отаџбину и пре него што је Покрет обно-
ве Краљевине Србије постојао. Ништа ми лакше није било него 
да му се придружим, када се и он појавио.

видео који је осмислио члан Председништва 
ПОКС душан радосављевић, а који је видело 
више од 2 милиона људи: 
https://www.youtube.com/watch?v=NrhSPVZslC8 
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Отворено са Војиславом Михаиловићем, унуком најодликованијег 
српског официра Драгољуба Драже Михаиловића

НећеМО ДУгО  
ЧекаТи ОбНОвУ 
краљевиНе србиЈе
Потпредседник Покрета обнове Краљевине Србије и 

унук најславнијег српског официра, Војислав Миха-
иловић, за Краљевски гласник отворено је говорио о 

свом породичном наслеђу, боравку у Паризу на годишњици 
примирја у Великом рату, циљевима и визији Србије као мо-
дерне и успешне европске краљевине у које верује. 

Шта за вас лично значи постојање Покрета обнове Краље-
вине Србије, као странке чија је једна од основних програм-
ских ставки поштовање лика и дела вашег деде генерала 
Драгољуба Драже Михаиловића ?

ВМ – Значи ми пуно, јер је то доказ да и поред вишедеце-
нијских комунистичких лажи, истина о чистој и праведној анти-
фашистичкој борби мога деде и Југословенске војске у Отаџби-
ни излази на видело. Поготово импонује то што је ПОКС заиста 
значајна политичка снага у Србији. Наравно, однос ове странке 
према историји није једини разлог зашто сам јој приступио. Пре 
свега су то вредности за које се ПОКС бори, а за које се борио и 
Дража. Сигуран сам да би цела његова војска приступила овом 
покрету. За Краља и отаџбину је слоган под којим су они умира-
ли у борби или испред стрељачког вода Немаца или комуниста, 
а ми га данас поново са поносом изговарамо и на тај начин по-
тврђујемо да смо неуништиви.

Пре четири године, судском одлуком Дража Михаиловић је 
у потпуности рехабилитован. Шта је то значило за породицу, 
а шта за српски народ ?

За нашу породицу је то је заиста био велики и значајан до-
гађај, јер смо после тачно седамдесет година успели да вратимо 
породичну част и достојанство које нам је неправедно одузето, 
а етикету домаћег издајника скинули са имена родољуба какав 
је био генерал Дража. Није било лако свих ових година носити 
терет који су на плећа наше породице натоварили комунисти, 
лажући и фалсификујући историјске чињенице. Богу хвала до-
чекао сам и тај дан да све те лажи падну у воду и да се званич-
но потврди важна историјска улога мога деде који је покренуо 
први покрет отпора нацистичкој Немачкој у поробљеној Европи.

Да ли сматрате да се та одлука о рехабилитацији и даље 
занемарује у делу наше јавности па и институцијама ?

Да, и то у приличној мери од представника званичних инсти-
туција, који би први морали да поштују правоснажне судске 
одлуке а самим тим и правни систем и поредак државе Србије. 
Недопустиво је да се понашају као да одлука о рехабилитацији 
није ни донета настављајући да оспоравају званичну историју. 
Такође, морамо овде да споменемо да се у делу јавности за-
немарује и Закон о изједначавају права партизана и четника, 
којим је суштински потврђена антифашистичка улога четника 
током Другог светског рата.

Још једно отворено питање које је везано за вашег деду је 
и то што његов гроб још увек није откривен јавности ? Да ли 
верујете да нико у земљи заиста не зна место где се налазе 
посмртни остаци генерала Драже?

Ја сам сигуран да у арихавама служби безбедности постоје 
документа у којима је наведено место где се налазе посмртни 
остаци Драже Михаиловића. Управо због тога Покрет обнове 
Краљевине Србије, али и ми као породица, упорно тражимо отва-
рање тих архива. На тај начин се и даље од очију јавности сакрива 
истина, а нама онемогућава да достојно сахранимо члана наше 
породице, што је угрожавање основног цивилизацијског права.

Током вашег боравка у Паризу, где сте присуствовали обеле-
жавању 101. годишњице од примирја у Првом светском рату, 
срели сте се и са истакнутим француским књижевником и 
новинаром Жан-Кристофом Бисоном који је написао књигу 
о Вашем деди, а коју Вам је приликом тог сусрета и покло-
нио. Шта је то за Вас значило ?

То је заиста био за мене веома емотиван тренутак. Са једне 
стране лепо је било видети колико се у Француској цене и по-

штују лик и дело генерала Драже Михаиловића, а са друге 
жалосна је чињеница да се он више оспорава у својој Србији 
коју је волео изнад свега и за коју се борио, него у иностран-
ству. Господин Бисон је изузетан интелектуалац, а као заме-
ник главног уредника листа „Фигаро“ и веома упознат са исто-
ријским чињеницама, тако да то што је написао књигу о мом 
деди још и више добија на значају. 

Да ли верујете да ће Србија у догледно време вратити своје 
крштено име и поново постати краљевина ?

Свакога дана све више верујем у то. Разлог за овај мој оп-
тимизам је чињеница да народ свакодневно прилази Покрету 
обнове Краљевине Србије. Људи дају искрену подршку нашој 
основној идеји, односно враћању њеног, како је то волео да 
каже Патријарх Павле, крштеног имена, а то је Краљевина Ср-
бија. 

Шта би то значило за српски народ али и за економски и 
привредни развој наше државе?

Значило би заиста пуно. Прво, ми бисмо само чином кру-
нисања нашег краља, побољшали углед наше државе у све-
ту. Све европске монархије су стабилне државе, тако да би 
слика о нама одмах била друкчија. Познато је да страни ин-
веститори неће да улажу тамо где има политичке или друге 
нестабилности, јер желе да њихов капитал буде сигуран. 
Погледајте каква је наша политичка сцена и колико је ду-
боко подељено наше друштво. Народ је завађен до мржње. 
Једини ко може да стане изнад свих тих политика заваде, 
јесте краљ. Са крунисаном главом на челу друштво би било 
стабилније, што је основни предуслов и за економски и при-
вредни раст.

Чини се да се све више младих изјашњава за обнову краље-
вине. Да ли мислите да је то због тога што је истина која је 
сакривана деценијама почела да излази на видело?

Јесте, све више младих је за обнову краљевине и мислим да 
постоје два главна разлога за то. Први је овај који сте навели, да 
је истина коју су комунисти крили деценијама, почела да излази 
на видело. Јасно је сада свима да четници нису били домаћи из-
дајници, већ напротив – родољуби којима су одбрана отаџбине и 
заштита народа биле изнад свега. Други разлог за све већу по-
пуларност идеје обнове краљевине јесте чињеница да се за пре-
тходних осамдесет година доказало да се тренутни модел нашег 
друштвеног уређења није показао добрим и да је обнова краље-
вине, под којом смо постизали највеће успехе, најбоље решење.

У каквим сте односима са нашом краљевском породицом 
Карађорђевић?

То је пре свега однос поштовања. Породица Карађорђевић је 
наша краљевска породица из које су проистекли владари који 
су наш народ и државу водили до највећих војних и економских 
успеха и која ће нам опет подарити краља који ће владати Ср-
бијом. Поштују и они породицу Михаиловић као потомке гене-
рала Драгољуба Драже Михаиловића коме су отаџбина и краљ 
били највеће светиње.

Каква је по вашем мишљењу будућност Србије?
Имајући у виду да већ сада трећина грађана подржава идеју 

обнове Краљевине Србије, а петина се двоуми, мислим да неће-
мо дуго чекати да и натполовична већина буде за то. Велики 
допринос томе даје ПОКС и даваће још више. Наша победа је 
сигурна, а самим тим и Србије. Само је питање времена. Надам 
се да нећемо дуго чекати. 

 Јасно је сада 
свима да четници 
нису били домаћи 
издајници, већ 
родољуби којима је 
одбрана отаџбине и 
заштита народа била 
изнад свега”
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НА ПОЗИВ ФРАНЦУСКЕ ДРЖАВЕ И ПРЕДСЕДНИКА МАКРОНА

ДеЛегациЈа ПОкс На ОбеЛежаваЊУ 
101. гОДишЊице ПриМирЈа  
У ПрвОМ свеТскОМ раТУ У ПаризУ

ИсторИјскИ сусрет у парИзу

Приликом боравка у Паризу, организован је и 
врло значајан сусрет Жан Кристофа Бисона, пи-
сца у Француској, књиге о ђенералу драгољубу 
Михаиловићу и дражиног унука и потпредседни-
ка ПОКС војислава Михаиловића. – Сусрет је био 
веома емотиван и дирљив. Срећан сам јер се ис-
тина о мом деди, ђенералу дражи Михаиловићу 
и његовој чистој антифашистичкој борби и данас 
препричава широм света и мотив је за писање 
књига њему у част. а са друге стране, жалосно је 
да је дража највише оспораван у земљи коју је 
волео изнад свега, у својој Србији, чак и данас, 
готово осам деценија од другог светског рата 

– изјавио је, примајући књигу о свом деди на по-
клон, потпредседник ПОКС војислав Михаиловић. Књига „Херој кога су издали савезници, генерал 
Михаиловић“ коју је написао угледни француски књижевник и заменик уредника листа „Фигаро“, Жан 
Кристоф Бисон, добила је тек 13 година након објављивања свој прави смисао, јер је дошла у руке 
дражином наследнику, његовом унуку војиславу Михаловићу.

унук Драже МИхаИловИћа И праунук војвоДе МИшИћа 
зајеДно оДалИ почаст српскИМ краљевИМа

Унук драже Михаиловића (војислав Михаиловић, потпредседник 
ПОКС) и праунук војводе Мишића (Ђорђе Стојанац), са делегацијом 
ПОКС, владимиром Ђорђевићем и душаном радосављевићем, испред 
споменика краљевима Петру I и александру I Карађорђевићу у Пари-
зу. Покрет обнове Краљевине Србије покренуо је одавно иницијативу 
да се споменик овим великим српским владарима коначно подигне и у 
Београду и очекујемо да ће то ускоро бити реализовано.

Делегација Покрета обнове 
Краљевине Србије (ПОКС) при-
суствовала је свечаном францу-

ском, државном обележавању 11. но-
вембра – 101. годишњици потписивања 
примирја у Првом светском рату, која 
је организована испред Тријумфалне 
капије у Паризу.

– Дан примирја у Великом рату за нас 
је дан наше велике победе. Док је била 
краљевина, Србија је имала бројне и јаке 
савезнике и била је непобедива. Низала 
је само победе, крварећи за слободу коју 
је на крају извојевала. Због тога смо по-

носни што присуствујемо овде, као једни 
од представника народа који је слободу у 
Првом светском рату платио са 1,2 мили-
она живота, положивши тако највећу жр-
тву у односу на све друге народе. Сигуран 
сам да ће Србија када опет буде краљеви-
на, повратити свој углед и моћне савезни-
ке које је некад имала, а пре свих мислим 
на Француску – истакао је потпредседник 
ПОКС, Војислав Михаиловић.

Делегација ПОКС једина је, поред зва-
ничне делегације Србије, која је позвана 
на ову свечаност. Позив је лично упутио 
члану Председништва ПОКС Владимиру 

Ђорђевићу, Адмирал Анри Лакај из ка-
бинета француског председника Еману-
ела Макрона.

Државнички протокол Француске 
током овог великог празника обухва-
тио је дипломатску церемонију коју 
је предводио председник Макрон са 
војним и државним врхом Француске, 
уз присуство делегација савезника и 
победника у Првом светском рату. Де-
легација ПОКС присуствовала је и вој-
ној паради, као и Свечаној академији и 
тематским изложбама посвећеним Пр-
вом светском рату.

Док је била 
краљевина, србија је 
имала бројне и јаке 
савезнике и била је 
непобедива.
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живео краљ! живела краљевина србија! - узвикнуо је академик Матија Бећковић

крУНа раДа ПОкс биће ПОвраТак крУНе

Покрет обнове краљевине Србије у трећу годину 
постојања улази као један од најважнијих и најпошто-
ванијих политичких чинилаца у земљи. Већ по оснивању, 

свима је било јасно да на нас мора да се рачуна. Ми смо млада 
организација, која стоји иза најстаријих и најбитнијих вред-
ности државе и народа. Србија није Србија, ако није Краље-
вина. Кроз осам векова чувамо нашу Цркву, а безбожницима 
смо допустили да нам свргну краља. Он је, међутим, и даље ту. 
Чека да се врати на трон који му рођењем припада. 

Да смо на правом путу доказује и то што смо већ присутни на 
свим парламентарним нивоима, а на великој изборној скупшти-

ни Покрета обнове Краљевине Србије, одржаној у октобру 2017, 
народни посланик Жика Гојковић изабран је за председника 
ПОКС.

- Ми не нудимо чаробни штапић, демагогију, нити популизам. 
Нудимо себе, свој рад, биографије, своје васпитање и спремност 
да се суочимо са проблемима, ма колико тешки они били, изја-
вио је тада Гојковић, а за страначке органе гласало је више од 
1.200 присутних делегата.

Подршку за свој рад и визију дoбили смо од престолонаслед-
ника Александра II Карађорђевића, а благослов од његове 
светости патријарха српског Иринеја. 

Међу гостима су били и представници Удружења 
„Краљевина Србија“, а присутнима се на Скупштини об-
ратио и академик Матија Бећковић, књижевник, један 
од најумнијих Срба и члан Крунског савета. За оне који 
тада нису могли да га чују, преносимо Бећковићеве речи 
у целости:

„Поштовани скупе, даме и господо,
Хвала вам што сте ме позвали на вашу скупштину и указали 

ми част да се обратим члановима Покрета обнове Краљевине 
Србије, а све у нади да ће тај покрет прерасти у свенародни за-
хтев да се Краљевина Србија успостави. 

На питање „Зашто Краљевина Србија?“ одговорили су наши 
преци пре 1.000 година. Они који тек данас постављају то пи-
тање закаснили су да га поставе онда када је решавано и било 
актуелно. Ми питамо: Ако имамо краља и круну на грбу и заста-
ви, зашто је немамо на глави онога чија је, а то значи на глави 
Србије?

Монархију у Србији нису укинули Срби. Она је укинута Србима, 
насилним путем и безакоњем. У историји Срба то је несумњиво 
било највеће понижење. Србија је била једна од ретких земаља 
којом су владали краљеви сопствене крви, али је постала мож-
да једина којој је круну и крштено име и династију укинуо туђин и 
безбожник, који се наругао хиљадугодишњој традицији Србије. 
Зато за обнову монархије данас нису само монархисти, него сви 
људи демократских уверења, противници безакоња и насилног 
преузимања власти. Тужна би била та монархија у којој би сви 
људи били монархисти. И нико није крив зато што је монархист, 
нити је краљ зато што је неко монархист, нити престаје то да 
буде зато што није. Нико не мора бити за краља. Довољно је да 
не спори да он постоји и да не негира његова права, као што 
краљ гарантује права свима.

Један од најубедљивијих барјака и најразговетнијих гла-
сова за обнову Краљевине Србије верујем да ће бити глас 
мањина, других националних заједница у Србији. Никад ни од 
једног несрбина нисам чуо да каже да би више волео да живи 
у Републици, него у Краљевини Србији. То сам чуо једино од 
Срба. То није неки мој или ваш краљ, него је то краљ свима, 

капа под коју стају сви, а она не може стати ни под једну другу. 
Уосталом, будимо практични, питајмо компјутер, шта он каже, 
шта више Србији доноси и шта боље звучи – Република или 
Краљевина Србија? 

Нема здравијег, истинитијег, једноставнијег начина да 
се Србија врати себи и свом крштеном имену од успоставе 
Краљевине. Враћајући се себи и свом вековном државном 
уређењу, Србија би се вратила међу европске краљевине, на 
место на којем је некад била, па га изгубила. Краљевина Ср-
бија би се нашла у друштву Уједињеног краљевства, Шпаније, 
Шведске, Белгије, Норвешке, Холандије, Луксембурга. И нико 

Монархију у 
србији нису укинули 
срби. Она је укинута 
србима, насилним 
путем и безакоњем. 
У историји срба то 
је несумњиво било 
највеће понижење.

нема здравијег, истинитијег, 
једноставнијег начина да се србија 
врати себи и свом крштеном имену 
од успоставе краљевине. Враћајући 
се себи и свом вековном државном 
уређењу, србија би се вратила међу 
европске краљевине, на место на 
којем је некад била, па га изгубила.
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не би могао рећи да јој ту није место и да њен краљ није 
краљ, ништа мањи од осталих, и да њена круна није веро-
достојна као и њине. А све су то богате, узорне, демократске, 
парламентарне краљевине, живи примери како би изгледала 
Србија када би постала Краљевина. Какво би место и улогу 
имао српски краљ сведоче данашњи европски краљеви. Ср-
бија би могла из устава било које од тих краљевина да пре-
узме права и дужности круне, из било које од њих, и да тако 
буде и у Србији. Престолонаследник Александар је у срод-
ству са свима њима. Он није ни његов отац, ни његов деда, ни 
његов прадеда, али Србија нема мање обавеза према њему 
него према његовим претходницима.

Догурали смо дотле да смо ових година могли да чујемо: 
„Каква Краљевина, ми хоћемо да живимо као Шведска. Какав 
краљ? Желимо да Србија изгледа као Данска, Норвешка, Хо-
ландија, које су најуређеније државе међу чланицама Европске 
уније.“ Није чудо да никада, готово никада, не чујемо у Србији 
да се Холандија зове Краљевина Холандија, да се Белгија зове 

Краљевина Белгија, да се Норвешка зове Краљевина Норвешка. 
А то није случајно, него само зато да се људи не би сетили како 
изгледају данашње европске модерне краљевине.

Република Србија нема друге историје осим историје Кому-
нистичке партије, нити против Краљевине има других аргуме-
ната осим идеолошких, и то оне идеологије која је глува на све 
аргументе. Зато је успостава Краљевине најбољи доказ да је Ср-
бија раскрстила с комунизмом. Тито је Стеван Немања Републике 
Србије. И док је Република, морала би славити свог оца и забо-
равити Немању и Светог Саву. Није Социјалистичка партија Ср-
бије социјалистичкија од Социјалистичке партије Шведске, нити 
је Демократска странка Србије демократскија од Демократске 
странке Белгије, па њима не смета ни шведски ни белгијски краљ 
ни круна. Морални и духовни препород није могућ док год постоји 
Република, која, ако ћемо поштено, Република никад није ни била, 
него деспотија једног доживотног деспота. Лењин и Стаљин су 
побили руску царску породицу, али се нису уселили у царски двор 
у Петрограду, а Јосип Броз је најпречим путем стигао у Бели двор 
и променио правац историјскога пута Србије. Зато је успостава 
Краљевине Србије један велики историјски, културни, цивилиза-
цијски и морални пројект, без чијега остварења Србија не може 
сићи са странпутице. То није приватно питање династије, него го-
руће питање српске нације и њених најодговорнијих људи. Краљ 
не влада, него управља и властима одузима оно што није њино. 
Он представља мистично тело нације. Он је симбол трајања је-
динства народа. Зато је Покрет обнове Краљевине нека врста 
описмењавања, просвећивања и спасавања Србије.

После распада Југославије, монархија је постала искључи-
во питање Србије. Јајце је поништило Орашац и Таково, а са 
безакоњем у својим темељима Србија не може бити правна и 
законита држава. А како изгледа држава која никад Републи-

ка није била најбоље се види на данашњој Србији. За 70 година 
трајања Републике, реч краљ ниједном није изговорена, а да 
није псована и да уз њу није прикачена нека лаж и клевета. 
Поклич „Живео краљ!“ последњи пут се чуо на стрелиштима. 
Читаве радне бригаде су годинама стругале круне са наших 
институција и планинских литица.

Они који сада владају владали би и даље, ако их народ изабе-
ре у Краљевини Србији. Али Србија и Срби добили би један спрат, 
једно небо над собом и звезду у том небу, коју су имали па из-
губили. Председник Србије је председник Србије, а краљ Србије 
је краљ свих Срба. Краљу не бисмо дали ништа што није његово, 
али бисмо Србији вратили образ и име, симбол помирења и па-
мћења, јединства, целине и трајања. 

Срећом, за монархију су већином млади и здрави, неоптереће-
ни људи, који су највише и заинтересовани за своју будућност и 
будућност Србије, и нису ни на једној страни, као што ни круна 
нема страна. Дићи руке од себе је исто што и дићи руку на себе. 
Кажу да ниједна монархија у Европи после рата није обновљена, 
али не кажу да ниједна осим српске није била национална мо-
нархија и национална династија. Ако не обновимо Краљевину, 
неће нам пасти круна с главе, она је већ пала и с њом хиљаде 

глава. Време је да обновимо модерну, парламентарну уставну 
монархију и тако подигнемо и главу и круну.

За крај овог слова препустићу речи блаженопочившега вла-
дике будимскога, Данила Крстића, који је написао: “Србима су 
двоглавог орла представљали лично Свети Сава и Свети Стефан 
првовенчани. Не можемо помазати све чланове Парламента или 
председника Републике на четворогодишњи мандат, али може-
мо миропомазати на царство само једну личност. Сви Срби су 
племићи, ако се држе своје славске иконе. То је грб породичног 
племства сваког српског дома. Имати династију значи имати ве-
лико духовно благо. То је оваплоћено највише племство нације, 
залог свете будућности и златни крст над тим царством. Тај крст 
указује и правац духовног васкрсења нације кроз православље 
и повратак династије Карађорђевић.“ 

Ја нећу отићи са овога места, а да свој говор не завршим она-
ко како су наши преци своје говоре завршавали вековима: Жи-
вео краљ! Живела Краљевина Србија!“

ако имамо краља и круну на 
грбу и застави, зашто је немамо на 
глави онога чија је, а то значи на 
глави србије?

Дићи руке од себе је исто што и 
дићи руку на себе. кажу да ниједна 
монархија у Европи после рата није 
обновљена, али не кажу да ниједна 
осим српске није била национална 
монархија и национална династија.

Република србија нема 
друге историје осим историје 
комунистичке партије, нити 
против краљевине има других 
аргумената осим идеолошких, и то 
оне идеологије која је глува на све 
аргументе.
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КРАЉЕВСКА ПОРОДИЦА УКАЗАЛА ВЕЛИКУ ЧАСТ НАШЕМ ПОКРЕТУ

делегација покс на крсној слави породице карађорђевић

ШИРОМ СРБИЈЕ И У ФРАНЦУСКОЈ ПОКС ОДАО ПОЧАСТ ВЛАДАРУ

обележено 85 година од убиства краља александра

делегација покрета обнове Краљевине србије (поКс) 
присуствовала је свечаности на Белом двору, поводом 
обележавања крсне славе породице Карађорђевић – 
светог андреја првозваног.
нашу делегацију чинили су председник и народни по-
сланик Жика Гојковић и заменик председника странке 

мирко Чикириз као и чланови председништва саша 
стевановић и драган миливојевић.
свечаном славском пријему присуствовали су предста-
вници Владе србије, дипломатског кора, чланови Крун-
ског већа, Крунског савета и Крунског кабинета, као и 
велики број високих званица из србије и иностранства.

делегације поКс су широм србије 
и европе полагањем венаца обеле-
жиле 85 година од убиства Витеш-
ког Краља александра I Карађорђе-
вића у марсеју. управо у марсеју, на 
месту где је убијен Краљ алексан-
дар, у присуству Краљевске поро-
дице венац је положила делегација 
поКс из уједињеног Краљевства 
и других земаља дијаспоре, пред-

вођена повереником за уједињено 
Краљевство Гораном ивановићем. 
полагањем венаца на споменик 
Краљу ујединитељу овај мрачан 
датум у српској историји обеле-
жио је одбор поКс из Кнића у селу 
Коњуша где се окупљенима обра-
тио председник политичког савета 
поКс, предраг марковић. парасто-
су у цркви на опленцу присуство-

вао је председник општинског од-
бора топола, драган аксентијевић, 
који је са члановима поКс положио 
венац на гроб Витешког Краља. у 
ариљу венац на споменик је поло-
жио члан председништва Бранко 
Вукајловић. делегације поКс та-
кође су положиле венце на споме-
нике у Крагујевцу, пожаревцу, ла-
пову и у Бечевици.

У српском језику само две речи су не-
раздвојне – КРАЉЕВИНА и СРБИЈА. 
Једна без друге не могу, јер не зна-

че пуно, готово ништа. То велико ништа, 
празнина у срцу и души мучи свеједног 
Србина, сваког часног грађанина наше 
земље, не да му да устане и подигне главу. 
Зато што Краљевина Србији значи понос 
и снагу, заштиту, плашт и част, доброту 
и поштење. Она јој представља приви-
легију и извлачи је из безбожништва и 
безумља дугог седам и по деценија. Од 
Светог Симеона и Светога Саве, Душа-
на Силног и Кнеза Лазара, Карађорђа и 

Краља Петра Првог до Драгољуба Ми-
хаиловића сви су у Круну гледали као 
у звезду водиљу, оно што им је од Бога 
дато. „Из ове наше победе рађа се Сунце 
слободе.“ Са тиме у мислима данас гордо 
стоји сваки члан Покрета обнове Краље-
вине Србије, њих безмало 18.000!

- За две године од оснивања странке 
формирали смо 140 одбора широм Србије 
и повереништва у 10 земаља у Европи, 
Америци и Аустралији. На 1.878 штандова 
које смо имали у 155 општина и градова на 
територији Србије, 53.433 грађанина нас је 
подржало својим потписом и определило 
се да ће на следећим изборима гласати за 
нашу изборну листу. Укупан број евиденти-
раних грађана који нас подржавају у овом 
тренутку је 98.123, са тенденцијом рапид-
ног пораста до избора, реферише мр Не-
над Томашевић, председник Извршног од-
бора Покрета обнове Краљевине Србије.

Он појашњава да је ПОКС изузетно 
озбиљна, одлично организована, разгра-
ната и стабилна партија на најчвршћим 
могућим ногама.

- Извршни одбор броји 40 чланова и свако 
има своје конкретно задужење. Сваки округ 
има координатора Извршног одбора који је 
задужен за рад странке на тој територији, 
приближава Томашевић структуру ПОКС.

Од севера до југа и од истока до запада 
Србије, идеја Покрета обнове Краљевине 
Србије подједнако се прихвата.

- Најјачи одбори су нам у Новом Саду, 
Сомбору, Крагујевцу, Бечеју, Трстенику, 

Књажевцу, Кули, Шапцу, Врбасу, Крушевцу, 
Темерину, Пироту, Бачкој Паланци, Срем-
ској Митровици, самоуверено набраја То-
машевић и истиче да су врло перспектив-
ни и добри одбори у Прокупљу, Житишту, 
Ариљу, Смедеревској Паланци, Зрењани-
ну, Чајетини, Лучанима, Краљеву, Зајеча-
ру, Љубовији, Убу, Јагодини, Новој Вароши, 
Ужицу, Ивањици, Тополи, Аранђеловцу, Ја-
години, Лапову, Александровцу, Краљеву, 
Брусу, Врњачкој Бањи, Шиду, Малом Цр-
нићу, Петровцу на Млави, Суботици, Србо-
брану, Апатину, Жабљу, Барајеву, Лазаре-
вцу, Сопоту, Пожеги, Богатићу...

Своју снагу ПОКС је већ доказао иза-
шавши самостално на изборе у Кули где 
смо освојили седам одсто гласова на ло-
калним изборима, што нам је омогућило 
да будемо бољи од већине странака и 
добијемо два одборничка мандата у тамо-
шњој скупштини. ПОКС је био испред СРС, 
ПУПС, ДСС, СДП Расима Љајића, ЈС и дру-
гих. И у Лучанима смо наступили самос-
тално и освојили 3,3 одсто гласова. 

Све набројано тера нас да борбу још 
жешће наставимо. Да се боримо за своју 
државу, народ, породицу, крсно име и 
традицију. Да се више не стидимо ни себе 
ни својих предака. Одужимо се преци-
ма и погледајмо у очи потомке. Живела 
Краљевина Србија!

 имамо 140 
одбора широм србије 
и повереништва у 10 
земаља света“

мр Ненад Томашевић  
председник ИО ПОКС

ПОкс 
НезаДрживО 
расТе
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Владимир Ђорђевић,  
координатор ПОКС за дијаспору

и у расејању је наша снага

за срце србије нема двојбе. краљ, наравно!

ниједна странка, као наша, није то-
лико препознатљива по поборници-
ма у дијаспори. у последњих годину 
дана, отворили смо повереништва 
у Великој Британији, Француској, 
немачкој, аустрији, Швајцарској, 
норвешкој, Шведској, сједињеним 
америчким државама, Канади и 
аустралији.
- ми смо први који су поставили пи-
тање шта дијаспори треба, а не шта 
нама треба од дијаспоре. неопходно 
је дијаспори омогућити да гласа, а 
не да од 1.700.000 исељеника и њи-
хових потомака са правом гласа, на 
изборе изађе само пет-шест хиљада 
људи.
тражимо да представници дијас-
поре имају 20 загарантованих по-
сланичких мандата у скупштини 
србије, а да гласају електронским 
путем или писмом, а не као до сада 
у конзулатима удаљеним хиљадама 

километара. такође, тражимо да се 
законом инвеститори из наше дијас-
поре ослободе плаћања свих пореза 
на 10 година, ако отворе фабрике у 
србији. осим тога, да у свакој Вла-
ди србије постоји министарство 
дијаспоре, а министра да бира сама 
дијаспора - наглашава координатор 
наше странке за дијаспору, Влади-
мир Ђорђевић.
 – Комплетна емиграција препознаје 
наметнути комунистички режим већ 
75 година. сви који желе да се вра-
те коренима су поборници не само 
Краљевине, него и оне праве, извор-
не србије. она није настала ‘45, до-
ласком комуниста на власт. српска 
властела постоји од седмог века. 
то дијаспора зна, зна истину, јер 
није инфицирана комунистичким, 
маркетиншким квази идејама. зато 
неизмерно жели да се србија вра-
ти на стазе старе славе, повратком 

Краљевине, каже Ђорђевић оно 
што сви срби широм света мисле, 
али у србији као да нико не жели 
да их чује. то је остављено у аманет 
покрету обнове Краљевине србије.

„Шумадија и западна србија су традиционална упо-
ришта присталица Краљевине србије“, поносно каже 
заменик председника поКс, мирко Чикириз
одувек се знало где краља воле највише, казали би 
Шумадинци. одмах уз њих су и сви у западној србији. 
рекло би се зато да је у тим регионима рад нашој стран-
ци најједноставнији. Што не значи да не изискује труд и 
преданост, као и свуда где постојимо. 
-на нашем подручју успех поКс је загарантован. посеб-
но нас радује велики број младих људи који нам присту-

пају. старији суграђани су већински остали доследни 
монархисти, не подлежући терету деценијске кампање 
републике против Краљевине србије. млађе генерације 
су мање оптерећене идеолошким поделама, прилично 
су информисане и лакше доносе одлуку о приступању 
поКс, објашњава мирко Чикириз, заменик председни-
ка поКс.
према његовим речима, поКс је на руку ишло то што 
пре појаве наше странке на политичкој сцени пристали-
це Краљевине србије нису имале кровну организацију, 
која окупља све монархисте, али и многа удружења која 
имају подударне циљеве са нама. зато је била умногоме 
очекивана одлична реакција грађана на поКс.
-Ветар у леђа су нам подршка српског патријарха, као 
и Војислава михаиловића, дражиног унука, потом ака-
демика матије Бећковића, али и многих других, јавних 
личности, вели Чикириз.
он открива и стратегију пред наредне изборе, уз циљ 
да поКс буде парламентарна странка на свим нивоима.
- Већ смо донели одлуку о самосталном изласку на из-
боре на државном нивоу. а сваки одбор имаће слободу 
да, спрам локалних прилика, одлучи о начину изласка 
на изборе. нису дозвољене једино коалиције са стран-
кама које баштине комунистичке тековине, закључује 
заменик председника поКс.
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ЦРКВА И МОНАРХИЈА  
– НЕРАСКИДИВА ВЕЗА КРОЗ ВЕКОВЕ

ОТац жељкО МЛаДеНОвић: 
крУНисаНа гЛава Је  
ОТац срПскОМ НарОДУ
Ми се рађамо са монархијом иако нисмо сви тога свес-

ни, наше биће осећа и зна за монархију од првог дана 
живота“ – каже отац Жељко, парох храма Преобра-

жења Господњег у Панчеву, који је за Краљевски гласник 
говорио о значају обнове краљевине Србије за наш народ 
и државу. Овај млади свештеник сматра да историју треба 
добро да познајемо и да је она изузетно важна и за будућа 
покољења.

Црква и монархија су нераскидиво везане. Колико је, по Ва-
шем мишљењу и по званичној политици Српска православна 
црква данас посвећена обнови Краљевине Србије?

ЖМ – У праву сте, Црква и монархија јесу нераскидиво везане 
и од кад је Цркве од тадa и монархија постоји. Свети оци наше 
цркве вековима уназад говоре о том јединству. Данас, када је 
Црква одвојена од државе па је и сама држава у веома малој 
мери сем по неким битним питањима консултује, тешко је борити 
се са таквим ветровима. Но само понашање наше Мајке Цркве и 

однос према Монархистичком удружењу као и према породици 
Карађорђевић у јавности, довољно говори о ставу Мајке Цркве.

Колико је велика и важна улога цркве у овом процесу? Не 
само врха СПЦ, на челу са Његовом светошћу патријархом 
Иринејем, који је отворено у више наврата подвукао да је 
за Србију једини исправан пут да поново буде краљевина, 
него и свештенства “на терену”, оних који су у свакодневном 
додиру са обичним светом?

Као и уопште у животу, директан приступ, разговор са милион 
аргумената на страни монархије у народу, поготово свештенства, 
дало би немерљив допринос враћању монархије. И не само враћању, 
већ оном битнијем –поверењу у монархију и будућег монарха.

У беседи на Стратишту, месту где сте одржали помен и па-
растос мучки убијеним пилотима Краљеве војске, рекли сте 
да тренутно српски народ нема ни оца ни мајку. На шта сте 
тачно мислили ?

Наш народ има мајку, а Мајка је Света Светосавска наша 
Црква, али зато нема оца и има само очуха од Другог свет-
ског рата и види се како се очух понаша према детету од 
тада до данас – без љубави, без циља, без бољитка. Ко је 
отац нашем намученом и многонапаћеном народу? Па кру-
нисана глава. Онај ко мисли о својој деци. Ми смо без оца 
деценијама и кад је дете без оца, а узраста код очуха, оно 
кроз цео живот осећа и носи последице тога и таквога жи-
вљења.

Будући да сте и сами имате пуно контаката са људима, да 
ли сматрате да је расположење међу народом добро, када је 
реч о идеји обнове краљевине?

Искрен да будем, народ је опчињен медијима и шта они пла-
сирају тако и везано за монархију. Слабо познају и тачно знају, 
сем оних чији су преци им о томе причали. Али оно што је инте-
ресантно велика већина је спремна и да саслуша и прича о томе, 
а то је већ огроман напредак.

Колико је важно за духовност српског народа да се конач-
но, после скоро осам деценија од када је насилно укинута, 

поново уздигне монархистичка идеја и Србија врати оном 
уређењу које је имала током већег дела своје историје?

Као што рекох раније, то је алфа и омега нашег постојања и 
бића. Ми се рађамо са монархијом и, иако нисмо сви тога свесни, 
наше биће осећа и зна за монархију. Све остало му је страно. На 
крају, имамо и оца и мајку!

Ви сте млад човек, користите друштвене мреже, комуници-
рате са људима на данашњем нивоу савремених комуника-
ција. Колико је та врста прилагођавања важна за данашње 
свештенике и да ли људи који представљају цркву по Вашем 
мишљењу треба да буду још отворенији у дигиталној ери?

Користим врло радо, али и мудро. Убеђен сам да морамо још 
више да користимо ово доба на овај начин како бисмо народ 
што више привели Христу и охристовили га и радује ме чиње-
ница да доста мојих колега дивних и узорних свештеника мудро 
користи ову нову еру.

8. Приликом обнове звоника и куполе цркве Преображења у 
Панчеву, када сте показали новинарима јабуку, која је има-
ла на себи оштећења од муниције, ослободилачких метака 
с краја Другог светског рата, рекли сте једну важну ствар 
- Историју, била она лоша или добра, морамо да сачувамо за 
будућа поколења. Ако ништа друго, а оно да у свему будемо 
паметнији. Чини се да људи данас не схватају колико је 
важна историја?

Управо то наше познавање историје своди се на пар дефини-
ција неког непознатог човека који је пушио томпус, пио виски, 
имао десетине вила и јахти, задужио десет генерација. Али се 
боље живело. Толико о нама и због тога је битно причати. При-
чати и износити аргументе, да им освежимо мало памћење на 
нашу историју!

Познати сте и по томе да помажете људима у својој па-
рохији, као и да промовишете породичне вредности као 
најважније. Колико је данас по Вашем мишљењу породица 
угрожена и колико је важно да се држава бори за њено 
очување?

У мојој парохији имам и превише социјално угрожених породи-
ца којима сам помагао и помажем до одређене мере, тј. колико 
могу и колико могу донатори. Ако иза тога не стане држава, ту 
је крај породице. Знате кад крче црева и кад сте боси, не раз-
мишља се о другоме него како зауставити то, а онда родитељи су 
у стању да раде невероватне ствари без моралних начела како 
би то зауставили. Ми смо на прагу, ако већ нисмо изгубили поро-
дицу. Родитељи раде од јутра до сутра, децу васпитавају вртићи 
или школе док су у њима, а највише улица. Родитељи после посла 
могу само да их пољубе за спавање, ако већ нису заспала.

Да ли, и колику улогу сматрате да би наша црква могла да 
одигра у коначном решавању питања Косова и Метохије?

Имала би огромну улогу и има је и сад само кад би код нас, 
мислим на државу, и њој били битни исти принципи као и Мајци 
цркви, што сумњам да јесу!

И за крај, шта мислите да ли је добро што Србија коначно 
има једну јаку монархистичку странку, ону која окупља све 
искрене монархисте?

Наравно! Наглашавам поново наравно, пошто само тако може 
да се дође до циља. Ако смо искрени у томе, оставимо све наше 
сујете и гордости и личне интересе, јер Монархија и Црква, наши 
Отац и Мајка, само тако могу да се васпоставе на чело наше 
дивне и прелепе породице!

 идеја монархије је алфа и 
омега нашег постојања и бића. Ми 
се рађамо са монархијом и, иако 
нисмо сви тога свесни, наше биће 
осећа и зна за монархију.“
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ПАРАСТОСИ У ЛИСИЧЈЕМ ПОТОКУ, НА СТРАТИШТУ И У ШАПЦУ

ПОкс ОДаО ПОМеН жрТваМа 
црвеНОг ТерОра У србиЈи УПркОс 
ПреТЊаМа кОМУНисТа
Упркос великом противљењу и 

негативној кампањи коју месе-
цима у јавности воде наслед-

ници комунистичког режима, Покрет 
обнове Краљевине Србије одржао 
је помен жртвама комунистичког 
режима у Лисичјем потоку, страда-
лим пилотима Краљевине Србије на 
Стратишту, код Јабуке, као и за 3.000 
најугледнијих Шапчана које је, након 
ослобођења од Немаца 1944. године 
убила нова комунистичка власт.

Велики број грађана окупио се на 
помену жртвама у Лисичјем потоку. – 
Упркос вандализму комуниста, који су 
покушали да оскрнаве Краљеву чесму, 
одали смо пошту страдалима и то ћемо 
чинити докле год истина не угледа свет-
лост дана – истакао је народни посла-
ник и председник ПОКС Жика Гојковић.

- Овде су након ослобођења Београда 
припадници тајне полиције ОЗНА ликви-
дирали више хиљада грађана само зато 
што су за краља. Присуство принцезе Је-
лисавете Карађорђевић, Матије Бећко-
вића, Леона Коена, Душана Ковачевића 
и других доказује да се у Србији жртве 
комунистичког терора памте и да ћемо 
истрајати у борби за правду и истину – 

поручио је Гојковић.
Њено краљевско височанство прин-

цеза Јелисавета Карађорђевић казала 
је да тако нешто не сме никада више да 
се понови.

-У рату не постоји невиност. Нажалост, 
код нас је то био рат Срба против Срба, 
што је најгоре. Не треба то да забора-
вимо, то је најтужније. Овде су људи 
погинули, то јесте страшно, али можда 
заборав је још гори. Надам се да ће ово 
да отвори очи. Оно што су комунисти 
урадили овде никада више не сме да се 
понови никоме - нагласила је принцеза 

Јелисавета Карађорђевић.
ПОКС захтева од државе да се 

укључи у расветљавање овог и слич-
них злочина и тражи отварање тајних 

архива, како би жртве добиле обеле-
жено гробно место, а њихови потомци 
дуго чекани мир. Делегација Покрета 
обнове Краљевине Србије организова-
ла је и ове године парастос и положила 
венац на спомен-обележју Стратиште 
код Јабуке, на месту страдања српских 
пилота, после ослобођења у Другом 
светском рату. – Цела ваздухопловна 
класа, 72 пилота, убијени су након за-
вршетка рата. Зашто? Зато што су за-
клетву положили краљу и зато што ту 
заклетву нису хтели да погазе. Србија 

треба да зна истину о овој трагедији 
и да, макар после 74 године, достојно 
обележи њихово гробно место – изјавио 
је Душан Радосављевић, члан Председ-
ништва ПОКС.

ПОКС Шабац организовао је обележа-
вање 75. годишњице страдања углед-
них грађана, које су побили комунисти, 
а придружили су се и потомци убијених 
и грађани Шапца. – Ово је други пут да 
ми организујемо ову, симболично наз-
вану „Шетњу смрти“, и сматрамо да је 
важно да сваки град у Србији следи 
пример Шапца и подсети на ове немиле 
догађаје, јер је у Србији државна коми-
сија пронашла више од 200 масовних 
гробница и списак од 60 хиљада убије-
них, а процењује се да је број жртава 
комунистичког тоталитарног поретка 
већи од 200 хиљада – рекао је Драган 
Нинковић, потпредседник и члан Пред-
седништва ПОКС.

ПОКС захтева од државе да се укључи 
у расветљавање ових злочина и тражи-
мо отварање тајних архива, како би жрт-
ве „црвеног терора“ добиле обележено 
гробно место, а њихови потомци дуго 
чекани мир.

После посете Дражевини, јавни напади на чланицу Председништва ПОКС

патриотизам покс трн у оку левичарима и 
неокомунистима

ДОСЛЕДНА ПОЛИТИЧКА БОРБА ПОКС

медијски линч због кокарде

делегација поКс, на челу са члани-
цом председништва Бранком Бежа-
нов и чланом председништва ми-
лошем парандиловићем је у спомен 
славног генерала и његових след-
беника капетана николе мајсторо-
вића, мајора драгише Васиљевића и 
поручника Благоја Ковача положила 
цвеће, на месту на коме је генерал 
дража ухапшен а његови сарадници 
мучки убијени од стране комуниста 
13. марта 1946. године. међутим, то 
одавање поште истинском патриоти 
и отелотворењу народног отпора фа-
шизму, изазвало је код појединих ле-
вичарских партија и неокомуниста у 
србији несхватљиве изливе хистерије 
и говора мржње, тако да је Бранка Бе-
жанов постала мета срамне кампање 
која се против ње повела. ти поли-
тички и неразумни напади неодољи-
во су подсећали на понашање људи 
који су после монтираног суђења 
1946. године, били глуви на аргумен-
те и истину и стрељали дражу миха-

иловића. поново су покушали да фал-
сификују историју и спрече да истина 
коначно изађе на видело, а то је да 
су срби имали два антифашистичка 
покрета у другом светском рату. због 
повреде личне части и достојанства 
али и истине ради, против поменутих 

политичких партија поднета је тужба. 
док се чека званично задовољење 
правде, чланови покрета обнове 
Краљевине србије наставиће да и 
даље промовишу наше јунаке и слав-
не српске синове, којима је отаџбина 
била изнад свега.

Крајем августа прошле године 
постало је кристално јасно колико 
је још комунистичких рецидива у 
друштвеном и политичком животу 
србије. одборник поКс у скупш-
тини Града новог сада саша нова-
ковић, тада је изложен медијском 
линчу и нападима потомака црвене 
буржоазије само јер је за скупштин-
ском говорницом изговорио сле-
деће речи: „ову капу симболично ћу 
ставити на главу у знак поштовања 
према жртвама фашистичког и ко-
мунистичког терора. исте овакве 
капе наћи ћете недалеко одавде у 
рајиној шуми, закопане заједно са 
лешевима невино страдалих жрта-
ва. такве капе носили су родољуби у 
првом и другом светском рату.“
након тих речи новаковић је ста-
вио на главу шајкачу са кокардом и 

наставио да набраја имена и биогра-
фије невино страдалих новосађана 
у комунистичком обрачуну са „наро-
дним непријатељима“ крајем 1944. 
године у новом саду.
праву буру реаговања изазвале су 
следеће новаковићеве речи: „за нас 
у поКс-у нема разлике између фа-
шиста и комуниста и 1945. година 
није година ослобођења него година 
када је фашистичка окупација за-
мењена комунистичком окупацијом.“
напади на речи и поступак одбор-
ника новаковића дошли су из лиге 
социјалдемократа Војводине, де-
мократске странке и појединих ме-
дија, као брижних баштиника лажи 
о другом светском рату које је ко-
мунистичка диктатура наметала. да 
буде парадокс још већи – те странке 
и медији слове као „проевропски“, а 

не знају да еу истог дана обележава 
дан жртава тоталитарних система 
где су фашизам и комунизам изјед-
начени као зликовачки системи. 
скупштина града новог сада је, упр-
кос притисцима и ларми, усвојила 
предлог поКс и већином гласова 
изгласала да спомен обележје жрт-
вама комунистичког терора буде по-
стављено.

Сваки 
град у Србији 
треба да 
подсети на 
ове немиле 
догађаје, јер се 
процењује да је број 
жртава комунистичког 
тоталитарног поретка 
већи од 200 хиљада. 
 Драган Нинковић, 
 потпредседник ПОКС
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постоје делови земље који су тра-
диционално монархистички. таквим 
не би могла да се назове југоисточ-
на србија, али, захваљујући покре-
ту обнове Краљевине србије, и то се 
мења.
- Већ смо формирали неколико од-
бора. после пирота, недавно смо 
имали изборну скупштину и у про-
купљу. ускоро исто очекујемо и у 
Бабушници, Бољевцу, Блацу, а пре 
свега у нишу, као нашем центру, 
истиче Владислав смиљанић, члан 
председништва и регионални ко-
ординатор поКс за југоисточну ср-
бију.
политичка сцена прилично је загу-
шена, али истрајна борба и правилан 
рад дају резултате. зато се са опти-
мизмом очекују и наредни избори.
-наша одлука је да на свим избо-
рима наступимо самостално. ми 
ни немамо нарочито сродне стран-

ке, јер је наша идеја аутентична. 
ипак, могући су и предизборни 
договори, али то остављамо као 
слободу локалним одборима. и ту, 
наравно, постоје неке линије које 
се не прелазе, наглашава смиља-
нић.
он нема ни најмању сумњу да ће поКс 
у југоисточној србији даље да расте, 
јер се показује да има велики број 
симпатизера. то се односи и на на-
ционалне мањине. наиме, многи међу 
њима баштине идеју монархизма.
-очигледно је да је људима досади-
ла досадашња понуда на политичкој 
сцени. свесни су да је реч о више-
деценијском тапкању у месту. то 
ми хоћемо и можемо да променимо, 
уверава смиљанић.
идеју покрета обнове Краљевине он 
види као и сви наши чланови и сим-
патизери – као повратак себи, својој 
традицији и култури.

ШИРЕ СЕ ИДЕЈЕ ПОКС И НА ЈУГУ И ИСТОКУ СРБИЈЕ

смиљанић: мењамо слику србије

ДРАГАН МИЛИВОЈЕВИћ,  
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СЕКРЕТАР ПОКС

покс све видљивији
после другог светског рата, било 
је опасно показивати да сте монар-
хиста. то можда ни данас није пре-
више популарно, али захваљујући 
поКс-у, мање је страха и још мање 
незнања шта за србију значи 
Краљевина. - наш задатак није ни-
мало лак. Као и много шта у нашем 
друштву, тако и медији належу на 
републиканску традицију и идеју. 
зато нисмо још довољно равноп-
равно заступљени, јер на другој 
страни је читава плејада. ипак, на-
лазимо пут до гледалаца, слуша-
лаца и читалаца. томе доприносе 
наши јасни програмски циљеви, 
што је медијима неопходно, каже 
драган миливојевић, члан пред-
седништва поКс и интернационал-
ни секретар.
он наглашава важност конкретних 
акција на терену, али и законодав-

них предлога и других иницијати-
ва. све то, како наводи, наилази 
на плодно тле, јер монархистичка 
идеја јесте традиција, али тражи и 
конкретно, модерно представљање. 
– наша гостовања и саопштења су 
све чешћа у медијима. ми јесмо 
присутни и на друштвеним мрежа-
ма. ипак, велику важност придаје-
мо разговору са грађанима, пого-
тово у сеоским подручјима. наша 
истраживања су показала да многи 
који не излазе на изборе подржа-
вају монархистичку идеју. зато се 
обраћамо пре свега њима - наводи 
миливојевић.
према његовим речима, поКс има 
све више поборника међу младима, 
који су будућност и србије и монар-
хије. исто тако и међу припадница-
ма лепшег пола, али и многим поз-
натим личностима.

ПОНОВО У КРАЉЕВСКОМ ДОМУ

рУкОвОДсТвО ПОкс МеђУ раДО 
виђеНиМ гОсТиМа карађОрђевића

Када смо почињали наш рад пре 
више од две године, природно 
је било да посетимо Бели двор 

и обавестимо старешину Краљевског 
дома Карађорђевића о својим плано-
вима и намерама. 

За нас је то био историјски састанак на 
ком је заједнички оцењено да враћање 
монархије у Србију представља враћање 
вредносног система који је наша држава 
некада имала и који треба да има поново.

Половином децембра ове године ЊКВ 
Престолонаследник Александар II Ка-
рађорђевић примио је у Белом Двору, 
заједно са чланом Крунског већа Дра-
гомиром Ацовићем, делегацију Покрета 
обнове Краљевине Србије (ПОКС), коју 
су чинили председник Жика Гојковић, 
заменик председника Мирко Чики-
риз, потпредседник мр Владимир Јелић, 
председник Извршног одбора мр Ненад 
Томашевић и чланови Председништва 
ПОКС Душан Радосављевић и Драган 
Миливојевић. 

ЊКВ Престолонаследник Александар 
је са великом пажњом саслушао руко-
водство ПОКС које га је информисало о 
постигнутим успесима у протеклом пери-
оду и и будућим плановима за парламен-
тарно и ванпарламентарно деловање. 

Александар Други Карађорђевић је ис-
такао важност српског јединства и слоге 

у сваком времену, а нарочито овом судбо-
носном за наш народ и државу и ПОКС-у 
пожелео пуно среће и успеха у даљем раду.

Захваљујући на топлој добродошлици и 
пријему, председник ПОКС Жика Гојковић 
је подсетио на неколико чињеница које 
никад не би смели сметнути са ума.

- Велика нам је част што смо данас има-
ли прилику да разговарамо са стареши-
ном Краљевске породице Карађорђевић 
која је задужила српски народ више од 
било кога у новијој нашој историји. Др-
жава мора исправити све неправде пре-
ма нашој славној династији. За то ћемо 
се борити и изборити у будућем сазиву 
парламента. Најкасније у року од осам 

година, вратићемо крштено име нашој 
отаџбини, како је волео да каже наш Све-
ти Патријарх Павле, а то је Краљевина 
Србија – закључио је Гојковић. 

Председник ПОКС Жика Гојковић је 
нагласио да када кажу садашњи и пре-
тходни патријарх и академик Матија 
Бећковић и не само они, да је једини из-
лаз у обнови Краљевине Србије и ми онда 
знамо да смо на правом путу. Увек кроз 
векове, када је било најтеже, наш народ 
је слушао савете својих најумнијих глава 
тог времена и представнике Српске пра-
вославне Цркве. Они су му били путоказ, 
који су следили и никада нису погрешили, 
додао је Гојковић.
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Новаковић: 

наш народ је жељан 
правих инФормација о 
својој историји

тим за едукацију покрета обнове Краљевине србије већ 
месецима неуморно путује по целој србији и ради са про-
мо-тимовима поКс на едукацији и информисању грађана о 
нашим циљевима, визији и историји србије. ови, „носиоци 
светла“, како их чланови често зову, обучавају све оне који 
у непосредном разговору информишу грађане о програму 
и циљевима поКс. – изузетно је важно да се нашем наро-
ду приближе информације о правој историји србије, која је 
деценијама скривана пропагандом комунизма. Желимо на 
најбољи могући начин да приђемо људима и разговарамо 
са њима о свим предностима обнове краљевине и колико 
би то значило за нашу државу – истакао је новаковић, по-
ручујући да је одзив на овим едукацијама изванредан, а да 
су повратне информације са терена охрабрујуће. 

покрет обнове Краљевине србије (поКс) одржао је 
у новом саду седницу председништва којој је при-
суствовао и члан Крунског већа, еминентни српски 
архитекта и историчар уметности драгомир ацовић. – 
Када се постави питање шта бисмо као народ добили 
враћањем монархије, логичније је питати шта бисмо 
као народ изгубили престанком републике и да ли би 
смо за било чим жалили – рекао је ацовић, који је био 
и први канцелар ордена краљевског дома Карађорђе-
вића. један од водећих српских интелектуалаца нагла-
сио је да поздравља борбу поКс да се наша земља 
врати у породицу европских краљевина, где јој је оду-
век и било место.

покрет обнове Краљевине србије жели да окупи све оне 
којима је круна у срцу, а већина удружења са сродним 
идејама у поКс су нашла партнерску организацију. ми 
смо ту и да бисмо размењивали мишљења и искуства 
са члановима династије Карађорђевић. председник 
поКс, Жика Гојковић, састао се и са шефом кабинета 
ЊКВ принца Владимира Карађорђевића, господином 
дејаном дамњановићем. разговори су вођени управо 
у циљу обједињавања свих монархиста и синхронизо-
вања акција, ради остварења заједничког циља, обно-
ве Краљевине србије. Владимир Карађорђевић је син 
краљевића андреја Карађорђевића и принцезе Кире 
мелите од лајнингена, унук претпоследњег југосло-
венског краља, александра I Карађорђевића. 

покрет обнове Краљевине србије 
свакодневно вредно ради на про-
моцији наших циљева, програма и 
визије обнове краљевине. упркос 

значајне медијске блокаде којој 
смо изложени, наши представници 
се појављују на локалним телеви-
зијама и гостују у политичким еми-

сијама, ширећи тако наш глас. уз 
председника, Жику Гојковића и за-
меника председника странке мир-
ка Чикириза, најактивнији чланови 
председништва поКс у медијима 
су душан радосављевић и милош 
парандиловић, који су до сада за-
бележили 26 појављивања у раз-
личитим емисијама. иако постоји 
велики притисак на медије, како 
из власти, тако и из опозиције, 
нећемо стати и у будућности ћемо 
користити сваку прилику да се 
појавимо на традиционалним ме-
дијима и допремо до што већег 
броја наших грађана.

на првом турниру у фудбалу под називом „Куп Краља“, 
у част Витешког краља александра I Карађорђевића, 
организованом у сомбору, први Краљев пехар освојио 
је тим монархиста из темерина. почетни ударац на 
овом турниру, на ком је учествовало 12 екипа из целе 
србије, извео је наш легендарни фудбалер и велики мо-
нархиста душан савић. Куп краља је одржан под покро-
витељством ЊКВ принца Владимира Карађорђевића, 
унука краља александра ујединитеља, а све екипе су 
симболично играле у дресовима предратних клубова, 
који су проносили славу југославије и србије у фудбалу.

ацовић на седници 
председништва покс

легендарни дуле савић 
на првом купу краља 
александра

БОРБА ПРОТИВ МЕДИЈСКЕ БЛОКАДЕ

десетине гостовања на телевизијама србије
покрет обнове Краљевине србије (поКс) заједно са 
равногорским покретом и удружењем југословенска 
војска у отаџбини организовао је у Београду прву мо-
нархистичку и антифашистичку шетњу „у славу дражи“ у 
којој је учествовало више хиљада људи. у центру Београ-
да, вијориле су се заставе поКс и других удружења која 
су дошла да поносно прошетају улицама свог престоног 
града, симболично, за оне који су учествовали у антифа-
шистичкој борби и положили животе за отаџбину у дру-
гом светском рату. окупљени су током шетње обишли и 
споменик Војводи Вуку где су положени венци. првој мо-
нархистичкој и антифашистичкој шетњи придружиле су 
се бројне познате личности, академик матија Бећковић, 
познати песник Благоје Баковић, историчар немања де-
вић, бивши председник скупштине и министар културе 
предраг марковић као и многи други.

Душан Радосављевић Милош Парандиловић

Историја исписана  
на улицама престонице

хиљаде људи на првој монархистичкој 
антиФашистичкој шетњи

ЈЕДИНСТВО МОНАРХИСТА

састанак жике гојковића 
са шеФом кабинета 
принца владимира
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Наши циљеви
 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 чува-
ри краљевине, чија улога је у нашој 
држави коначно призната и чији ис-
торијски 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.

 ОЧУваЊе ТраДициЈе и   
 ДУхОвНОсТи

Српски народ, али и сви грађани 
других националности или вере, који 
живе у нашој земљи, завређују једна-
ка 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 по-
себан 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 др-
жаве. Ово питање дисконтинуитета 
је кључно за оздрављење друштва 
и излазак из вишедеценијског зача-
раног круга ауторитарне власти. 

 НегОваЊе ПОрОДице и  
 ПОрОДиЧНих  
  вреДНОсТи

За Покрет обнове Краљевине 
Србије породица је основа и темељ 
државе. Породица не предста-
вља само заједницу људи која је 
у модерном друштву попримила 
најразличитије облике, него фунда-
менталну 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 обно-
ве Краљевине Србије у сваком 
сегменту је стварање модерне и 
стабилне државе, с императивом 
креирања позитивне социјалне и 
економске климе. Основне пре-
тпоставке 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 газдинстава.

 ДецеНТраЛизациЈа,   
 региОНаЛизациЈа  
 и ЛОкаЛНа  
 саМОУПрава

Децентрализација Србије 
представља суштинско питање 
за конкретан, опипљив развој 
државе. Децентрализација као 
концепт, уз поделу државе на 
регионе, због тога је један од 
стратешки битних „стубова“ по-
литичког програма Покрета об-
нове 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 исто-
ријски, културно, традиционално. 
Неизоставни смо део европске 
породице народа, који је у прошло-
сти положио немерљиве жртве за 
слободу и вредности које су уткане 
у темеље Европске уније и којима 
наша држава треба да се поно-
во окрене, прикључујући се тако 
онима чији је саставни део одувек 
и била.

 сараДЊа са ДиЈасПОрОМ
У програму националног развоја 
Покрета обнове Краљевине Србије 
посебно место заузимају односи са 
српским становништвом у дијаспо-
ри. 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 народа и неизо-
ставни је део националног иден-
титета. Стога је очување културе и 
традиције српског народа најс-
ветија 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 буџетски 
трошак – него инвестицију. Креи-
рање позитивне пословне климе и 
здраве привреде је могуће само уз 
предуслов школовања квалитет-
них кадрова који ће бити носиоци 
будућег технолошког, научног, па 
онда и привредног развоја.

буњевци су за краљевину србију
да се зна, пре 100 година, Буње-
вци су у новом саду, на Великој 
народној скупштини, дали непро-
цењив допринос да се простори 
данашње Војводине присаједине 
Краљевини србији. захваљујући 
тој чињеници, Војводина је данас 
србија.
Казна је стигла‚ ‘45 Комунистима је 
требало само три дана да Буњевци-
ма одузму сва права - право на име, 
право на језик. Четрнаестог маја‚ 
1945 комунистичка власт донела је 
декрет, наредбу да се сви Буњевци 
имају сматрати Хрватима, без об-
зира на њихову личну изјаву. ова 
наредба до данас није званично по-

вучена. она се и данас незванично 
спроводи. 
и данас многи за Буњевце кажу да 
су Хрвати, без обзира на то што се 
ми изјашњавамо искључиво и само 
својим именом – Буњевци. али ми 
знамо и памтимо да су Буњевци 
једино у Краљевини србији били 
признати као народ, као аутохтона 
јужнословенска нација, као грана 
на словенском стаблу, заједно са 
браћом србима. 
и зато, пуна подршка покрету об-
нове Краљевине србије. Живела 
Краљевина србија!
� Мирко�Бајић,� 
�председник�Савеза�бачких�Буњеваца

Више� од� 50� хиљада� грађана� пот-
писало� је� велику� националну� пе-
тицију� за� доношење� такозваног�
„Исландског� закона“� за� заштиту�
деце� од� штетних� утицаја� психо-
активних� средстава.� Закон,� пре�
свега,� предвиђа� да� деца� и� мало-
летници�до�16�година�старости�не�
могу� да� излазе� напоље� после� 22�
сата� зими,� односно� после� поноћи�
током� лета.� Предлог� предвиђа� и�
да,�уколико�се�малолетници�крећу�
сами,� морају� имати� посебну� са-

гласност� родитеља� оверену� код�
јавног� бележника.� У� широкој� ак-
цији,� организованој� на� улицама�
свих�већих�градова�у�Србији,�људи�
су�са�великим�одобравањем�подр-
жали� овај� предлог,� који� је� предат�
и�Народној�скупштини�Србије.�–�За�
20� година� примене� ових�мера�Ис-
ланд� је� смањио� проценат� младих�
који� користе� алкохол� или� дроге,�
са� 44,� на� 5� одсто.� Ако� су� могли�
они� –�може�и�Србија.�Деца�немају�
шта�ноћу�да�траже�сама�на�улица-

ма,� а� нарочито� у� кафићима�и� клу-
бовима.� Држава� мора� обезбедити�
услове�да�се�више�баве�спортом�и�
активностима� који� их� чине� срећ-
ним.�Потребно�је�и�развити�свест�у�
нашем�друштву�да�што�више�сло-
бодног�времена�млади�проводе�са�
родитељима.� Наш� закон� налаже�
да� школе� организују� заједничке�
едукације�родитеља�и�деце,�али�и�
активности� за� целе� породице.� Та-
кође,� предвиђамо�и�низ�мера�које�
подразумевају�породичне�попусте�
за�родитеље�који�с�децом�учествују�
у�културним�и�рекреативним�актив-
ностима,�организовање�догађаја�и�
манифестација� од� стране� локалне�
самоуправе,�али�и�оснивање�коор-
динационих� тела� за� борбу� против�
насиља�у�школама�у�сваком�граду�
и� општини� у� Србији� –� поручио� је�
народни� посланик� и� председник�
ПОКС�Жика�Гојковић.

Иницијатива ПОКС за борбу против дроге и 
алкохола по исландском моделу

деца испод 16 година после 
поноћи да могу да буду ван куће 
само у пратњи родитеља 
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Покрет обнове Краљевине Србије 
као државотворна политичка 
снага, не залаже се самодекла-

ративно за уређеније друштво и ства-
рање бољих услова за живот наших 
грађана, већ се и на конкретан начин, 
подносећи предлоге закона и декла-
рација, активно бори за остварење тих 

циљева. ПОКС нема за циљ да, крити-
кујући негативне појаве у држави сти-
че јефтине политичке поене, већ да на 
одговоран начин допринесе решавању 
политичких, економских , социјалних и 
других важних питања. У претходном 
периоду ПОКС је званично Народној 
скупштини Републике Србије поднео 17 

предлога закона као и једну деклара-
цију. 

Предложена законска решења, из-
међу осталог, имају за циљ унапређење 
услова живота и већу заштиту за осе-
тљиве категорије друштва и децу, по-
већање стопе наталитета као и ефикас-
нију борбу против криминалитета.

Највећи задужбинари и добротво-
ри у Србији од Другог светског 
рата до данас су престолона-

следник Александар II и принцеза Ка-
тарина Карађорђевић.

Од повратка у Србију 1991. године, 
краљевски пар је преко пројеката, фон-
дација и помоћи, унео у земљу више од 
100 милиона евра донација за потре-
бе болница, школа, вртића, свратишта 
за најугроженије, зидање храма Светог 
Саве, жртве поплава, стипендирање ус-
пешних, а сиромашних студената и друге. 
Ако поредимо тај износ са донацијама 
појединих држава, једино је Република 

Немачка дала већи износ донација од 
2000. године до данас, односно 150 ми-
лиона евра, док су Карађорђевићи дали 
више донација од Краљевине Белгије на 
другом месту, која је издојила 90 мили-
она и САД 80 милиона евра.

Ови подаци никога не треба да чуде јер 
породица Карађорђевић има изузетан уг-
лед у свету. Редовни су гости на највећим 
дворовима, а на њихове пријеме у Србији 
долази племство, шефови држава и свет-
ски џет-сет.

Међутим, и поред толиког доброчин-
ства, великих донација и помоћи народу 
и држави, и даље се могу чути критике 

дела јавности да је највећи проблем 
што имају велики дуг за струју на Белом 
двору и да „живе на терет државе“, што 
апсолутно није тачно. Објекат Белог дво-
ра није враћен својим правим власници-
ма Карађорђевићима, него га држава и 
даље сматра својом својином, па је ло-
гично и да плаћа трошкове одржавања 
тог објекта. Истина је потпуно супротна, 
а то је да на терету државе живе бивши 
председници републике које закон шти-
ти како „беле медведе“ и омогућава им 
да уживају привилегије и живе на терету 
државе још годинама после завршеног 
мандата. 

Узимајући у обзир колико Карађорђе-
вићи успевају да обезбеде помоћи Ср-
бији сада, колико ће тек моћи када 
Србија постане краљевина? За време 
Краљевине Србије било је више од 500 
задужбинара и добротвора, успеш-
них привредника који су свом народу и 
отаџбини оставили бројне некретнине и 
фондове за школовање сиромашне деце 
и помоћ најугроженијима, а данас нажа-
лост, тајкуни који су опљачкали народ 
остављају само пустош за собом, а бас-
носновно богатсво износе из земље.

 ▶ предлоГ заКона о лоКалним изБорима – којим се предла-
же увођење избора одборника и по већинском систему;

 ▶ предлоГ заКона о допуни заКона о порезу на додату 
Вредност – којим се предлаже укидање пдВ-а за куповину 
опреме и хране за бебе;

 ▶ предлоГ заКона о изменама и допунама заКона о раду - 
којим се предлаже скраћење радног времена са 8 на 6 сати;

 ▶ предлоГ заКона о измени КриВиЧноГ заКониКа - којим 
се предлаже пооштравање казни за кривично дело примања 
мита;

 ▶ предлоГ заКона о изменама и допунама заКона о Без-
Бедности саоБраћаја на путеВима - којим се предлаже 
пооштравање казни за возаче који небезбедно превозе децу;

 ▶ предлоГ заКона о изменама и допунама заКона о ми-
нистарстВима – којим се предлаже измештање седишта поје-
диних министарстава изван Београда и образовање два нова 
министарства;

 ▶ предлоГ заКона о поВраћају имоВине и оБеШтећеЊу – 
којим се предлаже враћање одузете имовине бившим власни-
цима првенствено у натуралном облику;

 ▶ предлоГ заКона о допунама заКона о изГледу и упо-
треБи, ГрБа, застаВе и Химне репуБлиКе срБије - којим се 
предлаже увођење обавезе физичких лица да устану приликом 
интонирања химне републике србије и новчане казне за случај 
непоштовања ове обавезе;

 ▶ предлоГ заКона о праВима Бораца, ратниХ ВојниХ ин-
Валида и породица поГинулиХ и несталиХ Бораца – 
којим се предлаже да ратни војни инвалиди и ветерани постану 
корисници националних признања;

 ▶ предлоГ заКона о измени заКона о раду – којим се пред-
лаже увођење забране послодавцу да откаже уговор о раду у 
периоду од 6 месеци након порођаја, односно престанка ко-
ришћења права на одсуство;

 ▶ предлоГ заКона о допунама КриВиЧноГ заКониКа – 
којим се предлаже увођење кастрације за силоватеље и педо-
филе;

 ▶ предлоГ заКона о заШтити деце од ШтетниХ утицаја 
псиХоаКтиВниХ и друГиХ средстаВа Која доВоде до за-
Висности – којим се предлаже увођење превентивних мера 
ради заштите деце од штетних утицаја; 

 ▶ предлоГ заКона о изменама и допунама заКона о из-
Бору народноГ посланиКа - којим се предлаже спровођење 
избора у 5 изборних јединица, у републици србији у 4 изборне 
јединице - односно региона и посебно једна изборна јединица 
за дијаспору, чиме би се омогућила равноправна заступљеност 
региона у народној скупштини, као и то да дијаспора има своје 
представнике у скупштини;

 ▶ предлоГ заКона о отВараЊу досијеа слуЖБи БезБед-
ности у репуБлици срБији;

 ▶ предлоГ заКона о измени и допуни заКона о пен-
зијсКом и инВалидсКом осиГураЊу - којим се предлаже 
да жена која роди четврто дете, даном рођења четвртог дете-
та оствари право на превремену старостну пензију, као и да 
жени која роди треће дете се по том основу рачуна посебан 
стаж од 10 година; 

 ▶ предлоГ заКона о изменама и допунама заКона о изВр-
ШеЊу и оБезБеЂеЊу – којим се предлажу мере у циљу заш-
тите извршних дужника који су погођени лошим материјалним 
положајем;

 ▶ предлоГ заКона о допунама заКона о осноВама систе-
ма оБразоВаЊа иВаспитаЊа – којим се предлаже увођење 
забране ученицима да током трајањa наставе поседују и кори-
сте мобилне телефоне и друге електронске уређаје за комуни-
кацију;

 ▶ предлоГ деКларације о осуди КомунистиЧКиХ злоЧи-
на поЧиЊениХ после друГоГ сВетсКоГ рата.

предложени закони и декларације:

покс поднео народној скупштини 

17 ПреДЛОга закОНа  
и ЈеДНУ ДекЛарациЈУ

ДОБРОЧИНСТВА КАРАЂОРЂЕВИћА

ОД краљевскОг Пара  
више ОД 100 МиЛиОНа евра

репуБлИканска пљачка МИлИјарДИ евра

Комунистичка власт је лагала деценијама да је краљ изнео 
злато из земље. Ни један једини грам злата није узео, јер је 
добро познато где је завршио сваки од 217 сандука злата На-
родне банке Краљевине Југославије. Током окупације, Ита-
лијани су пронашли и однели у априлу и мају 1941. године 179 
сандука злата, Немци четири сандука, усташе 15, пучистичка 
влада је понела са собом осам, генералитет војске пет, то-
ком рата је један сандук украден, а пет је отела ОЗНа после 
рата. Након ослобођења, сво злато које су отели Италијани 
и Немци, враћено је новој комунистичкој Југославији. Краљ 
Петар II са собом није понео ни један грам злата, а умро је 
1970. године у крајњој беди, немајући пара ни да плати опе-
рацију, после које је и умро.
Насупрот лажима о краљу који је опљачкао народ, данас 
знамо да су милијарде долара овом народу и држави укра-
ли републикански политичари. Прогласивши све народном 

својином, комунистички функционери домогли су се кућа и 
милионски вредних имања широм бивше Југославије. Уп-
раво отимачина приватне имовине после другог светског 
рата, највећа је републиканска пљачка која је задесила 
нашу земљу.
Највећа пљачка грађана Србије током 90-их десила се преко 
оф-шор фирми које је на Кипру оснивала сама држава, али и 
појединци и бизнисмени блиски тадашњој власти. држава је 
покрадена и преко Зајма за препород Србије, али и кроз фан-
томске банке Јездимира васиљевића и дафине Милановић, 
који су покрали милионе штедних улога грађана.
Сума која је изнета из земље на рачуне фирми у оф-шор 
зони никада није тачно утврђена, али, према резултатима 
независних истрага, износи од пет до 11 милијарди долара.
Од 2004. до 2013. из Србије се сваке године у просеку незако-
нито одливало четири милијарде долара.

Покрет обнове Краљевине Србије једна од најактивних 
парламентарних странака по броју поднетих предлога закона
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ГЛАВНИ ОДБОР ПОКС

ЧврсТО О 
кОсОвУ и 
МеТОхиЈи 
Уз ПриНЧевУ 
ПОДршкУ

Седница Главног одбора ПОКС у Крагујевцу

покс као брана разградњи  
српског националног бића

ЊКВ Принц Михаило Карађорђевић, син Њ.К.В. Прин-
ца Томислава Карађорђевоћа, унук Њ.К.В. Краља 
Александра I Карађорђевића и праунук Краља 

Петра I Карађорђевића, присуствовао је свечаном делу се-
днице Главног одбора Покрета обнове Краљевине Србије 
посвећене Косову и Метохији , одржане 9. Јуна 2019. године 
у Тополи, као специјални гост и нестраначка личност.

Представници 124 градска и општинска одбора Покрета об-
нове Краљевине Србије у радном делу седнице одлучили су да 
ПОКС упути предлог Председнику и Влади Србије да као контра-
меру за увођење такси на српску робу, Србија суспендује спора-
зум са тзв. привременим институцијама на Косову и Метохији о 
слободи кретања из 2011. године, односно да се на територију 
централне Србије преко административних прелаза може ући 
искључиво са српским личним картама.

ПОКС се залаже да за Србију, у процесу решавања питања 
Косова и Метохије, једини обавезујући документ треба да буде 
Резолуција 1244 СБ УН, којом се гарантује суверенитет и терито-
ријални интегритет наше земље. Србија је овом резолуцијом учи-
нила већ превише уступака и никакве нове нити сме, нити треба 
да учини. У складу са тим, против смо разграничења или било 
каквих подела територије Косова и Метохије, јер је то не само не-
отуђиви део наше отаџбине, него и срце и душа наше нације.

прИнц, пороДИчнИ човек којИ жИвИ са 
својИМ нароДоМ

Михаило Карађорђевић рођен у Лондону, 15. де-
цембра 1985. је најмлађи син принца Томислава Ка-
рађорђевића и принцезе Линде Карађорђевић. Сту-
дирао је међународне односе у Лондону, носилац 
је црног појаса у каратеу. Михаило је одрастао на 
очевом сеоском имању покрај Лондона. гаји љубав 
према коњима и јахању и помало се бави столар-
ским занатом.
венчао се 23. октобра 2016, у цркви Св. Ђорђа на Оп-
ленцу, задужбини краља Петра I, са Љубицом Љуби-
сављевић из Београда, дипломираном фармацеут-
кињом и то је прво краљевско венчање након 1922. 
године када су се венчали његови деда и баба краљ 
александар I и краљица Марија. Осим црног појаса 
у каратеу, неубичајено и похвално за једног прин-
ца, присуствовао је и порођају када је његова су-
пруга принцеза Љубица родила принцезу Наталију 
Карађорђевић. Са породицом живи у Тополи где су 
већ организовали хуманитарне фестивале на који-
ма су деца могла да се опробају у јахању, стрели-
чарству, стрељаштву и борилачким вештинама.
Попут свог оца који je деведестих година неуморно 
обилазио линије фронта на којима је српски народ 
бранио опстанак и принц Михаило је присуством 
увеличао изузетну важну седницу главног одбора 
ПОКС којом је потврђен став да су Косово и Мето-
хија неотуђиви део Србије.

за мање од годину дана постојања, покрет обнове 
Краљевине србије показао је да је озбиљна и одговор-
на политичка снага, са јасно опредељеним ставовима 
и програмским начелима. та отвореност према народу, 
потврђена је и на Главном одбору странке одржаном у 
Крагујевцу, када су дефинисане и усвојене одлуке које 
представљају црвене линије деловања поКс.
одлуке које су тада усвојене, престављају брану ради 
заштите наших националних интереса. пре свега то је 
подршка идеји приступања србије еу, али не по цену 
признања Косова и метохије, прихватању гашења ре-
публике српске и увођења санкција русији. затим, поКс 
инсистира да се, пре преговора Београда и приштине, 
у Бриселу потпише споразум који ће гарантовати да то 
неће бити услови за улазак у еу. трећа „црвена линија“ 

поКс је позив држави да укине нелeгалну, нелегитимну 
и противправну одлуку из 1945. године о укидању мо-
нархије и омогући обнову Краљевине србије. 

Бранислав Јовановић, Ниш

многи желе у покс
Споразум ПОКС и УСС

без јаког сељака нема 
ни јаке србије

покрет обнове Краљевине србије има своје представ-
нике у скупштини србије, скупштини Војводине и број-
ним локалним парламентима. у нишу ће ускоро бити 
формиран наш одбор, а већ у тамошњој скупштини 
имамо своје присталице.
- лично сам за монархију од 1990. године. зато су ми 
програм и циљеви поКс и те како блиски. одборничка 
група „ниш мој град“, коју представљам, у скупштини 
ниша има три представника, појашњава Бранислав јо-
вановић.
поменута коалиција, на локалним изборима 2016. го-
дине, у нишу је освојила 10,89 одсто гласова и била 
трећепласирана. друго место измакло јој је за мање од 
пола процента, а иза себе је оставила доста је било, 
српску радикалну странку, демократску странку ср-
бије и низ других.

покрет обнове Краљевине србије и уједињена сељач-
ка странка потписали су споразум о подршци сељаку 
и опстанку села, без чега нема ни стабилне државе. 
споразум су, у име својих странака, потписали њихови 
челници и народни посланици Жика Гојковић и милија 
милетић. у споразуму су наведени кључни проблеми 
који се односе на живот на селу, са прецизним предло-
зима за њихово решавање. споразум поКс и усс још 
један је показатељ да постоје политичке снаге које ми-
сле о добробити нашег народа и државе.
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Срећни  
новогодишњи  
и божићни 
празници
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У вреМе ДариваЊа,  
бУДиТе Наши гЛасНици!

ПОшТО НисМО У 
МОгУћНОсТи Да га 

ПОшаљеМО свиМ НашиМ 
грађаНиМа, ПОкЛОНиТе 

свОЈ ПрОЧиТаНи ПриМерак 
краљевскОг гЛасНика 

ПриЈаТељиМа и ТакО 
шириТе НашУ реЧ.


