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УВОДНА РЕЧ

ПОКС ЈЕ ВЕЋ 
ПОБЕДИО! 
ОБНОВИЋЕМО 
КРАЉЕВИНУ 
СРБИЈУ!  
ЕВО КАКО...
Када смо оснивали Покрет обнове Краљевине Србије, 

у лето 2017. године, нисам ни слутио да ћемо за само 
пет година постати парламентарна странка у Скупш-

тини Србије и бити у другом по снази опозициoном посла-
ничком клубу, да ћемо имати самостални посланички клуб 
у Скупштини АП Војводине и одборнике у преко 50 градова 
и општина у Србији, укључујући и престоницу Београд.

Први састанак Иницијативног одбора за формирање наше 
странке је одржан 5. јуна 2017. године у Новом Саду. Било је 
неколико предлога за назив наше нове странке, али је на-
зив који сам предложио, Покрет обнове Краљевине Србије, 
скраћено ПОКС, прихваћен једногласно. Лого који сам осмис-
лио са српском тробојком и круном преко ње, некако је био 
логичан и сам се наметнуо као најбољи. Данас њега зна сваки 
монархиста и скоро сваки становник Србије, по чему је ПОКС 
постао препознатљив.

Убрзо је настао и статут странке и програм који је сачинио 
правни и експертски тим из Новог Сада. До првог озбиљног те-
ста и испита за нашу странку дошло је после две и по године 
упорног и вредног рада свих наших одбора из целе Србије и 
странке у целини. Ваља се присетити да је на тим парламен-
тарним изборима 2020. године, ПОКС самостално наступио 
са изборном листом ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ и био четврти по 
броју гласова. Недостајало нам је неколико хиљада гласова да 
још тада добијемо своје посланике у Скупштини Србије и да се 
још тада за говорницом, први пут после 75 година, чује: Живео 
Краљ! Живела Краљевина Србија! Испред нас су били само СНС, 
СПС и СПАС (који се убрзо утопио у СНС), а иза нас по броју гла-
сова Доста је било, ДСС, Заветници, Покрет слободних грађана, 
СРС и још десет изборних листа.

Овај успех, али и неуспех да постанемо парламентарни није 
нас обесхрабрио. Успоставили смо контакт са представници-
ма ДСС и формирали Српску коалицију НАДА (Национално 
демократска алтернатива), добили подршку иконе свих мо-
нархиста, академика Матије Бећковића, чувеног команданта, 
са Паштрика, генерала Божидара Делића, као и команданта 

одбране Кошара, пуковника Љубинка Ђурковића и кренули 
са кампањом пре других. Прву своју снагу смо демонстри-
рали 12. септембра 2021. године у Новом Саду, на великом 
митингу од преко пет хиљада људи, на тргу поред споменика 
Краљу Петру I Kарађорђевићу. Овакав скуп ниједна странка 
осим владајућих, које имају неограничене ресурсе, није мо-
гла ни приближно да понови. Упоран рад у кампањи, поред 
свих незапамћених саплитања владајуће странке, пре свега 
забраном да користимо име странке на изборном листићу и 
медијском блокадом, донео је историјски резултат. Наша ко-
алиција освојила је 208 хиљада гласова, односно 5,5 % и 15 
посланичких мандата, од чега је ПОКС припало седам.

Једина смо коалиција која се није распала после избора и 
која већ сада има јасан план заједничког наступа на локал-
ним изборима 2024. године, као и могућим превременим пар-
ламентарним изборима. Сва истраживања јавног мњења по-
казују тренд раста популарности ПОКС и коалиције НАДА. Са 
сигурношћу могу да тврдим да ћемо за годину и по дана испу-
нити нови задатак који смо себи задали, да будемо парламен-
тарни у сваком граду и свакој општини у Србији, и да имамо 
двоцифрен резултат у процентима на следећим парламентар-
ним изборима, односно заузмемо друго или треће место по 
броју посланика. У условима овако поларизоване политичке 
сцене у Србији, то ће бити довољно да ниједна влада не може 
да се формира без нас. А онда ћемо, браћо и сестре, пред све 
странке да изнесемо наш захтев за обнову Краљевине Србије. 
Не знамо ко ће бити премијер и имати већину, али знамо да 
ћемо ми бити део већине и да ће наш услов за сарадњу бити 
да се отвори питање обнове уставне парламентарне КРАЉЕ-
ВИНЕ СРБИЈЕ! Време је. Живела Краљевина Србија! Како 
радили, тако нам Бог помогао! Хвала Вам што подржавате 
Покрет обнове Краљевине Србије, нашу заједничку борбу и 
што заједно пишемо нову историју Србије.

� Владимир�Јелић,� 
� потпредседник�ПОКС
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Господине Михаиловићу, нажалост, овај разговор морамо 
почети тужном вешћу да нас је недавно напустио генерал 
Божидар Делић, херој са Паштрика и других ратишта широм 
бивше Југославије, а ваш политички саборац буквално до 
последњег дана живота.

- Велики је то и ненадокнадив губитак, не само за његову по-
родицу, већ и за читав наш народ и државу. Истинска је била 
част и привилегија бити политички саборац са таквом људском 
величином и правим војником српским какав је био генерал Де-
лић. Делили смо иста уверења и визије, био је први на изборној 
листи наше коалиције НАДА и веровали смо да ће и у Скупштини 
Србије бранити вредности, како је то и чинио деценијама у вој-
ничкој униформи. Смрт га је у томе спречила, али ће он остати 

да живи у срцима и мислима сваког српског родољуба, а наша је 
дужност да његов лик и дело никада не заборавимо.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу на-
кон више месеци одуговлачења коначно је донело одлуку да 
сте Ви заступник Покрета обнове Краљевине Србије, чиме 
је стављена тачка на тај спор. Да ли сте очекивали такву 
одлуку и шта она значи?

- Такву одлуку сам очекивао јер је она била једино правно 
утемељена и легитимна. Ја сам за председника ПОКС изабран 
на Изборној скупштини јануара месеца, и од тог момента сам 
и наступао као председник странке, тако да се у том смислу 
ништа није променило. Велику штету странци јесте учинила 

Отворено са председником Покрета обнове 
Краљевине Србије Војиславом Михаиловићем o 
актуелној политичкој ситуацији у Србији

ПОВРАТАК МОНАРХИСТА  
У СКУПШТИНУ  
- ИСТОРИЈСКИ МОМЕНАТ
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власт, намерно, максимално одуговлачећи да донесе овакво 
решење. Огромна неправда је учињена ПОКС јер нам није до-
звољено да користимо име своје странке на изборном листићу. 
Ништа нас то није спречило да постигнемо одличан резултат. 
Међутим, ова одлука је важна и због тога да „отвори очи“ неки-
ма који су били заведени или у заблуди, због намере власти да 
у току предизборне кампање направи вештачку и лажну поделу 
у странци и раскол. У сваком случају, то је иза нас. Сада постоји 
један и јединствен ПОКС, никада јачи и као такви ми наставља-
мо даље нашу борбу за обнову Краљевине Србије.

Споменули сте обнову Краљевине Србије, па се као питање 
намеће значај тога што у новом сазиву парламента, након 
77 година седе монархисти и чувари наслеђа вашег деде 
ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића.

- Суштински то и јесте највећи добитак одржаних избора. Не 
само што ће имати ко да јавно, у директном преносу, износи 
истину сакривану осам деценија, већ што ћемо и истински за-
ступати интересе нашег народа од пољопривредника и ратних 
ветерана, па до трудница и породиља.

Да ли већ сада знате какве ћете иницијативе и законе пред-
лагати у скупштини?

- Предложићемо измене и допуне постојећих закона који се 
тичу децентрализације Србије, јачања локалних самоуправа, 
као предуслова за равномеран регионалан развој, тражићемо 
и увођење забране продаје пољопривредног земљишта стран-
цима, као и бољи положај за ратне ветеране, војне инвалиде, 

труднице, породиље, породице са више деце. Водићемо борбу 
и против праксе да је партијска књижица важнија од дипломе. 
Наравно, отворићемо питање облика владавине и државног 
уређења, да ли Србија треба да буде република или краљеви-
на. Наш став је ту веома познат, али бисмо волели да се и нека 
будућа уставотворна скупштина изјасни о томе или грађани на 
референдуму после дуге и широке јавне расправе. 

ПОКС је на изборе изашао заједно са Новим ДСС и 25 удру-
жења грађана у оквиру Српске коалиције НАДА. Видели смо 
да су се многе предизборне коалиције након избора распале 
и да су готово све појединачне странке, пре свега опозиције, 
направиле своје посланичке клубове, док сте ви одлучили 
да имате један посланички клуб. Због чега сте донели такву 
одлуку?

- Не постоји разлог за формирање два посланичка клуба од 
стране ПОКС и Новог ДСС. Српска коалиција НАДА је форми-
рана на искључиво програмској основи и као таква, са усагла-
шеним, циљевима је изашла на изборе и задобила поверење 
грађана. Сматрамо да бисмо преварили и изневерили гласаче 
када бисмо се поделили. То што су се сви други поделили по-
сле избора само говори о томе да су то биле тзв. цензус коа-
лиције, формиране из интереса да би се домогли посланичких 
мандата. Нас привилегије које доносе одвојени посланички 

клубови не занимају, него заједничка борба за наше циљеве 
и вредности. 

Бићете друга најјача опозициона политичка снага у парла-
менту, шта то за вас значи? 

- За нас је то било очекивано и не тако велико изненађење. 
Изненађење је било за оне који су пратили истраживања јавног 
мњења и који нам нису давали велике шансе, али за нас који 
смо учествовали у кампањи и обишли целу Србију, било је јасно 
да ћемо по резултату бити међу прве четири листе. Грађанима 
је било доста подела, свађа, мржње и са разлогом су гласали 
за нас који се залажемо за слогу око кључних националних пи-
тања, за департизацију државе и против партократије, за пра-
ве, а не лажне дипломе, за демократизацију друштва и јачање 
правне државе и независност институција. За промену система 
вредности и државног уређења. 

Одлучили сте да идете у опозицију, али сте најавили да ћете 
бити конструктивни и не унапред против свега што предло-
жи владајућа већина. 

- Тако је. Немамо проблем са тим да гласамо за сваки предлог 
закона за који проценимо да је користан за државу, као нпр. за 
поновно обавезно служење војног рока. Такође, ни да будемо 
против свих штетних одлука и предлога у будућности, као нпр. 

 Сада постоји један и 
јединствен ПОКС, никада јачи и као 
такви ми настављамо даље нашу 
борбу за обнову Краљевине Србије.
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осуде или увођења санкција Русији. Бићемо против попустљиве 
и снисходљиве политике према Западу. 

Уколико буде предложено, под притиском ЕУ, увођење санк-
ција Русији, како ћете се одредити? 

- Више пута смо поновили да смо против увођења санкција Ру-
сији, јер је она наш историјски савезник али и подршка у нашој 
борби за примену Резолиције 1244 СБ УН која дефинише Косово 
и Метохију као саставни део Србије. Наравно, ова моћна држава 
нам је потребна и као савезник зарад енергетске стабилности. 
Видите да и многе веће и јаче државе попут Кине, Турске или на-
шег суседа Мађарске одбијају да слепо следе политику ЕУ према 
Русији јер се та политика показује као контрапродуктивна. Када 
ЕУ не може да постигне јединство унутар себе саме и дисципли-
нује своје пуноправне чланице, чуди ме толика агресивност да то 
мора Србија, која још није ни близу чланица, нити ће бити.

Да ли је могућа сарадња са другим опозиционим странкама 
и о којим питањима?

- Можемо сарађивати у борби за демократизацију друштва, 
већу слободу медија, још боље и праведније изборне услове и 
читавом низу других питања, од економских до еколошких тема. 
Са делом тзв. бриселске опозиције не можемо сарађивати у 
погледу односа према санкцијама Русији, ЕУ интеграцијама, јер 
сматрамо да је то штетно по земљу. Ми не морамо бити формал-
но правно чланица ЕУ да бисмо развијали наше економске од-
носе са државама Западне Европе. Око тога се тешко можемо 
сложити са левичарским, грађанским странкама и о том питању 
смо конкретно удаљенији од њих у односу на СНС. 

 А са киме неће бити сарадње? 
- Нећемо сарађивати са онима који делују супротно интереси-

ма српског народа, државе Србије и њених грађана, као ни са 

онима који руше правни поредак земље, нарушавају врло крхке 
демократске односе и гуше демократију. 

Коалиција НАДА и Ви лично сте тражили да се забрани 
такозвани Европрајд и он је ипак отказан, али само привре-
мено. Како то коментаришете? 

- Одржавање Европрајда у навшој престоници била би велика 
срамота за наш народ и државу. Од када се код нас одржавају 
тзв. Параде поноса, оне су служиле за вређање државе, њених 
симбола, као и националних и верских осећања већине нашег 
народа, а не за промовисање различитости. Такође, сведоци 
смо хистерије и кампање која се води против Српске православ-
не цркве, само због њеног противљења промовисању неморала, 
блуда и свега другог што угрожава традиционалну српску поро-
дицу. Све док је то тако, противићемо се сваком таквом догађају. 
Чак је и Царевина Јапан одлуком Уставног суда забранила исто-
полне бракове, а све више земаља иде тим путем, јер је јасно да 
ће уколико дође до слабљења традиционалне породице, доћи, и 
до урушавања и друштва у целини.

И за крај, како коментаришете одлуку Вишег суда у Ваљеву 
да рехабилитује четничког команданта Николу Калабића?

- Овом одлуком суда исправљена је историјска неправда 
према команданту Горске гарде ЊВ Краља Петра Другог Ка-
рађорђевића, потпуковнику Николи Калабићу, а са његове по-
родице скинута деценијска љага. Оно што је у овом судском 
поступку доказано је да је Калабић није био злочинац, али и то 
да није издао мог деду ђенерала Драгољуба Дражу Михаило-
вића. Није га ни могао издати јер је Калабић погинуо 19. јануара 
1946. године у окршају с комунистима, код Дегурићке пећине, 
два месеца пре Дражиног хапшења. Истина је попут назадржи-
ве плиме, а комунистички митови падају један за другим. Тако 
ће и бити: Са вером у Бога, за Краља и Отаџбину!

Нећемо 
сарађивати са онима 
који делују супротно 
интересима српског 
народа, државе 
Србије и њених 
грађана, као ни са 
онима који руше 
правни поредак 
земље, нарушавају 
врло крхке 
демократске односе и 
гуше демократију. 
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Интервју - Матија Бећковић

НИШТА МИ НИЈЕ БИЛО ЛАКШЕ 
НЕГО ПРИДРУЖИТИ СЕ ПОКС
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?

- То зависи од нас. Краљевина је крштено име Србије. Србија је 
краљевина била вековима, а република само у последњих 70 го-
дина. Краљевину нису укинули Срби, она је укинута Србима. И Ср-
бија 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 
људима зарасле те пукотине и те ране, да су они здрави и спо-
собни да без идеолошких предрасуда приме к знању да ми има-
мо 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 об-
нове Краљевине Србије постојао. Ништа ми лакше није било 
него да му се придружим, када се и он појавио.
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Интервју: Душан Радосављевић,  
заменик председника ПОКС и народни посланик

У БОРБИ ДОК НАД 
СРБИЈОМ КРУНА НЕ ЗАСИЈА
С вером у Бога, за Краља и Отаџби-

ну!“ чуло се први пут под сводови-
ма Народне скупштине после 77 

година,  захваљујући нашем послани-
ку Душану Радосављевићу. У њему се, 
због тога, како каже, мешају понос и 
задовољство, али и одговорност.

Хоћете ли бити класична опозиција у 
парламенту или ћете бити спремни и за 
прихватање предлога владајуће већине?

- ПОКС и коалиција НАДА су опозиција. 
Опозиција власти, режиму. То је јасно и 
уочљиво и кроз наше ставове и програм-
ска начела која смо увек истицали. Нико од 
наших људи из коалиције није у извршној 
власти. Ми из ПОКС заговарамо апсолутну 
и суштинску промену политичког система. 
Зато је и сувишно коментарисати да ли смо 
ми опозиција. Но, нисмо опозиција рођеној 
земљи и народу. Напротив, сав наш ангаж-
ман своди се на то да помогнемо отаџбини 
и грађанима. Према томе, ко год буде имао 
било какав смислен и конструктиван пред-
лог, ми ћемо га подржати. Исто тако, оче-
кујемо да и наши предлози који су од на-
ционалног интереса такође буду подржани. 
Сматрамо да је ово минимум политичког 
достојанства и пристојности. Уосталом, то 
ћемо јавно свакодневно истицати и грађа-
ни ће убрзо увидети ко се заиста озбиљно 
бави политиком, а ко је ушао у политику 
ради ситног дневног интереса. ПОКС ће у 
скупштини, између осталог, својим пона-
шањем и увиђавношћу покушати да тим 
примером васкрсне једну од најлепших 
српских особина, а то је наше краљевско 
господство. То ће упристојити скупштину и 
учинити да је грађани у далеко већој мери 
доживљавају као свој законодавни орган, 
што она по уставу и јесте. 

Шта је било пресудно у предизборној 
кампањи да би се придобио значајан 
број бирача, како би и монархисти има-
ли своје представнике у парламенту? 

- За нас је предизборна кампања поче-
ла на Свете Тројице 2017. године, када 
је настао ПОКС. Од тог дана, са јасним 
програмским циљевима и озбиљним љу-

дима, кренули смо у овај за нас свети по-
сао. Тада сам и рекао да смо на почетку 
и да смо, фигуративно, једна грудва, али 
да ће брзо доћи дан када ће она покре-
нути лавину. Јасно је да смо то и учинили 
уласком у скупштину. Да ли је било лако? 
Није! На том путу, сваки наш члан, акти-
виста, челник, као и сви највиши органи 
странке нису жалили ни труда ни вре-
мена, а о посвећености да и не говорим, 
да допру до наших грађана и презентују 
програм. На почетку су били затворени 
медији, па смо морали пешке од града 
до града, од штанда до штанда, од трга 
до трга, од зграде до зграде, од куће 
до куће, да разговарамо са људима. И у 
таквим, нимало лаким условима, стран-
ка се сваким даном увећавала. Људи су 

се зближавали и осећали поносним што 
себе уграђују у процес обнове Краљеви-
не Србије. Данас је та армија људи, тих 
монархиста, витезова српских, нарасла 
на око 26.000 активних чланова и преко 
100.000 дивних људи који су нам се јавили 
и рекли да ће за нас увек гласати. Очиг-
ледно је да смо имали и мудру политику, 
која је била непоколебљива. Ту искреност 
су бирачи препознали. Реални смо, јер иза 
нас је период од 77 година где се о мо-
нархији или није смело говорити или се 
најцрње и најгоре причало. У сврху болес-
не пропаганде, снимљено је више од 700 
филмова, у којима је на највулгарнији на-
чин исмевано и унижавано све што чини 
највећу вредност Србије, а то су српска 
круна, култура, језик, писмо, светосавље 
и српски јунаци кроз векове. Сходно томе 
са колико новца и у ком времену смо 
кренули да доказујемо истину, морамо 
бити задовољни постигнутим, уз јасну 
заповест свима нама да идући пут мора 
више и боље. Ипак је ово процес, а ми смо 
пресрећни што смо га отворили, што је он 
незаустављив и што ће се, уз Божију, по-
моћ, завршити крунисањем будућег срп-
ског краља и почетком духовне, моралне 
и економске обнове Србије.

Да ли су наша држава и друштво 
спремни за обнову краљевине? Да ли 
је и шта још потребно урадити на том 
плану?

- Нажалост, истина о томе зашто смо 
ми у овом систему још увек није допр-
ла до великог броја грађана. Језива и 
невиђена пропаганда, тортура, отми-
це, убиства, пљачке приватне имовине, 
обесмишљавање свега што је српско 
учинили су да се и страх увуче у душе 
већине народа. Али и на путу од 20.000 
миља се мора направити први корак. 
ПОКС је тај корак направио. И убрзано 
корачамо ка светлости истине. Више 
ништа није исто. Истина ће пронаћи пут, 
као што га увек пронађу и народ и вода. 
Сваким даном наше друштво и држава 
све су спремнији да прихвате радост по-
мирења, васкрса славе и снаге Краље-
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вине Србије. Такви, обновљени, враћамо 
се себи и свом идентитету, историји, кул-
тури и традицији. Само такви можемо се 
вратити у свет и бити на оном нивоу на 
ком смо некада били, поштовани и ува-
жавани, а не као данас парија свету и 
изопштени од многих. Сва ова сазнања 
нас, мотивишу да борбу за обнову отаџ-
бине наставимо још чвршће и јаче и по-
литички бескомпромисније. Показаћемо 
свима на политичкој сцени шта је српска 
краљевска снага. Само она може обно-
вити све што је у Србији девастирано, 
обесмишљено и уништено.

Како бисте оценили снагу ПОКС у 
Мачви?

- Мачва, српски Мисир, како је назва 
један песник, тешко је пострадала и про-
патила у ненародном режиму. Од почетка 
вишестраначја много је било обећања, 
али је на томе остало. Као народни посла-
ник који долази из Мачве, учинићу све да 
афирмишем праве вредности које постоје 
у мом крају. Исто тако и да затражим од 
надлежних да се искористе ресурси овог 
дела Србије, а то су плодна равница, ог-
роман потенцијал геотермалних извора 
и велики број домаћина који се баве уз-
гојем стоке и производњом хране за целу 
Србију. Све побројано ако се адекватно 
артикулише, Мачва ће бити снажна локо-
мотива развоја западне Србије. А снага 
ПОКС у Мачви је на нивоу остатка Србије. 
Али не сумњам да ће убудуће бити и ба-
стион нашег покрета.

Имате вишедеценијско искуство у 
бављењу политиком, а ПОКС је рела-
тивно нов покрет на нашој политичкој 
сцени. Шта вас је определило да му се 
прикључите? 

- Потичем из свештеничке породице, у 
којој сам на време научио све вредности 
отаџбине, као и истину шта се с мојим наро-
дом десило у невреме после Другог свет-

ског рата. Моји преци по мајчиној линији су 
Веселиновићи из Новака код Уба, једна од 
првих породица индустријалаца у Србији 
између два рата. Као и сви слични њима, 
доживели су невиђен масакр доласком ко-
муниста. Све им је поотимано, девастирано, 
а доста њих је и побијено. Ни дан данас не 
знамо им гробна места. Као њихов потомак, 
где сам могао бити, него на бранику вере и 
отаџбине? Претке да не обрукам, а потомке 
да задужим. Од првог дана вишестраначја 
био сам на уличним протестима, у борби 
за демократију и обнову Краљевине Ср-
бије. Као и милиони других, изваран сам од 
лажних вођа и комунистичких пробисвета 
који су злоупотребили нашу искреност и 
енергију. Али ништа не бива без воље Бо-
жије. Тако су се и стекли услови да пре пет 
година у Новом Саду, Српској Атини, на-
стане нешто најлепше што жели да врати 
углед отаџбине, а то је ПОКС. Ја се нисам 
прикључио, него сам један од оснивача, 
групе људи која је храбро отворила нову 
страницу српске историје. Та чињеница ми 
је једна од најдражих у политичкој карије-
ри. То је дело које ће наставити да живи 
док над Србијом не засија светлост круни-
сања. А тада ће бити поменути сви који су 
основали ПОКС. И зато слава Богу што ме 
је благословио да будем са овим дивним 
људима и дам свој допринос.

 Показаћемо 
свима на политичкој 
сцени шта је српска 
краљевска снага. 
Само она може 
обновити све што је у 
Србији девастирано, 
обесмишљено и 
уништено.
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Интервју: Верољуб Стевановић, потпредседник ПОКС

У ШУМАДИЈИ ЈЕ 
НАША СНАГА
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Покрет обнове Краљевине Србије 
поносан је на сваког свог члана, 
активисту и симпатизера. Сви они 

носе семе промене и бољитка за отаџ-
бину. Ипак, по много чему издваја се 
наш аутентични Србин, Шумадинац и 
монархиста, Верољуб Верко Стевано-
вић, потпредседник ПОКС. Више од три 
деценије бори се за слободу и демокра-
тију у нашем друштву, али посебно за 
свој Крагујевац и Шумадију. Да је увек 
био на страни народа, препознали су и 
његови Крагујевчани, који су га више 
пута бирали за градоначелника. Још 
једном је задобио поверење да заступа 
њихове интересе и у Скупштини Србије.

Били сте први човек Крагујевца 1996, 
а на исту функцију изабрани сте 2004. 
Како сада оцењујете политичко распо-
ложење својих суграђана? Да ли се про-
мене поново рађају у срцу Шумадије?

- Промене увек добрим делом почињу 
у Шумадији и Крагујевцу. Мојим непо-
средним избором за градоначелника 
2004. године, Крагујевац је од долине 
глади врло брзо постао град будућности 
и по свему други град у земљи. Тако је 
било све до смене власти на нивоу Репу-

блике, када је кренуо притисак на локал-
ну самоуправу. На силу су 2014. сменили 
градско руководство, уз полицију и ка-
рантин одборника. На чело је постављен 
син тадашњег председника Републике. 
Крагујевац је поново почео да тоне, а 
то се и даље не зауставља. Пропаган-
да, лажна обећања, застрашивања и 
уцењивања и те како су присутни, али и 
све веће незадовољство грађана. Зато 
сам убеђен да семе промене постоји и 
да неће моћи да га спрече притисак ре-
жима, претње и уцене. На прошлим ло-
калним изборима поред свега тога, лис-
та коју сам предводио била је друга по 
броју гласова, освојивши петину гласова 
бирача. Овога пута биће много више, јер 

се људи више не боје власти и њихових 
притисака.

Када се помисли на Шумадију, пред 
очима су шајкача, гуњ и опанак, 
поштен човек, добар Србин, четник и 
монархиста. Је ли и данас тако?

- Шајкача, гуњ и опанак су ову земљу и 
створили, бранили је и учинили поштова-
ном у целом свету. Добар Србин, поштен и 
честит човек и даље је ту. Рекао бих, и све 
свеснији да му је ова власт у доброј мери 
укаљала све што носи у себи и какав јесте.

Комунисти су бесомучном кампањом 
деценијама прљали образ четничком 
покрету и монархији, али то им није успе-
ло до краја. Град Крагујевац, када сам ја 
био на његовом челу, био је главни спон-
зор снимања серије „Равна гора“. Ускоро 
ће бити завршена серија о спасавању 
више од 500 пилота савезничке војске и 
њихово враћање кућама са Равне горе. 
То може да мења исконструисану лажну 
слику комуниста о Дражи и његовој бор-
би против окупатора.

За време Краљевине у Србији је био 
највећи степен демократије у Европи. На 
слободи јавне речи и људским правима 
многи су тада могли да нам позавиде. Ми 

у ПОКС сматрамо да и сада једино краљ 
може бити фигура независна од странака, 
без власти, али са ауторитетом у друштву.

Видите ли у Покрету обнове Краљевине 
Србије заиста оно што нам је потребно 
и јесу ли идеје које промовишете у Шу-
мадији нашле плодно тле? Или мислите 
да су се Срби заситили политике? 

- Циљ режима је и био да се Срби за-
сите политике, да се све обесмисли. Али 
сам убеђен да ће криминал, корупција и 
све у вези са овом влашћу довести до ог-
ромног незадовољства, а тиме и до пот-
ребе и жеље људи да до промена дође. 
Потребно је да се вратимо ономе што 
заиста јесмо, а у нашем покрету имамо 
оно шта нам је потребно. На нама је да то 
грађани у још већој мери препознају, то је 
наша историјска улога.

Како оцењујете своје саборце у 
покрету? Јесте ли спремни да истрајете 
заједно у остварењу циљева?

- Ја сам одувек део ове приче. Још деве-
десетих, наш председник Воја Михаило-
вић и ја били смо заједно са истом идејом. 
Наравно да ћу у овоме истрајати, јер то је 
једино добро за нашу земљу и наш народ.

 За време 
Краљевине у Србији је 
био је највећи степен 
демократије у Европи. 
На слободи јавне речи 
и људским правима 
многи су тада могли да 
нам позавиде.
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Изборна скупштина 

ПРВИ РАДНИ ДАН  
ВОЈИСЛАВА МИХАИЛОВИЋА  
КАО ПРЕДСЕДНИКА ПОКС
У препуној сали Комбанк дворане у 

Београду, 3. јануара текуће годи-
не, одржана је Изборна скупшти-

на Покрета обнове Краљевине Србије 
(ПОКС) на којој је изабрано ново стра-
начко руководство.  Једногласном од-
луком делегата за председника стран-
ке изабран је Војислав Михаиловић, 
некадашњи градоначелник Београда 
и потпредседник Скупштине Србије, а 

унук генерала Драгољуба Драже Ми-
хаиловића.

За заменика председника изабран је 
Душан Радосављевић, а за потпредсед-
нике командант одбране Кошара пуко-
вник Љубинко Ђурковић, Миленко Даче-
вић, председник ПОКС Републике Српске, 
Мирко Глибо са Косова и Метохије, мр 
Владимир Јелић, мр Ненад Томашевић и 
Владимир Ђорђевић.

Изборна скупштина добила је подршку 
делегације ДСС, кабинета ЊКВ Принца 
Владимира Карађорђевића, али и јавних 
личности попут академика Матије Бећко-
вића и песника Благоја Баковића.

Са Изборне скупштине је тог дана из 
престонице Србије послата величанстве-
на слика јединства и снаге наше стран-
ке и решености да се изборимо у оквиру 
Српске коалиције НАДА коју осим ПОКС 
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и ДСС, чини и 25 покрета, странака, група 
и удружења грађана, за нормалну Србију. 

Осим обнове Краљевине Србије, бориће-
мо се за очување Косова и Метохије у 

саставу Србије, заштиту српских нацио-
налних интереса у Републици Српској и 
Црној Гори, поручено је након избора но-
вог руководства странке.

Изборна скупштина потврдила је и 
одлуке Председништва ПОКС о престан-
ку мандата бившег председника Жике 
Гојковића и његовом искључењу из ПОКС, 
јер је без знања странке правио договоре 
са напредњацима у личну корист.

Изборна скупштина добила је подршку делегације ДСС, 
кабинета ЊКВ Принца Владимира Карађорђевића, али 
и јавних личности попут академика Матије Бећковића и 
песника Благоја Баковића.
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ЊКВ Престолонаследник Александар је са великим за-
довољством дао интервју недељнику „Либертатеа“, 
централном листу румунске националне мањине у 

Србији.  Престолонаследник је овом приликом дао исцрпне 
одговоре на питања о хуманитарном раду ЊКВ Принцезе 
Катарине, подршци Краљевске породице образовању деце у 
Србији, питању обнове монархије, доприносу Краљевске по-
родице позитивном имиџу Србије, као и пријатељству између 
грађана Србије и Румуније. У интервјуу можете такође про-
читати и бројна лична сећања Његовог Краљевског Височан-
ства на своје претке – оца, Краља Петра II, деду, Краља Алек-
сандра I и баку, Краљицу Марију, и остале чланове династије 
Карађорђевић, који нису довољно познати широј јавности.

Цео интервју, који је оригинално објављен на румунском је-
зику у издању Недељника од 5. марта 2022. године, преносимо 
у наставку текста.

Дуги низ година Ваше Краљевство Височанство, Ваша 
супруга и породица сте истакнути у хуманитарном раду. Мо-

жете ли нам подобније описати ову врсту активности Фон-
дације Њеног Краљевског Височанства Принцезе Катарине?

- Хуманитарне активности одувек су биле веома важне за Краљев-
ску породицу Карађорђевић. Инспирисана мојим прецима који су то 
исто чинили у прошлости, моја супруга Принцеза Катарина је свој 
живот посветила помагању другима и пружању подршке народу Ср-
бије и Републике Српске, пружању помоћи свима којима је потребна, 
без обзира на њихов пол, веру, расу, године или етничку припадност.

Рад Фондације моје супруге у Србији почео је 2001. године, 
готово одмах по нашем повратку у отаџбину, после деценија 
живота у нежељеном изгнанству, што је била последица одлу-
ке недемократског режима који је владао Југославијом после 
Другог светског рата, а који је лишио моју породицу држављан-
ства и приватне имовине. Међутим, то није био почетак њене 
посвећености помоћи нашем народу, јер је и док смо били у ино-
странству она нашла начин да шаље неопходну помоћ нашем 
народу током 90-их година. Велике количине хуманитарне по-
моћи стизале су директно хиљадама људи, а посебно сирочади 
која су била веома погођена страшним ратом.

ИНТЕРВЈУ

ЊКВ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК 
АЛЕКСАНДАР ДРУГИ 
КАРАЂОРЂЕВИЋ
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Један од наших првих заједничких пројеката била је донација 
изоловане стерилне собе за хематолошке пацијенте Универзи-
тетској дечјој болници у Тиршовој, пре 30 година. То је у себи 
носило много симболике, јер је болницу у Тиршовој изградила 
моја бака, ЊВ Краљица Марија.

Моја супруга је отворила канцеларије Хуманитарне органи-
зације „Лајфлајн“ у Чикагу, Њујорку, Торонту, Лондону и Атини, 
које све раде под њеним покровитељством. Предани труд свих 
тих дивних људи, који већ више од 25 година подржавају и по-
мажу канцеларије „Лајфлајна“, имао је огроман позитиван ути-
цај на грађане Србије и Републике Српске и променио је многе 
животе на боље. А по нашем доласку у Србију, те канцеларије 
у иностранству удружиле су се са Фондацијом у Београду, на 
добробит свих.

Главни фокус хуманитарног рада је подршка здравству, со-
цијалној заштити и образовању у Србији и Републици Српској. 
Никада не заборављамо и наше сународнике који у незамисли-
вим условима живе, боре се и труде се да опстану на нашој Све-
тој земљи, Косову и Метохији. Њихова добробит је увек у нашим 
мислима, а они су стално у нашим молитвама. Сваке године 
нашим људима се шаљу пакети помоћи, а на Косову су реали-
зовани бројни пројекти Фондације моје супруге, са циљем да се 
побољшају животни услови.

Као што начело моје породице каже – Из народа, за народ – 
увек се трудимо да дамо све од себе да помогнемо свима којима 
је помоћ потребна. И тиме, као што је већ речено, идемо стопа-
ма мојих предака, који су оставили многе задужбине, које и да-
нас служе добробити наше земље. Помагали су сиромашнима, 
сирочади, моја бака је била покровитељ Црвеног крста и Кола 
српских сестара… Добро је позната чињеница да је она за време 
Другог светског рата слала хуманитарну помоћ нашим војници-
ма, ратним заробљеницима у немачким концентрационим лого-
рима. Користила је псеудоним Марија К. Ђорђевић, што показује 
да кад има воље, нађе се и начин. Дакле, наш рад је наставак 
њиховог наслеђа и очување традиције коју су они поставили.

Једна лепа традиција коју сте успоставили је посета најус-
пешнијих матураната Белом двору. Фондација је такође 
радила на обезбеђивању стипендија за ученике и студенте. 
Колико је за модерну и савремену Србију важно имати фа-
култетски образоване људе?

- Пре бих рекао да сам ту традицију обновио када смо се 2001. 
године вратили у Србију. Јер, као и када је хуманитарни рад у 
питању, моји преци су снажно подржавали образовање и учени-
ке – добро знајући да без образованих људи наша држава нема 
будућност. Квалитетно образовање је темељ сваке државе на 
свету. Моји деда и бака, Краљ Александар I и Краљица Марија, 
убрзо након венчања 1922. године, основали су „Краљев фонд“ – 
добротворну организацију која је помагала сиромашним ђацима. 
Сви краљеви из моје породице плаћали су из сопствених сред-
става стипендије даровитим студентима, то је радио мој прадеда, 
Краљ Петар I, а наставио мој деда, Краљ Александар I, као и отац, 
Краљ Петар II. Међутим, не треба заборавити ни да је оснивач 
Краљевске династије, Врховни Вожд Карађорђе, вратио у Србију 
најобразованијег Србина тог времена Доситеја Обрадовића, да 
би га поставио за министра просвете, који је такође, на самом по-
четку 19. века, основао Велику школу у Београду. Карађорђев син, 
Кнез Александар, основао је многе просветне установе и донео 
законе који су регулисали рад школа. Дакле, као што се види, то је 
дугогодишња традиција, и рекао бих, моја обавеза је била и јесте 
да идем путем којим су ишли моји преци.

Свака врста подршке младима је увек добродошла и преко 
потребна. Зато сам по повратку у Србију основао Фондацију за 

образовање и културу, да бих очувао традицију мојих предака и 
остварио личну визију – да обезбедим квалитетно образовање 
младима Србије, како би остварили лични развој, успешне ка-
ријере и лично испуњење. Фондација повезује српске образов-
не институције са реномираним међународним институцијама, у 
циљу формирања високообразованих, добро обучених младих 
стручњака, повезујући српску омладину са пословном заједни-
цом и светом. Међутим, наш циљ је и да младима пружимо што 
боље образовање, како би се вратили у Србију и служили нашој 
земљи и нашем народу на најбољи могући начин – својим знањем.

Један од наших главних догађаја је свечани пријем за најбоље 
матуранте из Србије и Републике Српске, који сваке године ор-
ганизујемо у Белом Двору. 2021. године био је јубиларни – 20. 
пут од почетка ове манифестације. Нажалост, због ове ужасне 
пандемије, нисмо успели да окупимо матуранте у Двору, али 
смо свечаност организовали путем интернета, и послали им 
поклоне, као и годину дана раније. Надам се да ће ове године 
ситуација са пандемијом бити боља и да ћу поново моћи лично 
да поздравим све те дивне младе људе и уручим им поклоне. 
Њихова посвећеност и ентузијазам су заиста инспирација. И 
мотив да их и даље подржавам.

Шта конкретно Двор и породица Карађорђевић чине за 
подизање угледа Србије у свету?

- Наша земља и наш народ су толико година били жртве лоше 
пропаганде, међународна јавност је на читав наш народ гле-
дала као на некакве „лоше момке“, што ме је чинило веома не-
срећним. Зато сам користио сваку могућу прилику да говорим 
у међународним медијима, али и мојим бројним пријатељима у 
иностранству, да пронесем добар глас о народу Србије и о на-
шој отаџбини. Заиста имамо много добрих и талентованих људи, 
који су толико допринели не само нашој земљи већ и целом све-
ту. Србија је изузетно лепа земља и то би сви широм земаљске 
кугле требало да знају. Срећан сам што су, након што су разго-
варали са мојом супругом и са мном, многе велике стране ком-
паније дошле у Србију и инвестирале овде. Један од примера је 
ИКЕА, која је недуго после састанка који смо имали са власни-
ком ове компаније, почела да послује у Србији.

Осим што сам износио истину важним људима широм света, 
мислим да је и чињеница да је једна од мојих првих одлука када 
смо се вратили у Србију – да отворим врата Дворског комплекса, 
моје породичне куће, за јавност – допринела промени имиџа и 
томе како нас свет види. Нисам желео да овај драгуљ српске ис-
торије, који је мој деда, Краљ Александар I, својим личним сред-
ствима подигао као дом за своју породицу, остане „забрањени 
град“, што је био за време комунистичке владавине.

У годинама које су уследиле хиљаде и хиљаде туриста из ино-
странства долазило је овде, посетило не само Дворски комплекс, 
већ и Београд и друге делове наше земље. Могли су да се из прве 
руке увере у то да оно што су чули о нама није истина. Када су се 
враћали у своје земље, у својим породицама и међу пријатељима 
проносили су глас о Србији. Увек је веома важно да људи не само 
чују истину, већ и да сами виде какво је стварно стање. У дана-
шње време, маркетинг „од уста до уста“ је такође веома важан.

Много је урађено на побољшању угледа наше земље у свету, 
али не смемо стати, јер дугујемо Србији да свет зна колико су 
наши људи и наша држава заиста велики.

Да ли мислите да је реално да Србија једног дана поново 
осване као парламентарна монархија?

- Рекао сам то много пута, а и даље мислим исто – спреман сам 
да заузмем положај који ми припада по традицији наше земље, 
али и по заоставштини моје породице, као старешини Краљев-
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ског дома, али само ако је то жеља народа Србије.
Због вишедеценијске негативне пропаганде против моје по-

родице и свега што је имало и најмању везу са монархијом, то 
је тема која захтева озбиљне и темељне разговоре, јер народ 
Србије заслужује да чује све чињенице о предностима уставне 
парламентарне монархије и да саслуша аргументоване ставове 
обе стране, оних који су за и оних који су против обнове монар-
хије. Тек тада се може дати тачан одговор.

Међутим, желим да истакнем да се тај облик владавине по-
казао као веома добар и ефикасан у многим земљама – погле-
дајте само модерне монархије, Краљевине Норвешку, Шведску, 
Велику Британију, Јапан, Канаду и многе друге. Све су то земље 
са високим нивоом демократије, људских права и слобода, со-
цијалне правде… И мислим да би то могло бити од користи и за 
Србију.

У уставној парламентарној монархији монарх је гарант демо-
кратије, континуитета, стабилности и јединства. Он је ту за сва-
ког грађанина, без обзира на његову политичку, верску или било 
коју другу припадност. Његова позиција непартијске и надпар-
тијске личности је веома важна за државу.

Да закључим, људи се често питају „Како монарх може да 
буде представник свих грађана када у земљи постоје и републи-
канци?“. Даћу вам само један пример, из наше историје, анегдо-
ту о мом прадеди Краљу Петру I, која даје одговор на то питање. 
Прича се да су, када је он постао Краљ, противници монархије 
у Краљевини Србији организовали демонстрације и окупили се 
испред Двора, вичући против Краља. Иако је ађутант саветовао 
мом прадеди да не излази на балкон, он га није послушао, иза-
шао је пред демонстранте и рекао им: „Ако, децо моја, само ви 
вичите! Ја сам и дошао овде да бисте ви имали право да вичете 
шта год хоћете!“

Шта би младе генерације требало да знају о породици Ка-
рађорђевић, а не пише у уџбеницима из историје?

- Требало би да знају да смо ми народна династија, једна од 
ретких краљевских породица која је потекла из народа, и да ни-
када не можемо и нећемо изгубити ту посебну везу коју имамо 
са нашом земљом и нацијом. Диктатура после Другог светског 
рата покушала је да прекине те везе, али у томе никако нису 
успели. Јер, иако смо били принуђени да живимо у иностранству, 
никада нисмо престали да мислимо о нашој отаџбини. На осно-
ву прича које сам чуо од баке и оца, маштао сам да дођем овде 
и да видим земљу својих предака. И када се тај дугогодишњи 
сан коначно остварио, иако никада раније нисам био у Србији, 
знао сам да сам код куће. Има нечег у нашим генима што нас 
чврсто везује за Тополу, Шумадију, целу Србију, као магнет. Нико 
не може да нас одвоји од наше земље.

И млади треба да буду отвореног ума, да не верују свему 
што је писано у уџбеницима историје штампаним у време ко-
мунистичке владавине, већ да читају и истражују колико год 
могу да би видели праву истину. Вео лажи је коначно почео да 
се повлачи, а истину ништа не може да потисне. Данас, у 21. веку, 
са свим савременим технологијама, знање је на само неколико 
кликова од нас. Даћу вам само један пример – толико деценија 
после 1945. године мој деда Краљ Александар I представљан 
је као најгора особа која је икада постојала у Југославији. Зва-
ли су га диктатором, али морам да питам – који диктатор поно-
во успоставља парламент? Да би се доносили закључци, мора 
да се сагледа историјски контекст – у време када се догодило 
убиство у парламенту било је неопходно да се уведе нека врста 
ванредног стања у земљи. Међутим, чим су околности то доз-
волиле, парламентаризам је поново успостављен. А то је само 
један пример, од многих. Напади на њега нису почели тек на-

кон 1945. године, он је још за живота био жртва клевета, јер су 
га припадници екстремистичке идеологије видели као снажну 
баријеру својим циљевима. Међутим, у данашње време није 
тешко наћи, на пример, шта су два највећа генија нашег народа 

– Никола Тесла и Михаило Пупин – рекли о Краљу Александру 
I, бранећи га од лажи. Када људи попут њих кажу нешто тако 
лепо и дирљиво о њему, тада све приче које је друга страна из-
мислила постају веома упитне, да не кажем нешто горе. У пис-
му које је Тесла послао уреднику Њујорк Тајмса, од 19. октобра 
1934. године, између осталог, наш велики научник је написао: „…
Александар ће дуго живети у сећању свог народа, као херојска 
фигура импозантне величине, као и Вашингтон и Линколн Ју-
гославије: попут Вашингтона способан и неустрашив генерал 
који је ослободио своју земљу од угњетавања; попут Линколна, 
мудри и патриотски вођа који је пострадао мученички.“ А у теле-
граму саучешћа, који је упутио Министарству спољних послова 
Краљевине Југославије, Тесла је Краља Александра I назвао 

„генијалним, јуначким и родољубивим владаром“.

Шта вам је отац, краљ Петар II, причао о деди, краљу Алек-
сандру? Чега се сећате из тих породичних прича?

- Мој отац, Краљ Петар II, увек је био веома сентименталан 
када смо причали о његовом оцу… имао је само 11 година када 
је дошао тај страшни, трагични дан 9. октобра 1934. године и 
када је мој деда пао као жртва екстремних идеологија наци-
зма и фашизма, које су неколико година након тога донеле рат, 
страдање и патњу целом свету.

Изузетно је тешко за младог дечака да изгуби оца у тим го-
динама, када му је преко потребан. Мој отац је ни пуних месец 
дана пре убиства отишао у Енглеску, да тамо настави школо-
вање. На одласку, мој деда му је рекао: „Сада, Петре, мораш 
да схватиш да од сада не треба да се понашаш као принц, већ 
као сваки други дечак. Желим да вредно радиш и да стекнеш 
неке добре пријатеље: открићеш да ће касније бити добро да их 
имаш. Увек запамти да ћеш бити представник наше земље и да 
ће људи судити о нама по твом понашању”. Био је то последњи 
пут да га је видео…

И убрзо након тога, када се догодио атентат у Марсељу, мом 
оцу је стигла трагична вест. Замислите само овог младог дечака, 
коме је таква вест саопштена речима: „Десило се нешто страш-
но. Ви сте наша једина нада! Убили су нашег Краља! Живело 
Ваше Величанство!“ То је нешто што би и старијем човеку пало 
веома тешко, а замислите како је било једном младићу… Међу-
тим, то је судбина сваког монарха на свету – лична осећања мо-
рате оставити по страни јер сте потребни вашој земљи. А инте-
реси и добробит народа и државе су увек на првом месту.

Зато је мој отац увек говорио о мом деди са много љубави и 
преданости, али и туге… Много му је недостајао.

Шта је Александра разликовало од осталих владара из 
династије?

- Сваки владар из моје породице дао је велики допринос до-
бробити наше земље, али када је реч о Краљу Александру I, он 
је био човек са толико различитих интересовања и талената да 
је то невероватно. Био је велики визионар, изузетан командант 
војске и вешт владар.

Најпознатији је по својим војним вештинама и достигнућима, 
али ја ћу их само укратко поменути, јер је то нешто што треба 
рећи, али он је био много више од тога. Прошао је албанску гол-
готу у Првом светском рату заједно са својим трупама и оцем, 
Краљем Петром I. После свих мучења, а и медицинске интер-
венције коју је имао на терену, није имао времена за одмор, ви-
део је опасност у плановима савезника да пошаљу припаднике 
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српске војске на западне фронтове. Знао је да је једина нада 
за победу и ослобођење отаџбине одржати војску на окупу 
на фронту близу Србије. Зато је посетио Италију, Француску и 
Енглеску, где је примљен не само на највишем нивоу већ и са 
највећом срдачношћу. Први корак у окончању рата направио је 
тако што је успео да убеди савезнике у неопходност опремања 
српске војске и одржавања Солунског фронта. А сви добро зна-
мо да је пробој тог фронта, који су извели наши јунаци, донео 
слободу целом свету.

Треба напоменути да мој деда никада није изгубио везу са 
својим ратним друговима. Увек се веома дивио и волео војни-
ке са којима је делио добро и зло у Балканским ратовима и 
Првом светском рату, и чинио све што је могао да их подржи 
после рата, иако су лажи, о којима смо већ говорили, гово-
риле другачије. Међутим, истина је да је давао финансијску 
подршку ратним војним инвалидима, давао земљу ветера-
нима, а увек је имао времена да разговара са њима и чује 
њихове проблеме.

Иако упамћен првенствено као велики ратник и војсковођа, 
његова животна мисија је била да обезбеди трајни мир, стабил-
ност и просперитет, не само за народе Краљевине Југославије 
већ и за Европу и свет. Био је веома вешт дипломата. Био је међу 
првима на свету који су увидели опасност од успона екстрем-
них идеологија – нацизма, фашизма и комунизма – због чега је 
склапао савезе са другим европским државама, са циљем да 
их уједини против опасности које су претиле. Поменућу само 
Малу Антанту и Балкански пакт. А успео је и да склопи савез 

са земљама које су традиционално сматране непријатељским, 
попут Турске.

Радио је на стварању нових и јачању постојећих веза међу на-
родима. Залагао се за права балканских народа, желећи да их 
види независне од било које велике силе, да би могли да сами 
одлучују о својој судбини. Краљевина Југославија, земља Јуж-
них Словена, била је идеја 19. века коју је он остварио, сањајући 
о стварању велике државе на Балкану која неће зависити ни од 
какве туђе воље.

Био је и веома добар предузетник, бизнисмен у модерном 
смислу те речи. Улагао је своја лична средства у акције и об-
везнице, куповао земљиште и зграде, улагао у руднике злата и 
угља, који су увећавали његова средства. Међутим, велики део 
ових средстава користио је за изградњу задужбина и за подрш-
ку сиромашнима и онима којима је помоћ потребна.

Поврх свега, био је и велики поштовалац уметности и покро-
витељ домаћих уметника, али и веома заинтересован за чи-
тање. Он је био тај који је започео и креирао уметничку збирку и 
библиотеку Краљевске породице.

Није лако навести сва његова достигнућа, јер је он дефини-
тивно био веома комплексна и интересантна личност, која за-
служује сваку почаст, која му је неоправдано одузета и оспо-
равана.

Читали смо много тога лепог и позитивног о Вашој баки 
Краљици Марији. Каква је она заиста била?

- Била је топла жена пуна љубави и имам веома лепа сећања 
на њу. Али, иако сам ја био њен први унук, она је била и веома 
строга у погледу дисциплине, није била као баке и деке који су 
пуштали унуке да раде шта им је воља (смех). Увек сам волео 
када бисмо сели, узимали старе породичне фото албуме, а онда 
би ми она причала приче иза тих фотографија…

Међутим, као и у мом оцу, и у њој је постојала велика туга кад 
год би споменула мог деду. Никад се није у потпуности опорави-
ла од трагедије његове смрти. Гајила је велику љубав и пошто-
вање према њему и њих двоје као да су се у свему допуњавали. 
Он је био снажан стуб у њеном животу, а она је давала меку, 
нежнију страну једном војнику, који је велики део своје младо-
сти провео у рововима, а већи део живота у униформи. Иако је 
скоро сваки краљевски брак ствар државне политике, брак мог 
деде и баке је заиста био испуњен љубављу и поштовањем.

Од Краља Александра је моја бака Краљица Марија добила 
љубав према нашој земљи и њеном народу, која је заиста била 
обострана. Свој живот је посветила помагању народу Југославије, 
а и након њене смрти срео сам многе људе који су о њој говорили 
похвално и чували лепо сећање на велику жену, каква је била.

Да ли се брак Вашег деде Краља Александра и Краљице 
Марије може сматрати најважнијим „мостом“ пријатељства 
између Србије и Румуније у последњих 100 година?

- Можда би било превише рећи да је најважнији, али је свакако 
био један од најјачих мостова између наших народа и држава. 
Примера ради, тај брак је омогућио да се превазиђе веома теш-
ка и потенцијално опасна ситуација после Првог светског рата, 
када су наше земље имале спор око Баната. Међутим, постиг-
нуто је мирно решење, за које је венчање Краља Александра и 
Краљице Марије било суштински фактор.

Њихов брак свакако јесте симбол искреног пријатељства из-
међу Румуније и Србије, и наших народа. Ти братски односи су 
опстали током целе наше новије историје, а подједнако су јаки и 
данас. За сваки народ је важно да има правог и поштеног прија-
теља у међународној заједници, а реткост је у историји света да 
две земље имају тако добре, рекао бих, братске везе.
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Принц Филип и његова супруга 
Даница Карађорђевић већ нешто 
више од две године живе у Бео-

граду, где су се преселили из Лондона. 
У великом интервјуу за Нова.рс, члан 
династије Карађорђевић открива раз-
логе пресељења у Србију, али и како му 
се чини живот у Београду, те открива 
зашто не живи на двору, као други при-
падници краљевских династија у свету.

Сада званично живите у Србији. Како 
изгледа Ваш живот у Београду и Ваша 
дневна рутина? Због чега сте уопште 
одлучили да се доселите овде?

- Даница и ја смо још од нашег венчања 
планирали да се из Лондона преселимо у 
Србију. Међутим, околности су биле такве 
да су се услови за пресељење у Београд 
стекли тек на Видовдан 2020, у јеку пан-
демије. Одлучили смо се за живот у ста-
ну у центру Београда, како бисмо имали 
свакодневни контакт са људима, јер с 
обзиром на то да сам рођен, одрастао, 
школовао се и радио далеко од Србије, 
желео сам да што боље и веродостојније 
осетим менталитет и начин живота наших 
људи и да са њима делим свакодневицу. 
Одлуци да се преселимо у Србију највише 
је допринела жеља да наш син Стефан 
од најранијег детињства одраста у својој 
земљи, учи српски, живи са својим суна-
родницима… То је све оно што ја нисам 
имао, а желим да омогућим свом сину.

У односу на Ваш живот, али и на живот 
других краљевских породица које 
познајете, да ли је лакше бити принц 
и живети обичним животом или бити 
принц и живети према протоколима 
краљевског двора?

- То заиста зависи од сензибилите-
та сваког појединца. Није једноставно 
ни једно ни друго. Сви смо ми пре свега 
људи. Носити титулу принца је пре свега 
привилегија коју сам стекао рођењем, а 
не својим заслугама и у том смислу је од-
говорност већа. Династија Карађорђевић 
је династија потекла из народа и у том 
смислу је важно да моја породица и ја да-
нас делимо свакодневицу са нашим наро-

дом. То је био наш избор. И даље радимо 
своје послове од којих финансирамо наш 
живот у Београду, али и све активности 
које имамо у жељи да и протоколарно 
испоштујемо титуле које носимо, али и 
очекивање народа који нас тако срдачно 
и са пуно поштовања дочекује где год да 
одемо у земљи и широм региона.

Принц је титула која не доноси плату. 
Које је Ваше примарно занимање?

- Већ дужи низ година радим као фи-
нансијски аналитичар за једну реноми-
рану светску финансијску компанију тако 
да ме насмеју понекад неки коментари да 
“живимо на грбачи народа”. Стефан, Да-
ница и ја нисмо ни на чијој грбачи посебно 
не на грбачи народа. Овде смо ако може-
мо да помогнемо, никако да одмажемо, 
ни држави ни грађанима Србије.

Шта знате о својим прецима и ко Вам је 
од њих најинспиративнији?

- О прецима свакога дана научим неш-
то ново. Најинтересантније ствари чујем 
током обиласка Србије. Шумадија је пуна 
неиспричаних прича о мојим прецима. Не-
давно сам током посете Книћу и околним 
селима чуо занимљиве приче о кумствима 
и побратимствима која су склапали Кнез 
Александар и Краљ Петар I са својим са-
борцима из Гружанског краја. Лепо је да се 
ми потомци поново повезујемо, срећемо… 
Србија је пуна неиспричаних прича о мојим 
прецима и импресиониран сам љубављу и 
поштовањем које народ и данас гаји према 
династији, како у Србији тако и у региону. 
Сви моји преци су ми инспирација и велики 
мотив у животу. Како моји Карађорђевићи, 
тако и породица моје мајке Принцезе од 
Бразила и Португала Марије да Глорије од 
Орлеана и Браганце.

Чини се да у Вашем садашњем живо-
ту важну улогу игра супруга Даница. 
Каква је иначе улога жена у породици 
Карађорђевић?

- Кажу да је у Србији жена стуб сваке 
куће. Даница и ја имамо заједничку ви-
зију будућности на којој радимо тимски 
и усклађено. Заједно уклапамо своје по-

словне обавезе, са активностима кроз 
које поштујемо титулу и очекивања по-
штовалаца династије Карађорђевић. Оно 
што је мени најважније, то је Даничина 
посвећеност и љубав коју пружа нашем 
сину и његовом васпитању. Стефан већ 
сада кроз наш живот учи о свету око себе, 
о својој земљи, пореклу и породици. Томе 
у великој мери доприноси моја супруга и 
хвала јој на томе.

Како сте одлучили да се бавите хума-
нитарним радом? 

- Морам бити искрен и рећи да хумани-
тарни рад није нешто чиме првенствено 
желимо да се бавимо, иако настојимо 
и настојаћемо да помогнемо увек где и 
када можемо. Основали смо Фондацију 
и желимо да се фокусирамо пре свега 
на одрживи развој, на пројекте који могу 
бити од дугорочне користи грађанима 
и држави. Екологија ће бити свакако у 
фокусу наше пажње што се активности 
Фондације тиче, али о томе ћемо детаљ-
није ускоро информисати јавност. Са дру-
ге стране, од тренутка када смо се досе-
лили у Србију и кренули са званичним 
активностима, посвећени смо очувању, 
неговању и промоцији наше културе и 
традиције. И у тој области припрема-
мо интересантне пројекте, а приоритет 
ћемо ставити на међународну промоцију 
истих, јер мислимо да је то од изузетне 
важности за Србију. Имамо се чиме по-
носити и похвалити.

Принц Филип Карађорђевић 

ЗАШТО САМ ОДЛУЧИО ДА 
СЕ ПРЕСЕЛИМ У СРБИЈУ

 Династија 
Карађорђевић је 
народна династија, 
потекла из народа и у 
том смислу је важно да 
моја породица и ја данас 
делимо свакодневицу са 
нашим народом.
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На који начин краљевска породица може 
да утиче на политику, а на који начин 
може да утиче на живот обичног човека?

- Ми не можемо утицати на политику и 
на политичка дешавања. Бар не директно. 
Са друге стране, нисам ни заинтересован 
за тако нешто. Мислим да постоји сасвим 
довољно простора ван те „политичке аре-
не“ да се помогне држави и грађанима, и 
ми ћемо бити фокусирани на то.

Зашто би свима нама морала да буде 
важна прича о Карађорђевићима и 
краљевској породици?

- Било би претенциозно када бих рекао 
да би морала да вам буде важна прича 
о Карађорђевићима.  Живимо у таквом 
времену да постоји много важнијих при-
ча које нам у овом тренутку морају бити 
у фокусу, од бољег животног стандарда 
грађана, борбе са коронавирусом, поло-
жаја Срба на Косову и Метохији итд. Али 

мислим да је свакако значајно позна-
вати националну историју, и то не само 
ону везану за Карађорђевиће, већ и за 
Обреновиће, Мрњавчевиће, Бранковиће, 
Немањиће… Ми сми народ са богатом и 
дугом историјом, важно је сачувати тај 
континуитет… то раде све озбиљне држа-
ве и народи.

Ко Вам помаже да водите Твитер 
профил? Да ли сте заиста научили да 
пишете ћирилицом?

- Мени је Твитер заиста једна интере-
сантна друштвена мрежа, и не води се ту 
претерано пажње о садржају, што можете 
видети и по честим препискама са прати-
оцима. Ћирилицу сам учио још давно, у 
Лондону, али је нисам користио јако дуго. 
Међутим, схватио сам и научио да је ћи-
рилица врло важна за наш народ и нашу 
културу, и није било двоумљења око тога 
да ли латиничном или ћириличном писму 

дати приоритет. Генерално у учењу срп-
ског највише ми помажу супруга, прија-
тељи и интернет, тако да ништа није тако 
тешко и компликовано ако постоји добра 
воља, иако морам да признам да бих волео 
да имам више времена да се посветим ча-
совима српског језика.

Колико времена Вам Твитер одузме на 
дневном нивоу? Чини се да увек свима 
одговорите на твитове.

- Па знате како, за све постоје фазе. Нека-
да сам Твитеру посвећен више, некад мање. 
Твитер ми не представља никакву обавезу, 
али јесте једно лепо средство за комуника-
цију са људима који ме поштују, мене и моје 
порекло, али и са онима који би да упуте 
неку критику ако осећају потребу за тим.

Ваше венчање је изазвало велику 
пажњу домаћих и светских медија. 
Тада смо се сви осетили као део једне 
краљевске приче, па нас је и подсети-
ло на венчање британске краљевске 
породице. Како се Ви сећате тог дана и 
када бисте поново организовали вен-
чање да ли бисте све исто урадили?

То је свакако један од најлепших дана у 
мом животу и мислим да је све било онако 
како треба да буде. Посебно ми је задо-
вољство што је наше венчање имало и од-
личан међународни одјек, важан за нашу 
земљу. Трудићемо се да и у будућности 
организујемо неке догађаје како бисмо 
окупили представнике краљевских поро-
дица из читавог света у Србији. Мислим 
да би то могло бити важно и корисно за 
нашу земљу. Наша кума, шведска престо-
лонаследница Викторија је уживала у Ср-
бији и поносни смо што се будућој швед-
ској краљици допада наша Србија.

Зашто не живите у краљевском ком-
плексу, већ у стану у центру Београда?

- Основни разлог је чињеница да жи-
вот на Двору не омогућава свакодневни и 
близак контакт са народом, са свакодне-
вицом у којој наши суграђани живе. Ова-
кав начин живота ми омогућава да боље 
разумем менталитет, обичаје, проблеме, 
све оно што чини свакодневицу просечног 
грађанина. Стефана смо уписали у држав-
ни вртић у близини нашег стана, овде има 
пуно лепих паркова у којима воли да од-
лази са другарима, близу нам је Каленић 
пијаца на коју одлазимо готово свако-
дневно, грађани су навикли да нас свако-
дневно срећу тако да заиста имам осећај 
као да сам цео живот провео у Београду.

Да ли имате приватно обезбеђење?
- Не, немам никакво обезбеђење и није 

ми потребно.
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После 77 година, монархисти су 
се вратили у Скупштину Србије, 
у свој дом, у здање које је сази-

дао Краљ Александар I Карађорђевић. 
Глас монархиста, одборника Покрета 
обнове Краљевине Србије већ година-
ма се чује у преко 50 локалних самоу-
права, као и у Скупштини АП Војводи-
не, али круна досадашњег нашег рада 
је седам новоизабраних посланика у 
Скупштини Србије. То је резултат ве-
ликог труда, ангажовања свих наших 
чланова и активиста, а пре свега по-
верења бирача. За то смо се изборили 
мудром, борбеном и доследном полит-

иком коју водимо већ пет година, от-
кад је основан ПОКС.

У парламенту којим су седам деценија 
ведрили и облачили комунисти и њихови 
наследници сада седи Војислав Михаило-
вић, Дражин унук, као заменик председ-
ника посланичке групе НАДА – НОВИ ДСС 
– ПОКС. Већ то је гарант да ће у Дому На-
родне скупштине наше посланике карак-
терисати част и поштење, а на најбољи 
начин заступаће се национални и држав-
ни, као и интереси свих грађана. 

На Светога Илију Громовника, одржа-
на је конститутивна седница новог сази-
ва Народне скупштине Србије. Тада је и 

почела грмљавина речи из срца и душе, 
понајпре заменика председника ПОКС и 
народног посланика Душана Радосавље-
вића, који је подсетио на то да су Срби 
краљевског рода и да се себи вратити мо-
рају, како би се међу пријатеље и савез-
нике вратили. Уласком ПОКС у Скупштину 
Србије отвара се ново поглавље наше 
националне историје, васкрсава снага и 
слава Краљевине Србије. То је сада неза-
устављиви политички процес. И како рече 
наш посланик Радосављевић на крају 
свог првог говора у скупштини: „Живела 
Краљевина Србија! Како радили тако нам 
Бог дао!“

КРУНА ПОНОВО У СКУПШТИНИ

ПОКС ЗАСТУПА СЕДАМ ПОСЛАНИКА
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Даме и господо,
Изузетна част ми је да Вам се об-

ратим поводом уласка у парламент 
наше отаџбине значајног корпуса мо-
нархиста. Као представнику динас-
тије која је на незаконит начин раз-
влашћена након Другог светског рата 
доласком атеистичких, антитради-
цијских и антимонархистичких снага 
на власт, ово обраћање представља 
и дужност. Поред части и дужности, 
ван сваке сумње је да је ова прилика 
за мене и велико задовољство.

Пре свега желим да поздравим 
монархисте који су преузели своје 
функције народних посланика. Же-
лим да им искрено и пуним срцем 
честитам на томе јер сам свестан 
да је улазак у скупштину оволиког 
броја монархиста последица вели-
ког рада и труда. Било је потребно 

много објашњавања и тумачења 
зашто је монархија једини легални и 
легитимни облик наше државе. Било 
је потребно много рада на терену и 
међу људима да би се идеја монар-
хије поново приближила срцима 
нашег народа. И неоспорно је да је 
било потребно веома много чврстих 
аргумената који су као прашину раз-
вејали флоскуле које су наслеђене 
из комунистичког периода а које су 
данас прузели поборници секулар-
не, анти-традицијске и неолиберал-
не идеје о држави. Сасвим сигурно 
је да је тај мрачан период лутања 
и отаџбине која је налик броду који 
лута без компаса изгубљен у олуји 
ако не окончан, а онда бар на из-
маку. Светлост обнове монархије 
као јединог легалног и легитимног 
облика државе је почела стидљиво 

да нас греје. Ускоро ће нас обасјати 
у свом пуном сјају. Уверен сам у то.
У закључку ми остаје оно најваж-
није, а то је да Вам кажем једну реч. 
Једну али и најважнију реч. Једну 
реч у моје лично име и у име мог 
презимена. Та реч је хвала. Хвала 
Вам, браћо и сестре.
 Христос посреди нас,  
 Владимир

ПОСЛЕ ГОТОВО ОСАМ ДЕЦЕНИЈА 
ИСКРЕНЕ БОРБЕ ЗА ИСТИНУ, ПРАВДУ 
И ДОСТОЈАНСТВО, ДОЧЕКАЛИ СМО 
ДА СЕ У НАЈВИШЕМ ЗАКОНОДАВНОМ 
ТЕЛУ НАШЕ СРБИЈЕ – НАРОДНОЈ 
СКУПШТИНИ ПРОЛОМИ ПОЗДРАВ  
ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ. 
Ту част, да у име свих монархиста, први 
одржи говор у парламенту имао је народни 
посланик ПОКС Душан Радосављевић. Део 
тог историјског говора преносимо:

Господине председниче, будући, иза-
брани и све руководство - ја вам само 
једно желим, да у току овог мандата 
овај највиши законодавни орган до-
несе један закон, а да нас сви, по-
ведете нас 250 ка Врачару, да тамо 
чека милион људи, који ће се мало 
склонити, да чекају сви премијери 

света, да чека пехар Цара Душана 
са Хиландара из кога ће се причес-
тити српски Краљ. Да присуствујемо 
крунисању, да непријатељи занеме, 
да пријатеље обрадујемо а да се ми 
измиримо. С тим жељама, с тим нада-
ма започињемo ову своју политичку 
мисију и дозволите да вас поздравим 

све вас, нашим заједничким поздра-
вом који се чекао - овде да кажем, у 
овом дому који су подигли српски, 
краљеви - 77 година: 
С ВЕРОМ У БОГА 
ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ!
 Живела Србија!
 Како радили тако нам Бог дао.

ОБРАЋАЊЕ ЊКВ ПРИНЦА ВЛАДИМИРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 
МОНАРХИСТИЧКИМ НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА У 
СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 5. СЕПТЕМБРА, 2022.
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Покрет обнове Краљевине Србије обележио је ове 
године Крсну славу Видовдан у седишту странке 
у Београду, на Савском тргу број 9. С обзиром на 

то да је Видовдан уткан у саму срж нашег идентитета, 
јер је на Косову и Метохији на тај дан исписана најсвет-
лија страница наше историје и поднета огромна жртва у 
борби за очување слободе, вере и нације, посебна порука 
послата са обележавања Славе односила се на питање 
Косова и Метохије:

„Око свих питања можемо да се споримо, полемишемо и има-
мо другачија мишљења, али око питања Косова и Метохије, мо-

рамо доћи до консензуса и као један бранити национални инте-
рес у јужној српској покрајини. Нарочито на Видовдан морамо 
заборавити на страначке разлике и интересе и сложно и одлуч-
но се поставити према онима који хоће да нам отму, не само део 
територије, већ и културно наслеђе, наше порекло, историју и 
светиње“ – поручио је након резања славског колача председ-
ник ПОКС Војислав Михаиловић.

Међу присутним званицама били су коалициони партнери из 
Новог ДСС, као и гости из других странака, међу којима су били 
Милица Ђурђевић Стаменковски у име Заветника, Драган Јова-
новић, председник Боље Србије и многи други.

ПОКС ОБЕЛЕЖИО 
СТРАНАЧКУ СЛАВУ 
ВИДОВДАН И ПОЗВАО НА 
ЈЕДИНСТВО У ОДБРАНИ 
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
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СУСРЕТ ДРАЖИНОГ УНУКА  
И СИНА КРАЉА ПЕТРА ДРУГОГ
Делегација Покрета обнове Краљевине Србије (ПОКС) 

на челу са председником Војиславом Михаиловићем 
разговарала је 4. јула ове године у Белом двору са ЊКВ 

Престолонаследником Александром II Карађорђевићем.
ПОКС је известио ЊКВ Престолонаследника о будућим актив-

ностима својих посланика у Скупштини Србије, будући да ПОКС 
има седам посланика, односно 15 у оквиру јединственог посла-
ничког клуба Српске коалиције НАДА.

Истакнуто је да ће један од приоритета посланика ПОКС бити 
отварање вишегодишње, аргументоване јавне расправе о обли-
ку владавине, томе да ли Србија треба да остане република или 
да се обнови Краљевина Србија и када буде време за то, да се 
Уставотворна скупштина о томе и изјасни.

„За мене је ово био врло емотиван сусрет, јер је мој деда, ге-
нерал Драгољуб Дража Михаиловић био министар војни и глав-
нокомандујући Југословенске краљевске војске која је верно 

служила својој отаџбини и Краљу Петру II, са чијим сином сам 
данас имао врло срдачан разговар. 

Мој деда је главу дао за краља и отаџбину и веома сам поно-
сан што у оквиру ПОКС ми настављамо његову улогу, мисију и 
борбу за исте циљеве“ – изјавио је на крају састанка председник 
ПОКС Војислав Михаиловић.

Осим овога, ЊКВ Престолонаследник је обавештен да ће по-
сланици ПОКС тражити измену Закона о реституцији, у којем 
ће тражити да се, где год је то могуће, имовина која је одузета 
свима врати у изворном облику, укључујући и целокупну имови-
ну Карађорђевића.

Делегација ПОКС се захвалила ЊКВ Престолонаследнику 
Александру II и ЊКВ Принцези Катарини на хуманитарним ак-
тивностима у последњих 20 година, којима су помогли грађани-
ма Србије и српском народу са преко 100 милиона евра разних 
видова помоћи и пожелела им добро здравље.
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У својој хиљадугодишњој историји, 
с правом, ми Срби треба да буде-
мо најпоноснији на своје ратнике, 

оне најбоље међу нама, који су нам ство-
рили и сачували земљу, име, образ и част.

Такви се, хвала Богу, и даље рађају, а 
ми у ПОКС смо срећни што неки од њих 
са нама деле и политичке идеје. Данас на-
жалост покојни, генерал-мајор Божидар 
Делић, један од команданата у српске 
војске у свим у ратовима деведесетих, био 
је први на изборној листи коалиције НАДА 
и потпредседник Скупштине Србије.

Потпредседник Покрета обнове 
Краљевине Србије, Љубинко Ђурковић, 
заувек ће остати упамћен као наш ко-
мандант током битке на Кошарама. Међу 
његовим саборцима и јунацима са чувене 
карауле је и Дејан Перић. Он вели да не би 
жалио да је живот за отаџбину дао. И опет 
би био спреман да се за Србију бори. Нажалост, 
сада води битку за голу егзистенцију. 

Са незапосленом супругом Иваном, про-
фесорком енглеског језика, и њихово чет-
воро деце, живи надомак Суботице. Гаје 
козе и свиње. Буде им то довољно да се 
прехране некако. Али не жали се наш Дејан. 
И не би много да прича о својој муци. При-
хвата да за Краљевски билтен проговори 
коју о ратним дешавањима 1999. 

Навиру ли Вам и сада сећања на 
подвиге од пре 23 године?

- То је била наша дужност, према земљи, 
народу и најближима. Борили смо се два 
месеца против шиптарске ОВК и албанске 
војске, који су имали подршку НАТО-а. И 
издржали! 

Нисмо им дозволили да продру на Ко-
сово и Метохију.

Плашите ли се сада да бисмо могли да 
останемо без наше јужне покрајине? 
Неки кажу да већ јесмо.

- Нити смо, нити ћемо икада. Косово је 
душа Србинова. Није се оно натапало то-
лико нашом крвљу, да би се сад поклања-
ло Албанцима или са њима делило.

Да ли мислите да се о Кошарама код 
нас довољно зна и говори?

- Мени и осталима преживелима, са 
којима сам у контакту, понекад се учи-
ни да нису сви свесни колико смо тада 
велику ствар у одбрани земље урадили. 
Не тражимо свакодневно подсећање и 
нарочиту захвалност, али не смеју се ти 
подвизи ни заборављати. То је и у пес-
мама опевано.

Како сада живите ви хероји са Ко-
шара?

- Доста тешко. Радимо и зарађујемо 
колико можемо. Често је то недовољно. 
Не треба заборавити да су многи остали 
и инвалиди. Не може неко да привређује 
за себе и породицу, а изгубио је у рату 
руку или ногу.

Имате ли, ипак, наду, да ће у будућ-
ности бити боље?

- Нада ме никада не напушта. Било 
ми је драго када сам чуо за коалицију 
која се тако зове. Срећан сам и што су 
ушли у Народну скупштину. Тамо је сад-
наш командант Ђурковић. Он најбоље 
зна какав статус имају, а какав заслужју 
борци.. Ваљда ће се изборити за наша 
заслужена права.

Мисија Покрета обнове Краљевине 
Србије је да не разочара породицу Пе-
рић, нити једног другог јунака који је био 
спреман да положи живот за одбрану 
наше отаџбине.

НА ЈУНАКЕ 
СА КОШАРА 
НИКАДА НЕ 
СМЕМО ДА 
ЗАБОРАВИМО

 Косово је душа 
Србинова. Није се 
оно натапало толико 
нашом крвљу, да би 
се сад поклањало 
Албанцима или са 
њима делило.
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СРПСКА КРАЉЕВСКА ОМЛАДИНА, 
ДОКАЗ ДА СРБИЈА ИМА БУДУЋНОСТ

Циљ сваке одговорне политике је 
стварање услова за бољи живот 
будућих генерација. Због тога, 

Покрет обнове Краљевине Србије ула-
же значајне ресурсе у јачање омла-
динске организације. На овакав начин 
омладинцима се пружа потребна еду-
кација како би, кад дође време, били 
спремни да преузму одговорност за 
вођење странке, али и државе. Под-
младак Покрета обнове Краљевине 
Србије са поносом носи назив Српска 
краљевска омладина и представља 
тачку окупљања младих монархиста и 
родољуба.

Да се ради о озбиљној организацији и 
младима који истински желе да допри-
носе, говори и чињеница да је само у 
претходних годину и по дана СКО орга-

низовао и успешно реализовао више од 
40 акција које су за циљ имале промо-
цију ПОКС, монархистичких идеја, али и 
осталих вредности за које се вреди бори-
ти. Такође, Српска краљевска омладина 
је активно учествовала у претходној из-
борној кампањи где су имали могућност 
да се упознају са изборним процесом и 
оним што га прати, а све као припрему 
за њихов будући политички рад и дело-
вање. Подрaзумева се да је време које 
су проводили заједно на штандовима 
послужило и да се омладинци међусоб-
но боље упознају и побољшају свој однос 
и комуникацију. Осим учествовања на 
промоцији идеја на штандовима који су 
организовани широм Србије, СКО је био 
активан и код обележавања годишњица 
значајних догађаја за наш народ и држа-

ву, као и страдања нашег народа. На тај 
начин, желели смо пре свега да се мла-
ди упознају са нашом богатом и славном 
историјом, која се чак и данас кривотво-
ри. Примера ради, СКО је учествовао 
у обележавању почетка Холокауста, 
годишњице припајања Срема, Баната, 
Бачке и Барање Краљевини Србији, го-
дишњице смрти блаженопочившег 
Патријарха   Павла, учествовали смо у 
Церском маршу дугом 37 километара 
који се организује у част наших славних 
предака из Великог рата и многим дру-
гим активностима.

Најједноставније речено, Српска 
краљевска омладина, као подмладак 
Покрета обнове Краљевине Србије, биће 
свуда где је то потребно да покаже и до-
каже да Србија са нама има будућност!
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 ▶ ЗАВРШНУ КОНВЕНЦИЈУ ИМАЛИ СМО 31. МАРТА 2022. 
ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ. ДО ТАДА, ОБИШЛИ СМО ЦЕЛУ 
СРБИЈУ И УКАЗАЛИ ГРАЂАНИМА НА ТО ЗАШТО ЈЕ ВА-
ЖНО ДА ИМАМО ПРЕДСТАВНИКЕ У СКУПШТИНИ. 

 ▶ ПОКС И ДСС ПРВИ СУ ПРЕДАЛИ КАНДИДАТУРУ ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ.

 ▶ ТОКОМ КАМПАЊЕ, САСТАЛИ СМО СЕ СА ПРЕДСЕДНИ-
КОМ КРУНСКОГ САВЕТА ДРАГОМИРОМ АЦОВИЋЕМ 
И ДОГОВОРИЛИ ОТВАРАЊЕ ПИТАЊА ДРЖАВНОГ 
УРЕЂЕЊА И ОБЛИКА ВЛАДАВИНЕ У СРБИЈИ.

 ▶ „НЕМА СМИСЛА ДА СРБИЈА ПОРЕД СВОЈЕ ЖИВЕ И 
РОЂЕНЕ КРУНЕ БУДЕ ГОЛОГЛАВА“, ПОРУЧИВАО ЈЕ 
ТОКОМ КАМПАЊЕ АКАДЕМИК МАТИЈА БЕЋКОВИЋ.

 ▶ НАША ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА НИЈЕ МОГЛА ДА 
ПРОЂЕ БЕЗ ПОСЕТЕ КОСОВУ И МЕТОХИЈИ. ЗА НАС ТО 
ЈЕСТЕ И ЗАУВЕК ЋЕ БИТИ НЕОТУЂИВИ ДЕО СРБИЈЕ.

 ▶ БОРИЋЕМО СЕ ДА ГРАЂАНИ ЖИВЕ НОРМАЛНО, КАО У 
РАЗВИЈЕНИМ ДРЖАВАМА, А СВОЈЕ ЉУДЕ ЋЕМО ВРАЋА-
ТИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА ДОБРИМ УСЛОВИМА ЗА ЖИВОТ 
У НАШОЈ ЗЕМЉИ.

 ▶ ПОЗИВАМО НА СЛОГУ И ЈЕДИНСТВО.

 ▶ БРАНИЋЕМО ИНТЕРЕСЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЈАЧАТИ 
ЊЕНЕ ВЕЗЕ СА СРБИЈОМ.

 ▶ ЗАЛАГАЋЕМО СЕ ЗА СНАЖЕЊЕ УЛОГЕ СРПСКЕ ПРАВО-
СЛАВНЕ ЦРКВЕ.

 ▶ „НАЈШКОЛОВАНИЈИ НА ФУНКЦИЈЕ, А НЕ ОНИ СА 
КУПЉЕНИМ ДИПЛОМАМА“, ИСТИЦАО ЈЕ НАШ ПРЕД-
СЕДНИК ВОЈИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ.

 ▶ ПРВИ НА ЛИСТИ ЗА ПОСЛАНИКЕ, БОЖИДАР ДЕЛИЋ, 
ОБЕЋАО ЈЕ ДА ЋЕ НАТО ОДГОВАРАТИ ЗБОГ АГРЕСИЈЕ 
НА СРБИЈУ. 

 ▶ ЗАБРАНА ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
СТРАНЦИМА НАША ЈЕ ОБАВЕЗА.

 ▶ ТРАЖИЋЕМО ДА СЕ УКИНЕ ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ ЗА 
ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА.

 ▶ ПОДРЖАЛО НАС ЈЕ И ДРУШТВО СРПСКИХ ДОМАЋИНА. 

 ▶ У НОВОМ САДУ ЈЕ ПОНОВО ПОРУЧЕНО ДА ЗА СРБИЈУ 
ИМА НАДЕ, ЈЕР ИМА НАДУ, ИСКРЕНА УБЕЂЕЊА, ПО-
НОС, ВЕРУ И ЉУБАВ ПРЕМА ОТАЏБИНИ.

 ▶ У КРАГУЈЕВЦУ, НАШЕ БИРАЧЕ ПОДСЕТИЛИ СМО НА 
ВАЖНОСТ РАВНОМЕРНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ.

 ▶ НА ПРОБЛЕМЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И НАЧИНЕ ЊИХО-
ВОГ РЕШАВАЊА УКАЗАЛИ СМО У ЧАЧКУ.

 ▶ У ЗРЕЊАНИНУ СМО ЈОШ ЈЕДНОМ СКРЕНУЛИ ПАЖЊУ 
НА НЕДОСТАТАК ПИЈАЋЕ ВОДЕ. 

 ▶ БЕОГРАДСКИМ ГЛАСАЧИМА ПРУЖИЛИ СМО УВЕ-
РЕЊЕ ДА ЋЕМО БИТИ ЊИХОВ ГЛАС У СКУПШТИ-
НИ ГРАДА И ДОБИЛИ ЊИХОВО ПОВЕРЕЊЕ ДА ИХ 
ЗАСТУПАМО.

ДОЋИ ДО СВАКОГ СРБИНА  
И РЕЋИ МУ ДА БЕЗ КРАЉА НЕ ВАЉА

ГЛАВНЕ ПОРУКЕ 
ПРЕДИЗБОРНЕ 
КАМПАЊЕ 
И РЕЗУЛТАТИ 
ПАРЛАМЕНТАРНИХ 
И БЕОГРАДСКИХ 
ИЗБОРА

Ретроспектива кампање
и победе ПОКС:

Први предизборни митинг Српска коалиција НАДА коју 
чине ПОКС и ДСС имала је у Новом Саду, 15. септембра 
2021. године пред пет хиљада људи. Наша коалиција је 
врло брзо препозната као једина национална и демо-
кратска алтернатива власти.

Наша коалиција на парламентарним изборима освојила је 
5,5 одсто гласова. Поверење нам је указало 200 хиљада би-
рача. Посланичка група НАДА – НОВИ ДСС – ПОКС броји 15 
посланика. ПОКС је припало седам. У наше име говориће: 
Војислав Михаиловић, Душан Радосављевић, Марија Воји-
новић, Верољуб Стевановић, мр Ненад Томашевић, Љубин-
ко Ђурковић и Бранко Вукајловић.
На београдским изборима коалиција „Др Милош Јова-
новић – НАДА за Београд“ освојила је 57.760 гласова и 
седам одборничких мандата.
Не желимо мржњу, не желимо свађе нити обрачуне међу 
странкама. Доста је било подела. Време је да се коначно 
сложимо око најважнијих, кључних, животних и нацио-
налних питања, како бисмо сачували своје националне 
интересе, Косово и Метохију у саставу Србије, положај 
Срба у Црној Гори и опстанак Републике Српске, али и 
демократију у нашој земљи. Гаранција тога су послани-
ци Покрета обнове Краљевине Србије у Народној скупш-
тини и одборници у Скупштини Града Београда.
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У јануару 2021.године између ПОКС 
и ДСС (сада Нови ДСС) потписан 
је Споразум о заједничкој поли-

тичком деловању. Овим споразумом 
је предвиђено формирање заједнич-
ке политичко - програмске платформе 
под називом Национално демократска 
алтернатива (НАДА), а као њен циљ 
постављени су: одбрана српских инте-
реса на Косову и Метохији, Републици 
Српској и свуда где живе Срби на осно-
ву Устава Републике Србије, Резолуције 
СБ УН 1244 и Дејтонског споразума; от-
варање питања облика владавине; об-
нова демократског друштва, суверене 
државе и њених институција; очување 
традиционалних породичних вреднос-
ти и повећање наталитета; тржишна 
привреда; борба против корупције; рав-
номерни развој итд.

НАДА је првобитно формирана као 
заједничка политичка платформа две 
странке, али је у мају исте године про-
ширена у политичку коалицију коју чини 
25 покрета, странака, удружења и група 
грађана, а подржавају је академик Ма-
тија Бећковић, песник Благоје Баковић и 
многе друге истакнуте личности.

На изборима 03.априла 2022. године, 
ПОКС је учествовао у коалицији са Демо-
кратском Странком Србије са изборном 
листом под називом: ДР МИЛОШ ЈОВАНО-
ВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ - Српска коалиција 
НАДА – Национално демократска але-
трнатива – Демократска странка Србије 
(ДСС) - За Краљевину Србију (МОНАРХИС-
ТИ) – Војислав Михаиловић. Носилац ли-
сте био је генерал Божидар Делић, ратни 
командант на КиМ у време НАТО агресије 
и прослављени јунак са Паштрика, који је 
нажалост премиуо 22. августа ове године 
након дуге и тешке болести. Др Милош 
Јовановић, председник Новог ДСС, био је 
наш заједнички председнички кандидат.

Неопходно је истаћи да је наш председ-
нички кандидат др Милош Јовановић био 
најобразованији председнички кандидат 
од увођења вишестраначја, а уз то и вели-
ки патриота, припадник 63. падобранске 
бригаде, породичан човек, човек без афе-
ра и мрље у каријери и на крају, можда и 
најважније, човек искрен и доследан који 
увек држи дату реч. Током заједничких по-
литичких активности у последњих годину 
и по дана, колико постоји наша коалиција, 
стекли смо велико поверење у њега, као 

и он у нас, што је данас права реткост у 
политичким односима. То је и допринело 
томе да је наша коалиција без проблема 
издржала врло турбулентне догађаје ве-
зане за дешавања у ПОКС са једне стране, 
али и учврсти наше обострано поверење, 
тако да смо од политичких патнера поста-
ли и пријатељи који се без задршке увек 
могу ослонити једни на друге. Морам ис-
таћи и немерљиву заслугу председника 
Извршног одбора ДСС Уроша Јанковића, 
који је својом улогом, не само допринео 
заједничком одличном изборном резулта-
ту, него и чврстим везама између ПОКС и 
ДСС које су своје упориште црпиле, не само 
из блиског политичког програма, него из 
поверења и искрености. Свакодневна ус-
пешна сарадња са Урошем Јанковићем 
продубила је и наше личне односе тако да 
смо постали и велики пријатељи који ће и у 
будућности, без обзира на било какве ути-
цаје, то и остати, али и наставити успешну 
политичку сарадњу. Све горе наведено 
резултирало је на крају тиме да је Срп-
ска коалиција НАДА једина коалиција, од 
много њих, која је и после избора остала 
јединствена и сложна у свим сегментима. 
И поред тога што је то права реткост међу 

Потпредседник ПОКС, председник ИО ПОКС и народни посланик 

НЕНАД ТОМАШЕВИЋ
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политичким актерима, у политици се може 
играти на дуге стазе и правити природна 
савезништва која почивају на искрености 
и савезништву, а не само на политичким 
интересима.

Током обиласка одбора, инсистирао сам 
на упорном и континуираном страначком 
раду на терену, радили смо анализе рада 
одбора, одређивали мере за побољшање 
рада, пружали финансијску подршку, 
обезбеђивали страначке просторије, раз-
носили промотивни материјал, одржавали 
састанке са чланством, те остваривали 
константну комуникацију између свих 
страначких органа са циљем ефикасног 
спровођења свих страначких задатака и 
постизања што бољег резултата на избо-
рима. Од акција на терену којима је стран-
ка и коалиција промовисана, посебно тре-
ба истаћи промоцију на штандовима, која 
је трајала у континуитету и током које је 
на преко 4.000 штандова организована 
подела промотивног материјала и при-
купљање сигурних гласова. Том приликом 
прикупљено је преко 40.000 нових сигур-
них гласова и скоро 5.500 нових чланова.

Промотивни одбор ПОКС који је орга-
низовао потпредседник странке мр Вла-
димир Јелић спроводио је значајан низ 
врло квалитетних медијских активности и 
активности на друштвеним мрежама које 
су промовисале нашу коалицију и које 
су сигурно значајно допринеле остваре-
ном резултату на изборима. У координа-
цији са Промотивним одбором деловао 
је и Тим за информатичку и логистичку 
подршку Извршног одбора који је вршио 
константну промоцију ПОКС и Српске ко-
алиције НАДА на друштвеним мрежама. 
Потребно је истаћи да је Фејсбук страни-
цу ПОКС пратило безмало 110.000 људи, 
страницу Српске коалиције НАДА 90.000 
људи, а страницу председника Војислава 
Михаиловића 10.000 људи. Инстаграм 
страницу ПОКС пратило је 20.000 људи, 
а Војислава Михаиловића 1.500 људи. 
Твитер налог Војислава Михаиловића 
има преко 15.000 пратилаца. Страни-
це су се свакодневно ажурирале, као и 
данас, саопштењима, изјавама и видео 
материјалима. Путем друштвених мрежа 
контактирано је преко 30.000 људи, од 
којих су се неки учланили у странку или 
постали наш сигуран глас. Инфо служба 
је организовала редовне конференције 
за медије Српске коалиције НАДА у на-
шим страначким просторијама.

У координацији са Саветом за прото-
кол и едукацију Извршног одбора, током 
кампање организовано је 38 страначких 
трибина, од којих је најважнија била за-
вршна конвенција у Београду, која је ор-
ганизована на врхунском нивоу и на којој 

је било преко 2.000 људи. На тој конвен-
цији атмосфера је била величанствена, 
динамична и узаврела, а енергија код 
присутних је била таква да се са сигур-
ношћу могло претпоставити да ће наша 
коалиција остварити одличан изборни 
резултат, што се и десило. Током кампање 
вишеструко је повећан број активиста, 
радило се понекад и у три смене, посебно 
у периоду када су се прикупљали потпи-
си, као и када су се припремали подаци 

о члановима и сигурним гласовима за 
слање писама и њихово позивање.

Изборе смо дочекали спремни са 
100.597 чланова и сигурних гласова, од 
којих је било 21.743 чланова, 22.255 лич-
них сигурних гласова, 40.476 сигурних 
гласова са штандова и 16.124 потписника 
изборних листа. На данашњи дан ПОКС 
има регистрованих 102.958 чланова и 

сигурних гласова, као и одборе или пове-
реништва у преко 150 градова и општина, 
што је уз одборе које је имао ДСС, била 
сасвим добра основа да се покрије цела 
Србија. Наш циљ је да до следећих избо-
ра имамо у свим градовима и општинама 
одбор или евентуално повереништво.

Када би се направила пројекција да се 
резултати са ових парламентарних избо-
ра пројектују као да су то резултати ло-
калних избора, Српска коалиција НАДА 
имала би 278 одборника у 134 града или 
општине у Србији.

Потребно је искористити потенцијал 
који нам овај изборни резултати пружа 
и наставити са преданим радом и мак-
сималним ангажовањем и промоцијом 
странке и коалиције, и то на целој тери-
торији Србије. Перспектива наше странке 
нам отвара врата и за прилив нових чла-
нова, од којих неки имају и одређено поли-
тичко искуство и својим знањем и умећем 
могу помоћи остваривању нашег највећег 
циља, а то је обнова Краљевине Србије.

Након избора наша странка и коали-
ција су добиле значајно више места у 
медијима, а наши наступи и промоција 
су допринели томе да нам је рејтинг већ 
сада већи него у априлу, када су одржа-
ни избори. Овај тренд ће се сигурно нас-
тавити након што се остварио први циљ 
свих монархиста, а то је да се у Скупшти-
ни Србије након пуних 77 година чује глас 
монархиста који се истински и свим срцем 
боре за обнову Краљевине Србије, као и 
за бољитак свих грађана Србије.

На локалним изборима који су пред 
нама наш првенствени циљ је да оствари-
мо такав резултат да се без нас не може 
формирати ни покрајинска ни локална 
власт у већини градова и општина у Ср-
бији, где ћемо својим радом и програмом 
доказати да се може боље радити у ин-
тересу својих грађана и средина у којима 
живимо. То је основ и за добар резултат на 
следећим парламентарним изборима како 
би допринели јачању и победи наше идеје 
за коју се сви заједно тако срчано боримо, 
а то је промена облика владавине из репу-
блике у уставну парламентарну монархију 
која ће довести до истинске промене сис-
тема у Србији, напретка и развоја друштва 
и државе. Обновом Краљевине Србије 
оствариће се јединство између цркве и др-
жаве, побољшаће се углед Србије у свету, 
имаћемо стабилну државу и национално 
јединство, а успећемо и да заштитимо 
наше виталне интересе у региону где живи 
наш српски народ.

Уверен у све наведено, још једно се сви-
ма захваљујем и поздрављам их нашим 
традиционалним поздравом: „С вером у 
Бога за Краља и Отаџбину!“

 Перспектива наше 
странке нам отвара 
врата и за прилив 
нових чланова, од којих 
неки имају и одређено 
политичко искуство и 
својим знањем и умећем 
могу помоћи остваривању 
нашег највећег циља, а 
то је обнова Краљевине 
Србије.
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СПОМЕН-БИСТУ ОТКРИО ПРЕДСЕДНИК ПОКС,  
ДРАЖИН УНУК

ДРАЖИ У ЧАСТ,  
ТРГ И БИСТА У БИЈЕЉИНИ

Бијељина може да буде поносна, 
јер има трг назван по Драгољубу 
Дражи Михаиловићу. На њему је 

прошле године откривена и спомен-
биста Чичи.

– Дошло је време да наши великани, 
војсковође и велики умови, буду на прави 
начин цењени у српском друштву. Убеђен 
сам да је ово тек почетак и да ћемо Ср-
бију, Републику Српску и читав српски 
народ вратити традиционалним вреднос-
тима које су нас кроз историју прослави-
ле. Тек тада ће доћи време које ће мла-
дим српским нараштајима донети бољу 
будућност. Важно је да у Србији дође до 
историјског помирења, базираног на ис-
тини. Носиоци тога ће бити људи од части, 
морала и правих вредности – истакао је 
Војислав Михаиловић, закључујући изја-
ву традиционалним поздравом „С вером у 
Бога, за Краља и Отаџбину! За крст часни, 
поручио је унук чувеног генерала и пред-
седник ПОКС Војислав Михаиловић.

Матија Бећковић подсетио је на то да је 
Дражи биста у Чикагу откривена још пре 
70 година.

– Овај трагични јунак, најодликованији 
и најобразованији српски официр, био је 
први вођа првог покрета отпора у исто-
рији, који је касније уцењен и за њим рас-
писана потерница. У пародији историје 
оптужен је за колаборацију са Немцима, 
иако су у његовом штабу биле савезничке 
војне мисије које су те клевете узалуд де-
мантовале. Генерал Михаиловић никада 
и ни по коју цену није сарађивао са окупа-
тором. Тај безгробни командант безгроб-
не војске дао је за свој народ све што је 
могао дати, а издан је не само у рату, него 
и у миру. Њега су одликовала три америч-
ка председника, Ајзенхауер, Труман и Ре-
ган, али ниједан наш. Слава безгробном 
генералу Дражи Михаиловићу, као и свој 
браћи погинулој на две стране, у истом 
часу за исту земљу, поручио је у својој 
беседи један од најумнијих живих Срба, 
књижевник и академик Матија Бећковић.

После откривања спомен-бисте генера-
лу Дражи Михаиловићу, одржана је и про-
моција књиге „Под прекорним погледом 
историје“, аутора др Радована Калабића, 
у Галерији Центра за културу у Бијељини.
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Покрет обнове Краљевине Србије 
обележио је и ове године Дан 
победе над фашизмом скупом 

на Равној гори,  где су положени вен-
ци на споменик генералу Драгољубу 
Дражи Михаиловићу.

Након што је одао почаст свом деди 
ђенералу Дражи, председник ПОКС 
Војислав Михаиловић позвао је на са-
борност патриотских снага у одбрани 
националних и државних интереса. 
Стожер тог јединства представља и 
наслеђе Југословенске војске у отаџби-
ни, првог покрета отпора у поробљеној 
Европи. 

„Српски народ је први у поробљеној од 
нацизма Европи, већ почетком маја ме-
сеца 1941. године подигао устанак. На 
његовом челу, на чувеној планини Рав-
ној гори, био је ђенерал Драгољуб Дра-
жа Михаиловић. С обзиром на то да је 
2015. године пуноправном судском пре-
судом рехабилитован од лажне оптужбе 
монтираног политичког процеса кому-
нистичких власти, сазрело је време да 
добије споменик у Београду. Поднећемо 
званичан захтев новом сазиву Скупшти-
не града, али не преко страних амбасада 
како неки предлажу, него путем наших, 
српских институција“, изјавио је том при-

ликом председник ПОКС Војислав Миха-
иловић.

Иако је Закон о изједначавању права 
четника и учесника НОП-а још увек на 
снази, а позната је и дуго скривaна чиње-
ница да је Дража Михаиловић одлико-
ван највишим одликовањима савезника 
за допринос у борби против нацизма, од 
стране председника САД Харија Трумана 
1948. и француског председника Шарла 
де Гола 1943. године и данас у Србији 
постоје они који те чињенице негирају, 
што само значи да се наша борба за ис-
тину наставља и да на том путу не смемо 
посустати.

ПОКС НА РАВНОЈ ГОРИ  
ОБЕЛЕЖИО ПОБЕДУ  
НАД ФАШИЗМОМ
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Потпредседник ПОКС Владимир Ђорђевић:

БОРИЋЕМО СЕ ПРОТИВ 
УРБАНИСТИЧКЕ МАФИЈЕ  
У ПРЕСТОНИЦИ
Осим у Скупштини Србије, посланици ПОКС водиће 

борбу за истину, правду и бољи живот грађана и у 
парламенту Града Београда. О приоритетима те бор-

бе разговарамо са Потпредседником ПОКС Владимиром 
Ђорђевићем.

Како коментаришете ток кампање за изборе 2022. године?
- Будући да смо имали прегршт саботажа током кампање, 

са поносом могу рећи да смо исту изнели стоички. Управни 
спор око имена уздрмао је наше истомишљенике јер је сва 
та манипулација рађена подмукло. Инфилтрирани у потпу-
ности, што би се рекло професионално научени, одглумили 
су и задобили наше поверење. Маске су држали до краја, 
рачунајући да ће нас поразити, али нису рачунали на наше 
способне младе људе који су им пореметили сценарио. За-
боравили су да ми идемо срцем и да је наш темељ историја 
нашег народа.

Заборавили су и да смо ми пре пет година формирали Бе-
оград, преко ноћи подигли Србију на ноге, ујединили све оне 
које су годинама раздвајали. Наши темељи да се друштво 
заснива на традицији, изазвали су код наших суграђана ви-
зије оног доброг што смо кроз постојање монархије поседо-
вали.

Која је разлика између Покрета обнове Краљевине Србије и 
других политичких странака у Србији?

- Апелујем на то да се само присетимо нашег идентитета, 
онога времена у ком су наши преци живели, тог друштвеног 
јединства и целовитости коју симболизује краљ. Пажња јав-
ности у садашњици је усмерена на разноразне друштвене не-
моралности, док се кључни проблеми заобилазе. Борићемо се 
за наше Косово, за наше људе који чувају Свету земљу. Вели-
кане који нису отишли. Конкретни поступци су оно што фали 
садашњој власти. Не можете балансирати онда кад су ствари 
јасне и кад иза тога стоје идеали вашег народа. Не можете у 
краљевском граду организовати маскенбал поноса, ту апсурд-
ност шетње која угрожава породичне вредности.

У ком смеру ће сада ићи програм странке када је у питању 
Београд, а уједно и читава Србија?

- Када је Београд у питању радимо на конкретном јачању 
инфраструктуре градског одбора кроз свих 17 општина наше 
престонице и то ће нам бити ветар у леђа на долазећим бео-
градским изборима у марту или пак априлу 2023. године. Битно 
је да се оствари најбољи могући резултат да можемо да утиче-
мо на политичке процесе у граду који је центар од ког ће почети 
да се размотава ово клупко.

Унапређење градског саобраћаја и настојање да главни град 
буде чист и децентрализован, тако што ћемо имплементирати 
реална решења која неће имати проблем приликом примене је 

оно чиме се водимо. Не обећавамо куле и градове, базирамо се 
на оно што је изводљиво.

Наша намера је борба против „урбанистичке мафије“, плани-
рају се неке гондоле, „Плућа града“- дрва се секу на Калемегда-
ну, у Пионирском граду и том лудилу краја нема. Београд мора 
да дише! Планира се сивило града, видели сте Трг републике.

Мањка нам и култура. Формирање „коридора културе“ који 
ће представљати отварање нових културних установа, као и 
реконструкцију старих по читавој Србији, омогућује нам не-
говање нашег целокупног друштвеног наслеђа и буди осећај 
припадности.

Имамо прегршт планова у вези са младима у процесу образо-
вања и запошљавања, планирања родитељства, повратка или 
останка на селу, нагласићу и бригу о нашим најстаријима који 
представљају извориште учења. Уз то морам истаћи да је време 
да један од првих бораца против окупатора коначно добије спо-
меник какав заслужује. Ђенерал Драгољуб Дража Михаиловић 
је трагични јунак 20. века, најобразованији и најодликованији 
српски официр, те ће споменик симболизовати жртву коју су 
наши преци дали за наше животе.

 Апелујем на то да се само 
присетимо нашег идентитета, 
онога времена у ком су наши преци 
живели, тог друштвеног јединства и 
целовитости коју симболизује краљ.
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Национално демократска алтерна-
тива (НАДА) коју чине ПОКС, Нови 
ДСС и 25 удружења грађана обеле-
жила је 15. фебруара Дан држав-
ности Србије полагањем венаца у 
Орашцу и Опленцу, уз присуство 
Његовог Краљевског Височанства 
Принца Филипа и Принцезе Данице 
Карађорђевић.
Након полагања венаца, грађанима 
се са места почетка Првог српског 
устанка обратио др Милош Јовано-
вић председник Нове ДСС, која је ко-
алициони партнер ПОКС, речима:

- На нама је да дамо све од себе, да 
садашња Србија заузме место на 
Балкану, какво јој по историји и пра-
вди припада и какво заслужује. Биће 
то дуга борба, захтеваће стрпљење 
и труд, али свакако неће бити тежа 
од борбе коју су започели наши пре-
ци 1804. године на Сретење када су 
ослобађали Србију. Нашом заслу-
гом враћена је круна на српску за-
ставу, а грађанима ћемо омогућити 
да се изјасне путем уставотворне 
скупштине или референдума да ли 
желе да се крунише Србија.

ОСТАТИ НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА 
ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА

ЖИВ ЈЕ ДРАЖА, УМРО НИЈЕ!

ПАРАСТОС ЂЕНЕРАЛУ ШИРОМ СРБИЈЕ
Покрет обнове Краљевине Србије одржао је парастос ђе-
нералу Драгољубу Дражи Михаиловићу и царској поро-
дици Романов у одборима широм наше отаџбине.
- Захваљујем се нашим одборима широм Србије што су 
обележили дан када је мој деда стрељан, служењем па-
растоса у својим градовима и подсетили на то да је човек 
жив колико и успомена на њега, изјавио је председник 
ПОКС и унук ђенерала, Војислав Михаиловић.
У Храму Христа Спаситеља у Убу, парастос је служен 
Дражи, припадницима Југословенске војске у отаџби-
ни и свим другим невиним жртвама тоталитарног кому-
нистичког режима. Одржали смо помен и руској царској 
породици Романов, која је такође од злочиначке кому-
нистичке руке настрадала 17. јула, истог датума када је 
стрељан и први герилац у поробљеној Европи, само 28 
година раније.
У Шапцу и Сремској Митровици, парастос је служен у хра-
мовима посвећеним Светим апостолима Петру и Павлу, а 
у Крушевцу у Цркви Свете Тројице. У Књажевцу је помен 
Чичи одржан у Цркви Светог Ђорђа, а у Београду у Цркви 
Свете Ружице на Калемегдану, где је било присутно руко-
водство ПОКС на челу са председником Војиславом Миха-
иловићем, док су присутни били академик Матија Бећко-
вић, песник Благоје Баковић и други угледни Београђани.
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ПОКС ЈЕ ЈЕДАН 
И ВОДИ ГА ДРАЖИН УНУК

Министарство државне управе и 
локалне самоуправе доставило је 
странци коначно решење да је 19. 
јула 2022. године уписало у регис-
тар заступника политичких странака 
Војислава Михаиловића као пред-
седника и заступника Покрета обно-
ве Краљевине Србије (ПОКС).
Министарство је донело једино 
могућу, правно ваљану одлуку, 
да је изборна скупштина одржа-
на 3. јануара 2022. године у Бе-
ограду била у складу са Стату-
том ПОКС, на којој је дотадашњи 
председник странке Жика Гојко-
вић вољом велике већине члано-

ва смењен, а изабран нови пред-
седник - Војислав Михаиловић.
„Месецима смо говорили да постоји 
само један ПОКС, а да се они који су 
незадовољни вољом и одлукама ве-
лике већине чланства на изборној 
скупштини лажно представљају. 
Били смо стрпљиви и упорни и пра-
вда је морала победити. Овим је 
стављена тачка на дилеме ко засту-
па ПОКС. 
Jединствени смо и сложни и јаче 
него икада ћемо се борити за идеју 
обнове Краљевине Србије“, изјавио 
је председник ПОКС Војислав Миха-
иловић.

ПОРЕД ОПШТИХ, 3. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ, 
ОДРЖАНИ СУ И ИЗБОРИ ЗА ГРАД БЕОГРАД. 

Покрет обнове Краљевине Србије у 
оквиру Српске коалиције НАДА на 
београдским изборима постигао 
је одличан резултат. Према резул-
татима Градске изборне комисије 
саопштеним 9. маја, наша избор-
на листа је добила 57.760 гласова 

(6,30 одсто), чиме је освојила седам 
одборничких места у Скупштини 
Града Београда. 
Српска коалиција НАДА је једина 
преизборна коалиција која је наста-
вила сарадњу и у београдском пар-
ламенту чиниће једну одборничку 

групу, за разлику од свих других ко-
алиција које су се одмах после избо-
ра разјединиле. 
На седници Главног одбора у Кра-
гујевцу донете су одлуке да ће ПОКС 
и српска коалиција НАДА бити опо-
зиција свакој власти која настави 
девастирање Београда, његово ур-
банистичко пропадање и хаос, не-
бригу за проблем загађења ваздуха 
и настави да толерише корупцију и 
незакониту легализацију објеката 
за повлашћени партијски кадар. 
Због тога, наши одборници нису 
учествовали у гласању за избор 
председника, секретара Скупштине 
Града Београда, као ни градоначе-
лника.
Остварени резултати и подршка коју 
су грађани пружили обавезују ПОКС 
и Српску коалицију НАДА да наста-
ве са залагањем за јасну национал-
ну и демократску политику и уједно 
представљају снажан основ за њено 
даље јачање.
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ГЕНЕРАЛЕ,  
СЛАВА ТИ И ХВАЛА!
“Посао команданта није лепа ствар, а нарочито је ружна у рату”, 
речи су, недавно преминулог генерала Божидара Делића. Ми, 
његови политички сарадници и саборци, наставићемо да се 
боримо за циљеве које смо делили са Делићем и памтићемо га 
као часног човека, официра и политичара. 

А ко је био Божидар Делић?
Рођен другог дана Божића, 1956. године у Петровцу код Ђако-

вице, на Косову и Метохији, селу коме су име дали у част Петра 
I Карађорђевића. Прва четири разреда основне школе похађао 
је у родном селу, а друга четири у Ђаковици. Војну академију 
Копнене војске уписао је у Београду, а завршио у Сарајеву 1977. 
године. По завршетку школовања, као пешадијски потпоручник, 
распоређен је у Билећу где је радио при некадашњем наставном 
центру за обуку резервних официра.

Учествовао је у рату у Хрватској (1991–1992), обављао дуж-
ност начелника штаба 715. моторизоване бригаде Војске Ре-
публике Српске у време рата у Босни и Херцеговини, био је ко-
мандант 549. механизоване бригаде Војске Југославије која је 
била у саставу Приштинског корпуса Треће армије (1995–1999) 
током рата на Косову и Метохији, а потом командант Београд-
ског корпуса. Од 2002. до 2005. године се налазио на дужности 
у Оперативној управи Генералштаба Војске Југославије и Војс-
ке Србије и Црне Горе. Пензионисан је 2005. године.

Као најмлађи потпоручник, најмлађи пуковник и генерал у 
ВЈ, начелник штаба 549. моторизоване бригаде Војске Југо-
славије Божидар Делић ступио је на дужност 1997. године. 
Остаће упамћен као командант наших снага током битке на 
Паштрику која се водила од 26. маја до 10. јуна 1999. године, 
када су заустављени ОВК терористи потпомогнути снагама 
албанске регуларне војске, страним плаћеницима и војници-
ма и инструкторима НАТО-а. Због свог херојства, ова бригада 
добила је Орден народног хероја.

Након својих војничких битака и победа, генерал Делић је 
политички наставио да се бори за лепшу и бољу Србију. Био 
је потпредседник Народне скупштине (2007–2012), а на исту 

функцију изабран је и у актуелном сазиву парламента, на 
којој га је смрт задесила.  Био је и члан Одбора за Косово и 
Метохију, Одбора за безбедност и Одбора за дијаспору и Србе 
у региону. 

У јануару ове године основао је Покрет „Нема назад, иза 
је Србија“, са којим је наступио на општим изборима у Србији 
у оквиру Српске коалиције НАДА, чији је био носилац избор-
не листе на парламентарним изборима. До последњег дана 
живота био је политички саборац и пријатељ Покрета обнове 
Краљевине Србије. 

Осим политичких, имао је богате и друштвено одговорне 
активности, па је тако сачинио експертизу којом је доказао 
да је на територију Србије бачено преко 300 тона муниције 
са осиромашеним уранијумом, што је као последицу имало 
огоман пораст смртоносних, генетских и тешких аутоимуних 
болести.

„Својим главним успехом Божа никада није сматрао број 
поражених непријатеља, који није био мали, него је увек 
пуног срца говорио о тактикама које су спасавале људске 
животе, о импровизованим мамцима који су скретали не-
пријатељске ракете од српских војника, али и о пожртво-
ваним лекарима у његовим ратним болницама који су спа-
сили десетине живота албанске деце настрадале од НАТО 
ваздушних удара. Лично ћу га памтити као невероватног 
пријатеља, некога ко је увек имао стрпљења и разумевања. 
Увек је стављао себе иза другога. Помагао је другима, не 
размишљајући о личним последицама“, рекао нам је Алек-
сандар Јерковић, заменик председника Патриотског покре-
та „Нема назад, иза је Србија“.

Божидар Делић преминуо је 23. августа 2022. године у Мос-
кви, где се налазио на лечењу. 

Генерале, служио си часно отаџбини својој, бранио си народ 
од зликоваца разних, био си војник до последњег дана, ос-
таћеш херој заувек. Била нам је неизмерна част што смо по-
следње политичке борбе водили заједно. Слава ти и хвала!
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