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Споразум о заједничком политичком деловању 
ДEMОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ (ДСС) И ПОКРЕТА ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ 

СРБИЈЕ (ПОКС) 
 

Полазећи од чињенице да је потребно обједињавање напора политички сродних патриотских 
странака да се Србија успостави као демократска и правна држава, 
- сагласни да су очување самосталности и територијалног интегритета највиши државни и 
национални интерес,   
- уверени да је могуће убрзаним привредним развојем обезбедити стални раст животног 
стандарда и укупне услове живота грађана, 
- опредељени да се изборимо за промену постојећег партитократског система, као предуслова 
успостављања правне државе и праведног друштва, 
- свесни да је за остварење ових циљева неопходно покренути отворени политички и 
друштвени дијалога о свим отвореним важним питањима, странке потписнице споразума, 
Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) и Демократска странка Србије (ДСС) усагласиле су 
заједничку политичко-програмску платформу под називом НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА 
АЛТЕРНАТИВА (НАДА). 
 

Странке су се обавезале овим споразумом да ће у свом политичком деловању усаглашавати 
свој рад и заједнички наступати у циљу промовисања и остварења следећих политичких 
циљева:  

 

1. Одбрана српских националних интереса на Косову и Метохији, Републици Српској и свуда 
где Срби живе – на основу важећих и обавезујућих правних докумената унутрашњег и 
међународног права – Устава Републике Србије, Резолуције 1244 Савета безбедности УН и 
Дејтонског споразума чији је Република Србија гарант и потписник; 

Поштовање и јачање принципа војне неутралности Србије као и опредељење за поштовање 
принципа политичке неутралности;  

 

2. Постизање најширег консензуса о суштинским и животним питањима за српски народ у 
целини: питања идентитета, националне културе, писма, историје a нарочито односа према 
ближој и даљој прошлости, као и деловање на учвршћивању историјског утемељења српског 
народа, ширењу српског утицаја, српске културе и обнављању српског идентитета и традиције. 

Отварање питања облика владавине у Србији, односно обнове Краљевине Србије о чему би се, 
у догледно време, изјаснили грађани путем референдума или сазивањем уставотворне 
скупштине имајући у виду чињеницу да је државност Србије током читаве њене историје била 
неодвојива од монархистичког принципа и монархистичког облика државног уређења и да се 
наведено стање противправно и недемократски променило тек проглашењем Федеративне 
Народне Републике Југославије од стране комунистичке власти  29. новембра 1945. године; 
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3. Обнова демократског друштва, суверене државе и њених институција, уз поштовање 
владавине права и слободе медија као и борба против партитократије кроз промену 
политичког односно изборног система којим би се омогућио директан избор народних 
посланика, одборника, градоначелника и председника општина од стране грађана; 

 

4. Одбрана и очување традиционалних породичних вредности и стимулисање повећања 
наталитета; 

 

5. Тржишна привреда, економски патриотизам, подстицањем развоја домаћих компанија, 
малих и средњих предузећа, а нарочито подршка сељаку и смањење социјалних неједнакости; 

 

6. Борба против корупције, криминала и монопола на тржишту кроз пооштравање казнене 
политике и одговарајуће измене Кривичног законика; 

 

7. Равномеран развој Србије, повећање надлежности локалних самоуправа и нови модел 
територијалног уређења државе који ће омогућити истинску децентрализацију. 

 

Странке потписнице споразума позивају и друге политичке странке, покрете и удружења 
грађана као и истакнуте појединце да нам се придруже у борби за наше заједничке циљеве. 

Споразум постаје важећи када га верификују Главни одбори ДСС и ПОКС, чим се стекну услови 
за њихово одржавање. 

 

 

        Председник ПОКС                             Председник ДСС 

            Жика Гојковић                                                                                         др Милош Јовановић 

 

 

 

У Београду, 

26. јануара 2021. год.  

 


