
већ и ометана у вршењу своје мисије и 
неопходно је да преузме најодговорнију 
улогу у духовном животу народа. Јер 
црква уистину нема потребу да лаже и 
обмањује свој народ. Ваља нам се вратити 
основним начелима здравог народног 
живота и порадити на изградњи нове 
правно-социјалне државе, културе, 
јавног мњења, на јачању породице, 
цркве, просвећености и самопоштовању, 
да подржимо сваког добронамјерног 
Србина да нађе себе у корпусу србског 
националног бића. 

3. Србима, поготово вјерујућим Србима је 
стран шовинизам. Србско родољубље 
је државотворно и нема тежњу да се 
оствари на штету било кога. У прошлим 
временима србски народ је радио за друге. 
Вријеме је да нешто велико уради и за 
себе, а то је држава коју ће србски народ 
вољети, а та ће држава знати заштитити 
србски народ и сваког појединца у њој. 
СРБСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ - „ИЗБОР 
ЈЕ НАШ” доприносиће националној 
кохезији Срба, његовати србско осјећање 
за правду и слободу, уз народно јединство 
и народну слогу на свим просторима гдје 
живе. Даће Бог.

Циљеве и задатке Покрет остварује:

 организовањем савјетовања, 
предавањем састанака на којима се 
представљају циљеви и задаци Покрета;

 сарадњом са другим удружењима и 
организацијам у земљи и иностранству, 
државним органима и органима локалне 
самоуправе;

 организовање хуманитарних акција;

 издавањем повремених публикација;

 јавним саопштењима Покрета;

 учешћем у јавним расправама о 
законским пројектима;

 прикупљањем добровољних прилога и 
донација;

 пружањем разних видова помоћи 
појединцима и организацијам који 
својим радом доприносе афирмацији 
србских националних интереса;

 пружање помоћи у изградњи  и 
обнови србских православних цркава и 
манастира;

 обиљежавање значајних догађаја и 
јубилеја из историје србског народа;

 заштита лика и дјела значајних 
личности из србске историје;

СРБСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ 
„ИЗБОР ЈЕ НАШ”

www.plebiscitrs.org



ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ ПОКРЕТА

Основни циљ Покрета јесте снажење 
србства, успостављање и очување државе 
коју ће србски народ вољети, а која ће знати 
заштитити србски народ и сваког појединца 
у њој. 

Задаци покрета су:

 Борба за остваривање права на 
самоопредјељење и избор у којој и 
каквој држави србски народ жели да 
живи;

 Развијање државотворне свијести у 
србском народу;

 Борба за остваривање права на слободу 
и равноправост србског народа на 
просторима гдје су она угрожена;

 Спријечавање процеса да се од народа 
прави равнодушно становништво;

 Снажење духовности србског 
националног бића;

 Његовање тројства на замљи, да народ, 
држава и црква буду једно;

 Настојање да Српска православна црква 
има мјесто које јој припада на основу 
духовне, саборне и националне мисије 
коју врши у србском народу;

 Очување чистоте србског језика и 
ћириличног писма;

Сарадња са органима власти, привредним 
и културним институцијама и другим 
организацијама, странкама и удужењима 
у замљи и иностранству ради подстицаја 
и организовања заједничких акција у 
пружању помоћи србском народу;
 Радити на спречавању урушавања 

интереса србског народа;

Ове задатке остваривати мирним путем 
у корист србског народа, при томе не 
наносећи штету никоме, водећи се начелом 
да се било какво добро не може постизати 
рђавим средствима.

Ради остваривања циљева и задатака 
Покрета, Скупшитна доноси програмске 
основе покрета.

ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ

Србски наро се налази у ешкој 
сиуацији-урожено нам је национално 
и љуско осојансво, а равноушна 
влас рема својој земљи и рема својим 
љуима нема оовор ни на анисрбски 
сеараизам, оржаван из свјеских 
ценара моћи, који ријеи а србски 
наро осави без маичне ржаве. У овом 
времену каа је све исреурано је је 
лаж замијенила исину, нерава раву, 
неморал морал, ооворнос за буућнос 
нароа очива на свима нама, на чиавом 
нароу. Само мали број реаује аеквано  
на оно шо се оађа у нашем рушву, и 
зао највећи ријех је клонулос, каа се о 
свеа ижу руке.

1. Ово вријеме намеће обавезу снажења 
србства; морално, духовно, материјално. 
СРБСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ - „ИЗБОР 
ЈЕ НАШ” има за циљ васпостављање 
и очување народне слоге и народног 
јединства у србској, око србске и за 
србску државу. Срби се још увијек нису 
прилагодили великим историјским 
промјенама, нису на вријеме порадили 
на уједињењу духовних и материјалних 
снага ради остваривања заједничког 
циља.  Зато СРБСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ 
- ИЗБОР ЈЕ НАШ полази од основне идеје 
да је држава гарант заштите интереса и 
народа и сваког појединца у њој.

2. СРБСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ - „ИЗБОР 
ЈЕ НАШ” радиће на његовању тројства на 
земљи да су: народ, држава и црква једно, 
као и на одбрани и развијању нашег 
националног идентитета и интегритета. 
Покрет ће се залагати да србски народ 
има право на избор у којој и каквој 
држави жели да живи. У протеклом 
времену радило се на институционалном 
и ванинституционалном слабљењу 
србства - живјели  смо у неколико 
југословенских квази - држава, економски 
дискриминисаних без заштите нашег 
језика и писма. Имали смо лажну 
елиту која је затрована гордошћу и 
среброљубљем, водила србски народ 
странпутицом. Србска православна 
црква била је не само маргинализована, 


