
Програм рада удружења 

 

 
           Увод 

 

Свеобухватно историјско наслеђе српског народа је толико велико и 

значајно да га морамо oчувати и икористити као непресушно извориште за нове 

генерације које долазе. Заиста, као ретко који народ треба да будемо поносни на 

своју миленијумску историју, јер су ретке прилике у којима је српски народ био 

освајачки оријентисан, док је увек био спреман да стане у одбрану истине, слободе, 

свога достојанства и части, али и одбране других народа и људских вредностти, 

плаћајући за то огромну цену. Данас, међутим, свест о части и борби за слободу 

наших предака, па и савременика, помућена je силном количином лажи и сплетки 

светских моћника и непријатеља нашег народа, као и домаћих издајника и 

сарадника модерних окупатора, стога се као нужна појава јавила потреба за 

удруживањем часних људи у покрет организован као удружење  „ Част 

Отаџбине“. 

 

 Сви они који знају и верују , да су образ српског војника и полицајца, као и 

част српског добровољца и домаћина, који су бранили и бране свој народ , 

најсветлијe тековинe , и да  осим тог образа, части и славне слободарске историје, 

ми као народ данас и немамо много више, не могу ћутке да гледају како се од дела 

моћника савременог света и домаћих издајника баца љага на те вредности и нашу 

историју , само зарад сопствене користи.  

 

Из тог ”блата” у које су нас бацили, ма колико наша садашња ситуација 

изгледала безизлазном, подићи ћемо се и усправити као наши прадедови након 

голготе по Албанији, и стати на пут даљем сатирању српског народа. Доста је било 

ћутања! Рад нашег удружења ће бити критичан према свакоме ко удара на основне 

вредности нашег народа, ма где он живео, и биће подстрек свима који желе напред 

заједно са нама, за боље сутра нашој деци. Ми се нећемо продати за износе или 

претње, ма колико они велики били. Нема тога броја којим се може платити 

слобода и образ јуначки! Свако ко дели наше погледе и вредности, добрo је дошао 

да нам приступи и помогне  себи и свом роду. Зато са вером у Бога и брата, идемо 

заједно напред!  

 

 

1. Социјални програм и подстрек за повећање наталитета 

 

Србија као матицa српског народа, где год он живео, последњих деценија 

претрпела je тежак удар на целокупни државни и привредни сектор. Услед 

активног деловања прозападних странака и других политичких, привредних и 

државних елита које су владале Србијом испуњавајући услове других на штету 

наше земље, дошло је до катастрофалноg стањa у привреди и друштву уопште. Као 

последица, присутан је општи демографски удар на наш народ који доводи до 

разарањa породице као основне ћелије друштва.  



 

Оно што наше удружење, може да учини на социјално демографском плану, 

јесте подршка, приказивање и поромовисање позитивних примера у земљи и 

окружењу, који упркос свим тешкоћама остављају утисак да није све изгубљено и 

да је успех могућ само ако у њега верујемо. Проналазићемо, подржаваћемо и 

промовисаћемо успешну децу и младе људе, који су светионици културе , 

образовања и честитости, и одавати им признање, јавно пред медијима за све 

успехе које су постигли. Ширењем свести да постоје такви људи, подстицаћемо и 

подржаваћемо друге да се придруже овом часном кругу и својим примерима засене 

бестидност људског неморала, појава и негативних ”вредности” којe сваки дан 

гледамо на насловним странама електронских медија, дневних новина и таблоида.  

 

Продубљиваћемо код младих осећај вредности припадања српском 

народном бићу, упркос свим подметањима и сталним покушајима којима смо данас 

на перфидан начин изложени. Одупираћемо се  и осуђиваћемо све покушаје обманa 

и атака на српски народ да je најгори , безвредан и крив за оно што су управо 

кривци они који шире лажи о нама. С друге стране у борби за истину, 

подстицаћемо традиционалне вредности, љубав према ближњем, саборност, 

храброст , човечност, рад и труд, веру у себе и Бога, у свој народ и друге праве 

вредности како би се што већи број младих активирао, а пре тога пробудио из 

кошмарног сна који се зове: ”Нови светски поредак”. 

 

Све ове активности, спроводићемо поред осталих видова и кроз 

организовање летњих и зимских кампова у дечијим одмаралиштима, кроз ван-

наставне активности у школама и природи са наставним кадром који дели овакве 

ставове, кроз сарадњу са Савезом извиђача Србије и другим патриотским 

спортским организацијама, затим, путем дана прозе и културних догађаја уопште,  

попут песничких вечери народне поезије на трговима и школама са наставницима и 

професорима који деле заједничке родољубиве вредности, и спремни су да 

заједнички промовишемо поменуте активности.   

 

Посебно ћемо подржaвати рад спортских радника. Спорт као ни једна друга 

дисциплина , подстиче изградњу духа и витештва, као и способност превазилажења 

тешкоћа, на које се неминовно у животу наилази.  Поред оглашавања на разним 

медијима и друштвеним мрежама, преко интернет странице удружења користиће се 

и активни портал за разговор са младима у коме ће еминентни чланови удружења - 

социолози, психолози и људи других друштвених занимања, водити разговоре са 

младима који су у дилеми, који имају проблем идентитета и друге проблеме, те и 

на тај начин утицати на њихово усмеравање ка правим, личним, духовним и 

традиционалним вредностима српског народа. 

 

Добро осмишљена планска акција, са сталним активностима на терену 

омогућиће да се дугорочно виде резултати и тиме да снажан допринос изградњи 

младих нараштаја, који ће знати да цене своје претке, и воле свој народ и државу. 

 



Упоредо са радом који је усмерен на буђење свести код младих људи, 

настојаћемо да се разобличи свако анти-српско деловање у нашим срединама. Кроз, 

нама доступне медије, и на друге начине одговорићемо саопштавњем истинe на 

сваки покушај промене историјских чињеница, подметања и унижавања српског 

бића и осудићемо виновнике, називајући ствари правим именом, свесни да је 

овакав вид манипулација са јавношћу довео до погубног стања духа у коме се 

налази већина наших сународника. 

 

Подизање нивоа свести о националној припадности код младих, нужно ће 

као последицу имати рађање жеље за многодетном породицом. Исти је случај био 

много пута у историји када се српски народ суочио са тешким изазовима који су 

претили његовом биолошком уништењу. Попут ”феникса из пепела” наш народ је 

знао да на смрт и страдања одоговори животом и просперитетом као што је било 

након Првог светског рата, када је након страдања и голготе, забележен значајан 

демографски скок наше популације, и привредни опоравак. Поред тога, у складу са 

могућностима,  издвајаћемо у континуитету средства из буџета Удружења и 

помагати породице са већим бројем деце, уз њихово јавно представљање кроз 

доступне медије. Посебну пажњу у том смислу, посветићемо младим мајкама. 

Оваквим многочланим младим породицама помагаћемо према могућностима у 

сваком смислу, како финансијском тако и кроз пружање прилике за стипендирање, 

школовање, усавршавање, запослење и слично. 

 

 

 

 

 

2. Здравство  

                

Значај здравства и здравствене заштите за целокупан наш народ је огроман и 

немерљив, и мора му се дати један од највећих приоритета у оквиру националног 

програма у свакој Влади држава у којима живе припадници српског народа. 

Здравствена политика тражи пуну одговорност, студиозан и систематски приступ и 

стављање у функцију свих расположивих потенцијала, јер су последице примене 

здравствене политике (како добре тако и лоше) по свако друштво далекосежне. 

Досадашња стратегија у нашем здравству се углавном ослањала на промоцију и 

фокусирање на секундарни и терцијални ниво здравствене услуге, уместо на 

примарни и превентивни који је већ дуги низ година водећи тренд у већини 

најразвијенијих земаља Европе, које и поседују најбоље здравствене  системе.  

 

Повећање различитих видова болести у друштву у скоро свим сегментима 

здравствених области је упозоравајући тренд, и на жалост, као одговор на 

забрињавајуће појаве, систем здравствених услуга се своди највећим делом на 

санирање последица, односно лечење у здравственим центрима који су и даље са 

недовољним смештајним капацитетима, неадекватним условима лечења и са 

недостатаком одговарајуће здравствене опреме. Присутност корупције и велике 

финансијске афере које су се догађају у здравственом систему додатно оптерећују 



овај изузетно важан сегмент и бацају неоправдану љагу на здравствене раднике 

који су највећим делом велики професионалци и раде свој посао одговорно и 

стручно, често преко својих могућности, а уз минималне надокнаде.  

 

Имајући у виду тешку економску ситуацију у скоро свим сегментима 

привреде и друштва, држава мора у здравству да води крајње опрезну, рационалну 

и одговорну политику примењујући најбољу светску и европску праксу како би 

средњорочно и дугорочно створила повољне услове да се сопственом народу пружа 

правовремена и најквалитетнија здравствена услуга. Без обзира на актуелно стање, 

полазни циљ треба да подразумева да се квалитетна  здравствена услуга мора 

пружити једнако свим  људима без обзира на друштвени статус и економске 

могућности, и то, кроз државни системски приступ решавању овог проблема. Исто 

тако, доступност и приступачност здравствених услуга треба да представља пуни 

приоритет, и у том сегменту је неопходна регионализација здравствених услуга а 

не централизација – императив треба да буде – омогућити услугу што пре, што 

ближе, и што је могуће квалитетније. 

 

Сарадњом и кординацијом установа, како у земљи тако и у региону, морају 

се онемогућити редови чекања  на прегледе, јер је свима јасно да исти директно 

утичу  како на прогресију болести тако и на чињеницу да често буде касно за 

пацијенте када исти стигну на свој ред за преглед. Недопустиво је да се због 

недостатка опреме и капацитета на поједине услуге чека и по неколико месеци или 

чак година уз чињеницу да не само у региону у суседним земљама већ и у другим 

градовима у истој земљи у неким центрима има слободних термина и стручних 

кадрова да се тражена услуга може урадити. Због тога се мора омогућити сваком 

осигуранику да се лечи и да се прегледа било где на територији сваке земље где 

живи наш народ без обзира којој филијали Фонда припада. Иако задатак делује 

тежак - исти је изводљив а напредак се може видети на примеру паралелних веза и 

сарадње фондова и здравствених система између Србије и Републике Српске. 

 

Брига о сваком грађанину и право на здравствену заштиту загарантовано је 

и уставом и законом без обзира да ли је у питању Србија, Република Српска, Црна 

Гора и др. земље где живи наш народ, и то се право не сме кршити. Суштина је у 

таквој поставци здравственог система којим се омогућава правовремена и веома 

квалитетна здравствена заштита у приступачним и опремљеним здравственим 

центрима, што значи ако се услуга не пружа  квалитетно и на време нпр. у неком 

малом неразвијеном граду у унутрашњости Србије, пацијент треба да буде послат о 

трошку Фонда у други центар и град где ће то и остварити. Држава мора и може 

далеко праведније да сагледа могућност пружања најквалитетније здравствене 

заштите свим осигураницима на целој својој територији. Таквим начином рада 

омогућиће се велике материјалне уштеде, а у исто време утицаће се да квалитет 

здравља становништва буде бољи. Материјалне уштеде омогућиће значајна 

средства за улагања у развој, научна истраживања и институте као и повезивање са 

другим развијеним здравстевним системима уз размену искуства и повећање 

конкретне оперативне сарадње. 

 



 

 

 

3. Образовање 

 

Образовање је jедна од кључних области која пресудно утичe на усмерење 

нашег народа а тиме и његов  живот у будућностти, посебно младих генерација 

које су у фокусу дугорочне пажње и посвећености нашег удружења. Садашњи 

образовни систем из дана у дан све мање презентује и промовише традиционалне, и 

кроз живот потврђене вредности српског друштва, и на тај начин наше младе људе 

отуђује од себе самих, чинећи их лаким пленом за манипулаторе. Кроз ваннаставне 

активности, додатно ћемо представљати и промовисати истиниту српску историју и 

разобличаваћемо актуелне покушаје мењања исте, као и погубне циљеве и 

негативне ефекте глобализације. Утицaћемо на подизање нивоа поштовања 

историје, традиције али и саме породице и породичних вредности, указивати на 

поштовање, посебно родитеља али и наставника, старијих људи.  

 

Помагаћемо деци да схвате ко су и коме припадају, да разумеју историјско 

наслеђе свога народа, такође и богату културу и традицију. Најмлађима кроз 

окупљање, разне представе, игру и различите облике ваннаставних активности 

развијаћемо осећај за правду, и разумевање других као и саосећање са њима. 

Указиваћемо посебно на нематеријалне вредности које сваки појединац треба да 

има уграђене у свој карактер ( част, храброст, поштење, родољубље, правичност, 

толерантност...).  Учићемо их непристрасно о стварној улози страних сила, 

савезника и непријатеља и њиховом односу према Србима, током ближе и даље 

историје, као и о стварним улогама различитих србских власти и појединаца у 

историјским догађајима. 

 

Средњошколацима и студентима  промовисаћемо интересовање за 

сазнањима из историје српског народа, нарочито о његовом страдању у двадесетом 

веку. Посебно ћемо развијати свест о огромном културном наслеђу које смо дужни 

да негујемо и чувамо. Као поуку наглашаваћемо велику улогу традиције, 

образовања и васпитања што је донело часну историју у српској војничкој 

традицији, током ратова. Такође, подстицаћемо усмерење ка правилном и 

свеобухватном образовању за рaзумевање и толерантност различитости међу 

људима, у миру. 

 

 

 

4. Економијa 

 

Слом светских финансијских тржишта изазвао је економску кризу која и 

данас траје и која у већем или мањем обиму у континуитету утиче на промену 

обима и услова пословања, како на глобалним тако и на регионалним и 

појединачним тржиштима. Последице кризе највише су се осетиле и даље се 

осећају у малим земљама у развоју и поступку транзиције, где спада и Србија али и 



Република Српска, Црна Гора и уопште све земље бивше Југославије. Србија као 

највећа и матична земља српског народа,  економски је значајно ослабљена услед 

ратова деведесетих, неуспелих и свесно лоше изведених приватизација, 

економских санкција, разарања током НАТО агресије, уништења индустрије, 

извлачења и одлива капитала, и сл. Кулминацијом светске економске кризе Србија 

је заустављена оштро на свом краткотрајном путу економског опоравка започетог 

средином двехиљадитих година, покушавајући да достигне бар део друштвеног 

производа и индустријске производње из 1989. године. 

 

С друге стране, придржавајући се захтеваних мера од стране Брисела на 

свом путу ка Европској унији попут споразума о придруживању (ССП), смањења 

јавне потрошње и царинске политике, последице и ефекти услед светске економске 

кризе на индустријски и економски још увек слабу и неопорављену Србију се 

мултиплицирају. То на крају доводи до енормног повећања јавног дуга, 

вишегодишње рецесије и значајног пада свих економских и привредних параметара 

мењајући тиме значајно услове и амбијент пословања у свим привредним 

токовима. Промене посебно утичу на велику већину приватног сектора у области 

малих и средњих предузећа који је поднео и подноси највећи терет ове кризе која и 

данас траје без сигурног показатеља њеног завршетка и трајног опоравка тржишта. 

На крају, економске последице сносе највише сами грађани односно породица као 

основни стуб друштва, што је видљиво у свим областима социјалног живота са 

несагледивим последицама за цео народ. 

 

Aктуелне мере које спроводи Влада Србије на фискалној консолидацији, 

финансијском реструктурирању, приватизацији, пратећи директиве ЕУ уз програм 

мера штедње и смањења плата и пензија у јавном сектору по најави званичника  и 

поред додатних негативних ефеката који су се одразили на становништво и 

привреду, треба у наредним годинама да донесу повећање јавне потрошње, 

инвестиција, запошљавања и раста целокупне привреде и привредних активности, 

што је верујемо и жеља и нада сваког привредног субјекта који послује на нашем 

тржишту као и сваког грађанина Србије, али то на жалост није тачно. Даља 

политика условљавања и задуживања од стране ММФ-а, захтеви за приватизацију 

скоро свих квалитетних стратешких предузећа, даља либерализација тржишта уз 

знатне и нескривене политичке притиске на рачун осамостаљивања КиМ , одвајања 

од Републике Српске и српског корпуса у Црној Гори у комбинацији са 

нарушавањем система безбедности прете да у потпуности сломе и онако крхки 

финансијско-привредни систем земље. 

 

Решење је у потпуној промени економског курса штедње и даље 

либерализације условљеног интеграцијама на путу ЕУ. Потребно је у потпуности 

извршити реиндустријализацију комплетне привреде и терцијални сектор услуга 

(осим у ИТ и информатичком сектору) заменити примарном производњом, пре 

свега извозно оријентисаним делатностима. Главни ослонац треба да буде 

пољопривреда и то обавезно кроз више нивое прераде и извоза финализованих 

производа, затим прехрамбена и прерађивачка индустрија, енергетика и све врсте 

туризма од планинског и бањског до етно и религијског). Читаву земљу треба 



претворити у једно огромно инфраструктурно градилиште омогућујући на бази 

међународних водено-друмских и железничких коридора 7 ,10 и 11 кроз економске 

, царинске и индустријске зоне широм земаља где живи српски народ долазак 

великог капитала са различитих крајева мултиполарног света. Треба омогућити  

изградњу ”Новог пута свиле” за кинеске партнере, затим гасне и нафтне коридоре, 

складишта и електране од стране руских партнера, велике инвестиције у ИТ сектор 

и производњу текстила од стране индијских партнера, инвестиције у рударске 

потенцијале од стране бразилских и јужноафричких партнера као и све врсте 

инвестиција у високе технологије, фабрике и онај тип најсавременије извозно 

оријентисане индустрије, од стране европских компанија.  

 

Посебан значај треба дати повезивању Републике Српске, Црне Горе, 

Македоније кроз систем енергетских, водених, друмских и прехрамбених коридора 

путем зависних предузећа као јединственог економског простора за поменути 

стратешки привредни план развоја. У стрaтешким правцима развоја извршити 

диверсификацију и ослонити се на јужни коридор (Солун),  Источни коридор 

(Црноморски басен), Северни коридор ( Будимпешта- Беч –Париз -Москва), 

југозападни коридор (Црна Гора – Италија - Шпанија ). Свој србској дијаспори где 

год да се налази поред пасоша и држављанства Србије у случају значајних 

инвестиција треба омогућити директне пореске,  инфраструктурне и сваке друге 

олакшице, и уз правну сигурност омогућити привлачан и перпективан амбијент за 

улагања, и тиме стварање услова да се у земљу врати огроман број наших 

стручњака, који су наш највреднији капитал.  

 

Потребно је забранити продају пољопривредног земљишта странцима као и 

продају свих стратешких предузећа од националног значаја. Реструктурирање и 

модернизацију уз унапређење производње извршити уз помоћ домаћих стручњака 

и дијаспоре, и значајан део места у менаџменту понудити нашим доказаним 

стручњацима који раде у најуспешнијим светским компанијама истог типа.  

 

Иако је удружење ”Част Отаџбине” непрофитна организација, велики значај 

се мора посветити економији, пре свега разумевању ситуације у којој се налазимо 

јер из економске слободе проистичу све остале слободе. Поред тога што је 

нестраначка и невладина удружење је и непрофитна организација и своје 

финансирање обезбеђује транспарентно у складу са законом путем чланарина, 

прилога и донација. Иако удружење не послује на тржишту нити учествује у 

стварању  профита, континуирано финансирање и значајна средства су неопходни 

како би се на квалитетан начин спроводио план рада и финансијски планови који из 

истог проистичу, и успешно се остваривали сви краткорочни и дугорочни 

програмски циљеви.  

 

Да би се осигурао економски опоравак и просперитет компанија и државе а 

тиме посредно и дугорочан извор финансирања и независност у раду, удружење ће 

путем својих чланова-угледних привредника, економских стручњака, 

универзитетских професора, домаћина и других српских патриота путем одбора 

удружења пропагирати економски програм и радити на повезивању привредних 



субјеката у региону и са дијаспором и помагати свима који раде у интересу српског 

народа, у складу са програмским циљевима и начелима удружења. Већа 

појединачна економска снага како српских компанија тако и чланова самог 

удружења донеће последично и веће и значајније приходе од чланарина, донација и 

прилога, као и континуитет у финансирању.  

 

 

 

5. Дијаспора и националне мањине 

 

Политика великих сила потпомогнута активностима неких балканских и 

регионалних држава која онемогућава српском народу да направи снажну и 

модерну државу на простору на коме су Срби вековима живели траје у 

континуитету бар 200 година, колико се решава са мањим или већим интензитетом 

”Источно питање” на Балкану. Евидентно је да је једино српски национализам у 

континуитету третиран са негативним предзнаком и онемогућаван за разлику од 

других национализама у региону који су помагани, промовисани и подстрекивани, 

што је процес који траје и данас. Политика према националним мањинама има 

двоструке аршине - док је Србија дала максимална права свим националним 

мањинама који живе у њеној држави у складу са највећим европским и светским 

стандардима која се у потпуности поштују, припадници српског народа у земљама 

у окружењу - где су од конститутивног народа постали мањина у сопственој 

држави -  изложени су у континуитету великом притиску и кршењу људских права, 

без осуде истих од оних међународних институција који реагују на било који позив 

мањина у Србији.  

 

Притисак дела међународне заједнице на Србију да не помаже сопствени 

народ на Косову и Метохији уз захтев да се одрекне и народа и дела своје 

територије је преседан у светској међународној пракси. На жалост, не заостаје 

далеко по циничности ни услов даљим интеграцијама ка Европској унији да се не 

помаже српски народ и његове крхке институције у Црној Гори и Хрватској, 

односно да се ублажи и подршка и везе са Републиком Српском. Поред Косова и 

Метохије, Црне Горе, Републике Српске-БиХ и Хрватске - простора у непосредном 

окружењу Србије где живи скоро половина српске дијаспоре у данас ”туђим” 

државама - са статусом националне мањине без подршке, или са недовољном 

подршком Србије - и остатак дијаспоре која живи у развијеном свету нема подршку 

матичне државе или је иста минимална и институционално и практично. 

Коришћење демографског потенцијала српске дијаспоре, осим што је иста бројна 

колико и народ у самој држави је огроман и кључан услов за опстанак, развој и 

напредак Србије.  

 

Дијаспора је највећи инвеститор у Србију јер шаље сваке године само 

директним дознакама  од 3  до 5 милијарди долара, нерачунајући додатна значајна 

средства и инвестиције које се директно уносе чиме се додатно обезбеђује 

социјална и економска стабилност осиромашеног становништва. Српска дијаспора 

по питању економске снаге великих компанија у власништву Срба или са Србима 



на челу, научних институција и светских универзитета и института на којима Срби 

представљају важне појединце, затим појединаца српског порекла запослених у 

државним институцијама на високим положајима у многим великим државама чије 

одлуке утичу на судбину Србије – представља огроман неискориштен потенцијал.  

 

Неопходно је, као први корак, вратити са садашње мале и неважне 

канцеларије за дијаспору поново Минстарство за дијаспору са пуним капацитетима 

у функцији повезивања и искориштења наше дијаспоре и исто третирати као 

нераскидиви део националне стратегије. Обезбедити најповољније услове за 

инвестиције (и гринфилд и браунфилд) за сваког Србина који живи у иностранству, 

ослободити од плаћања пореза сваког Србина повратника који уложи значајнију 

суму у своју земљу, обезбедити свим Србима у дијаспори пасош и сва права као 

што имају грађани Србије, свим стручњацима из иностранства и посебно младим 

научницима дати такве услове да буду мотивисани да се врате и запосле у 

предузећима која раде у Србији, Републици Српској итд.  

 

Омогућити српској националној мањини у свакој земљи света, без обзира на 

њену бројност, да достигне сва права по највећим стандардима и ”де факто” и ”де 

јуре”, (и институционално, законски и у пракси живота и рада), омогућити јој да 

несметано чува српске споменике, културу, традицију, и да исто у потпуности 

одржава и унапређује. Обезбедити сву подршку и кординацију удружења дијаспоре 

у местима живљења преко органа из Министарства за дијаспору али и кровних 

патриотских независних удружења у земљи, уз сарадњу са Српском православном 

црквом.  

 

Повезати све Србе света у један Српски патриотски корпус са циљем 

ширења истине о народу и протеклим догађајима, промовисањем наше културе и 

вредности, лобирањем за српске интересе, доводити познате и позитивне светске 

личности у Србију као промотере нашег народа и наше земље, и у континуитету 

стварати привилеговане услове за повезивање , сарадњу али и рад између предузећа 

и појединаца из нашег народа, у односу на друге - без обзира где се он налазио, по 

принципу ”Срби за Србе”. Све то обезбедити усвајањем одговарајућих закона, и 

законских аката којим се пројекат ”Дијаспора и матица – једна целина- један народ 

– један циљ” третира као највећи национални пројекат!  

 

 

 

6. Безбедност 

 

 Српски народ, са својим дубоким осећајем за неправду односно исправним 

осећајем за слободу и правду, одувек је био на мети  тлачитеља и насилника. Тако 

је и данас. Опет се срећемо са опасностима којима нас на принудан начин,  

поједини светски моћници уз помоћ домаћих издајника или послушника, 

руководећи се својим интересма противно вољи нашег народа, подводе под свој 

утицај. Од претњи тероризмом и другим облицима екстремизама путем наметања 

радикалног и искривљеног тумачења ислама,  агресивне прозелитске политике 



Ватикана, преко економског изнуривања и уништења наше привреде од стране 

мултинационалних компанија и глобализованих међународних институција, све до 

покушаја промене свести путем контролисаних и усмерених медија, и уништења 

традиционалне србске породице. Све су то механизми којима се континуирано 

дестабилизује ово поднебље и заједништво наших људи праћено даљим 

растакањем безбедносног апарата - слабљењем војске и безбедносних служби - које 

уз полицију представљају последњу брану за заштиту србског народа.  

 

 Наше Удружење, ће у овој области а према својим могућностиима, 

указивати и разобличавати, све директне и индиректне  претње по безбедност, као 

и малверзације у сфери одбране, које имају за циљ слабљење војске , полиције и 

служби безбедности. Посебно ћемо указивати на погубност приближавања НАТО 

пакту, као инструменту за војно поробљавање читавих народа, у интересу 

наднационалних компанија. Залагаћемо се за раскид свих споразума које је 

потписала влада Србије са евроатлантским савезом како би се НАТО трајно 

истерао из Србије и вратио на ниво сарадње дефинисан резолуцијом 1244 а у 

Републици Српској изворним Дејтонским споразумом. У Црној Гори ћемо се 

залагати за референдумско одлучивање грађана за даљу сарадњу и уопште 

приступање НАТО пакту.  

 

Како у нашем саставу постоји не мали број официра војске и полиције, 

добровољаца и бораца који су бранили свој народ, њима ћемо посветити посебну 

пажњу и поштовање с циљем да поред осталог ширимо овај наш састав људима – 

професионалцима који су прерано пензионисани само зато што су храбре патриоте 

и часни  родољуби који воле свој народ, и што су као такви били сметња политици 

поробљавања Србије.  

 

 Као један од корака који ће подићи општи ниво спремности народа за 

самоодбрану, биће наше залагање за повратак обавезе служења војног рока али и 

здравог начина живота, витешких и борилачких  спортова и подршка клубовима и 

појединцима који раде са младима у овој области. Посебну сарадњу ћемо 

посветити талентованим ученицима и студентима у различитим образовним 

областима, посебно безбедносним и војним наукама , усмеравајући младе људе 

кaко би уз наше старије чланове научили да негују традицију славних предака, и 

чували свој народ и Отаџбину. Злагаћемо се да се заустави даље растакање система 

безбедности који се стварао деценијама и коме треба омогућити поред 

континуитета у раду пуни професионализам и стављање истог искључиво у 

функцији спровођења јединствене и дугорочне националне стратегије, а никако у 

функцији очувања власти, или у дневно-политичке сврхе. 

 

 У свом раду настојаћемо посебно да Србији и Републици Српској дамо 

сваку подршку за опстанком и безбедним напретком што подразумева подстицаје 

за снажан развој Восјке, полиције и служби безбедности као гаранта очувања 

суверенитета и безбедности народа. Помагаћемо им, истраживањем, 

документовањем и објављивањем догађаја везаним за њихову историју и настанак, 

али и актуелне догађаје, повезиваћемо их посебно са Црном Гором, Македонијом и 



са другим земљама и крајевима где живи српски народ, спaјаћемо их са 

добронамерним патриотским организацијама и свим оним инвеститорима, који 

једнако поштују наш народ, без обзира са које стране реке Дрине се налазио. 

Jачаћемо и унапређиваћемо сарадњу са нашим народом и важећим институцијама, 

промовисаћемо кроз медије и својим утицајем и деловањем на на све начине, 

посебно Србију и Републику Српску - зближавајући у складу са законом, ове 

физички раздвојене делове истог народа Српске и Србије, као и Црне Горе - у једну 

јединствену целину, заувек.  

 

Посебно ћемо се посветити опстанку нашег народа на територијама које су 

окупиране од стране Хрвата и Шиптара и на којима наш народ страховито тешко 

живи. Залагаћемо се да се казни сваки злочинац који је пролио српску крв, ма где 

он био, и ма како моћан био. На појаве екстремизма који је претња миру на сваком 

месту, реаговаћемо одмах и оштро, осудом и разобличавањем , кроз све доступне 

нам медије, и све друге законски дозвољенe начине,  посебно обраћајући пажњу на 

младе и формирање њихове свести. Исто тако, нећемо бежати од јасне и јавне 

осуде оних појединаца из нашег народа који су чинили бруталне ратне злочине над 

недужним становништвом, или на било који начин вршили издају своје земље и 

свог народа, јер њима и није и не може бити место у удружењу који носи име ”Част 

Отаџбине” 

 

 

 

Закључак 

 

 

Својим деловањем удружење „Част Отаџбине“, има за основни и 

дугорочни циљ, чувајући историју и традицију нашег народа, да промовише, 

развије и унапреди најважније вредности код младих нараштаја , подстакне их и 

активира у удружењу, држави и друштвеним процесима, враћајући при томе 

Србима веру у себе и свој народ где год он у свету живео, са циљем да једнога дана 

сви будемо повезани у нераскидиву заједницу, која ће омогућити да слободно, 

безбедно и просперитетно живимо живот достојним човека. 

 

Програм рада и циљеви удружења, предложени органи, одбори и 

организација формулисани су искључиво са намером да се остваре једног дана као 

дугорочан и крајњи циљ што подразумева да ће у почетку рада удружење кренути 

да функционише са најосновнијим органима и инфраструктуром поступно се 

ширећи и развијајући као покрет у складу са програмским циљевима и актуелним 

друштвено-политичким околностима. 

 

У свом раду, удружење ће функционисати искључиво као нестраначка, 

невладина и непрофитна организација, придржавајући се важећих закона који 

регулишу ову област јавног рада у свакој земљи у којој буде обављало своје 

практичне активности.  



Удружење ”Част Отаџбине” ће увек, на јавној сцени, где год живи српски 

народ, наступати као снажан и одлучан саборни патриотски и родољубиви покрет. 

 

 Удружење је у потпуности отворено и поздравља пријем у чланство сваког 

искреног, добронамерног, моралног и одговорног патриоте и родољуба - грађанина 

Србије и свих земаља где живи србски народ без обзира на његову верску и 

националну припадност. Отворено је и за све искрене пријатеље србског народа јер 

се много пута кроз историју показало да су поред Срба грађани других 

националности наше земље, као и прави пријатељи српског народа пре свега другог 

испред себе ставили: 

 

 

                                                     ЧАСТ ОТАЏБИНЕ! 
 

 

 

 

 


