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О Декларацији  

Напредни клуб жели да Србија буде модерна и снажна држава, која ће обновити слободарске 
тековине српске традиције и уградити темељне демократске принципе утврђене у XIX веку. 
Програмска декларација представља слободарску и конзервативну идеју која Србију види као 
отаџбину, место свеопштег развоја и заштите свих Срба и свих грађана Србије.  
 

 
“На овај начин желимо да дамо конкретне идеје за брз развојо наше 

отаџбине.” 
 
 

Историјат Напредног клуба од 1906.  
 
Напредни клуб је основан 1906. године. Чинили су га интелектуалци окупљени око листа Видело. 
Поред својих конзервативних корена, Напредњаци су се залагали за убрзану модернизацију земље. 
Напредни клуб је обновљен 2007. године у Београду као удружење грађана.  
 
 

Напредни клуб данас 
 
Председник Напредног клуба је др Чедомир Антић.  Клуб воде млади независни конзервативци са 
једином жељом да Србија поново постане успешна и угледна ервопска држава (краљевина). 
 
Клуб се залаже за: 

• Модернизацију државе, образовања, културе, привреде и економије, војске и здравства; 

• Економску регионализацију и децентрализацију, а не федерализацију Србије; 

• Укидање заосталих комунистичих пројеката, а на првом месту АП Војводине; 

• Демографску обнову становништва; 

• Домаћинско располагање народним новцем; 

• Обнову парламентарне монархије; 

• Јефтину и ефикасну државну администрацију; 

• Смањење бројa посланика; 

• Заштиту идентитета и права српског народа у региону; 
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1. Државно уређење 

 
Залажемо се за парламентарну монархију. 
Владу (извршну власт) води председник Владе 
који  се бира на директним демократским 
изборима по већинском систему, док краљ 
преузима функцијe данашњег председника  
Републике Србије. Сматрамо да је монархија у 
традицији српског народа и да је то 
најјефтинији али и најефективнији облик 
организовања унитарне државе Србије. 
Уверени смо да је то најбољи пут раскида са 
традицијама  диктаторских и тиранских 
председника републике. Желимо 
републиканску монархију, уместо 
монархијске републике.   
 

Залажемо се за увођење Сената. Сенат би 
био Горњи, а Скупштина Доњи дом Народне 
скупштине Србије. Сенат има 30 чланова, од 
чега загарантована места имају: 
престолонаследник, партријарх СПЦ, 
предсеник САНУ, а остали представници се 
бирају на изборима. Избори за Сенат се 
организују по великим изборним једницама 
које нису истоветне са регионима. Сенат би 
имао делиберативну функцију. Био би 
коректив, рада Доњег дома - Скупштине. 
Верујемо да је Сенат добар инструмент  за 
деолигархизацију, департизацију и 
демократизацију државе. 
 

Залажемо се за децентрализацију, 
економско-управну регионализацију и 
укидање АП Војодине. Смањење државног 
апарата, ефикасност администрације, развој и 
професионализација локалне самоуправе је 
основа за напредак привреде, већу 
запосленост и раст српске економије. 
Економско-управну регионализација предвиђа 
регионе који имају основну улогу у развоју и 
професионализацији локалне самоуправе. 
Регионе воде начелници са јасно постављеним 
циљевима од стране надлежног министарства. 
Србија треба да има девет економско-управних 
региона без законодавне, судске и извршне 
власти.  
 

Аутономна Покрајна Војводина (АПВ) је 
нерационално политички осмишљена 
творевина из 1945. тј. 1974. Тада је Србијом и 
српским земљама владао недемократски 
режим, па је АПВ за грађане Србије данас 
скупа, предимензионисана и бескорисна 
творевина. Уштеде које Држава остварује 
оваквим концептом треба да инвестира у 
локалне и капиталне инфраструктурне пројекте 
(путеве, гасовод, телекомуникације...), односно 
треба да растерети привреду и пореске 
обвезнике. 
 
Залажемо се за премештање главног града у 
Нови Сад. Сматрамо да би се Београд 
квалитетније развијао без оптерећења главног 
града и да ће он остати економски, образовни 
и културни центар не само Србије већ и овог 
дела Европе. Нови Сад би добио одговорност и 
част, коју је својом славном и за нацију 
драгоценом прошлошћу заслужио,  њему би у 
развоју веома помогла чињеница да је постао 
политичко седиште српске државе. 
 

Залажемо се за смањење броја посланика. 
Број од 101 народних посланика (и 50 
сенатора) је политички и економски 
рационалан и довољан у односу на број 
становника Србије. Поред смањења броја 
посланика, број запослених у државној управи 
и администрацији мора нужно да буде смањен, 
уштеде треба искористити за развој привреде. 

2. Демографска обнова 

становиштва Србије 

 

Залажемо се за убрзано демографско 
оживљавање Србије. Сведоци смо да је 
постављена лажна парадигма о деци као 
трошку. Субвенције заменити пореским 
олакшицама и програмима вештачке оплодње. 
Опорезивање недоличног садржаја, реформа 
образовања и промоција породице су кључне 
тачке друштвеног обрта. Уместо „култа деце“ 
треба промовисати значај родитељства за 
појединца и друштво.  
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Реформа пензионог система мора уважавати 
родитељски стаж осигураника. Србија је као 
светионик економских и политичких слобода 
до 1945. године била имиграциона држава, 
данашња Србија је емиграциона. Политика 
дисконтинуитета с тоталитарним наслеђем 
(ЛЛРР економска либерализација, лустрација, 
реституција и рехабилитација) је предуслов за 
миграцијски преокрет, исто као и искрен однос 
са дијаспором.  
 
XXI век ће означити све већи број имиграната 
из Азије и Африке. Потребна је политика о 
азилу која ће препознати и заштити жртве 
верског прогона (нпр. хришћана са Блиског 
истока) као и натурализацији у српско друштво 
припадника страних култура. 

3. Економија 

 

Залажемо се за смањење јавне потрошње и 
остварење трајног буџетског суфицита. 
Потребно је водити рестриктивну фискалну 
политику (осим у периодима кризе) која значи 
буџетски суфицит (у времену кризе може прећи 
у минимални дефицит). Разлог за буџетски 
суфицит јесте мања јавна потрошња и већи 
простор за приватне инвестиције које су 
носилац економског развоја. Желимо буџетски 
суфицит да би смо раздужили државу и 
повратили јој независност.  
 
Сматрамо да велика јавна потрошња потискује 
приватне инвестиције и гуши привреду. 
Повећана штедња ће се преливати у 
инвестиције привреди. Смањену јавну 
потрошњу треба постићи: 
  

1. смањењем броја запослених у јавној 
управи,  

2. укидањем већине владиних агенција,  
3. реформом јавних предузећа и хитним 

смањењем броја запослених у истим, 
4. реформом образовног система,  
5. реформом пензијског система, који 

треба да се постави на одрживи ниво 
(обавезу плаћање ПИО и здравственог 
осигурања постепено пребацивати са 
послодавца на запосленог). 

Залажемо се за вођење експанзивне 

монетарне политике - политику ниских 

каматних стопа. Рестриктивна фискална 

политика обезбеђује значајан простор 

Народној банци Србије да поведе експанзивну 

монетарну политику без опасности од високе 

инфлације. 

4. Привреда 

 

Залажемо се за либерализацију, слободу 

тржишта и борбу против злоупотребе 

монопола. Убеђени смо да привредна 

друштва и грађани знају боље да искористе и 

улажу сопствено зарађени новац од државних 

чиновника. Зато су нижи порези, а не 

субвенције (које деле министри по 

партократским  критеријуима), ефикасније 

средство развоја привреде. 

 

 Пољопривреда; Нова, модерна 

пољопривреда и производња хране су 

(поред  енергетике и саобраћаја) 

стожер развојног потенцијала земље. 

Због тога је неопходно: системски 

заштити пољопривреднке од високо 

субвенционисане конкуренције из ЕУ; 

субвенционисати кредите  за 

модернизацију опреме и 

пољопривредну производњу; 

финансирати едукацију у производњи и 

охрабривати удруживања и 

укрупњивања; увести посебне 

регионалне зоне „органске 

производње хране“. 

 

 Предузетници и мала и средња 

предузећа; Развијено предузетништво 

и МСП обезбеђују већу запосленост, 

ниже цене и/или флексибилност у 

производњи и пружању услуга.  
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Потребно је створити:  минималне 

трошкове пословања (укидање већине 

такси, накнада и сл.), либерализовати 

електронско пословање (PayPal, 

обезбедити јавност података свих који 

послују и преко Интернета...), смањити 

бирократију , е. управом решити 

административне процедуре... 

 

 Велика предузећа и инвестиције; За 

обезбеђење повољне инвестиционе 

климе неопходни су: добар и 

једноставан законодавни оквир, 

ефикасно правосуђе, либералан закон о 

раду, добра физичка инфраструктура, 

итд. Забранити рад субјектима из 

иностранства која немају транспарентно 

власништво (острва и „порески рајеви“). 

 

 Реформа јавних предузећа; Данас су 

јавна предузећа у Србији феуди 

странака на власти које постављају 

своје послушнике да управљају истима. 

На тај начин се остварују личне користи 

за себе и партију, односно обезбеђује 

се економски неисплатива цена услуге 

како би се одржавао „социјални мир“. 

Све то на рачун развоја привреде и 

постепеног пропадања читавог 

друштва. Зато је потребно унапредити 

корпоративно управљање и/или 

потпуно приватизовати државна 

предузећа (ЈАТ, Телеком). Заштитићемо 

само инфрасруктуру везану за јавна 

предузећа у интересу економске и 

војне одбране српског народа и грађана 

Србије. 

 

 Јавна локална комунална предузећа и 

управљање имовином Државе; 

Неопходно је да локалне самоуправе 

издају на управљање приватницима 

одређене комуналне делатности. На тај 

начин приватни сектор који поседује 

капитал и знање унапређује ову област. 

Као услуге погодне за јавно-приватно 

партнерство су паркинг сервиси, пијаце, 

пословни простор, одржавање јавних 

површина, сакупљање и депоновање 

отпада... Када се јавно-приватно 

партнерство добро припреми и 

извршава, услуге грађанима постају 

квалитетније док општине повећавају 

приходе и/или смањују расходе.  

 

 База Државне имовине; Тренутно 

држава Србија нема у бази података 

информације којом имовином 

располаже. У циљу рационализације, 

смањења трошкова и повећања 

прихода Држава мора да обједини сву 

имовину и да дефинише политику 

управљања истом. 

5. Спољна политика 

 

Залажемо се за јачање економске сарадње 

са светом и заштиту и побољшање 

положаја српског народа у региону и 

дијаспори. Ови циљеви су главни критеријуми 

у свим интегративним и другим 

спољнополитичким процесима у којима 

учествује Србија. Ради јачања економске 

сарадње Србија је провенствено упућена на 

Европску унију (као просторно најближег 

фактора - тржишта), затим на земље БРИК-а 

(посебно Русију) и САД. Очување и побољшање 

положаја српског народа у региону је примарни 

интерес српске спољне политике и захтева 

снажну и трајну посвећеност Србије 

регионалној сарадњи (поготово са земљама 

које имају значајну српску популацију) са 

нагласком на питања од интереса за Србе. 

Суфуцит у спољно-трговинској размени са 

земљама у окружењу је изражен тамо где 

српски народ чини значајан део популације или 

има пуну равноправност (Република Српска).  
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Европски економски простор (ЕЕП). Усвајамо  

концепт Проф. др Бориса Беговића да Србија 

треба да постане део Европског економског 

простора уместо да буде члан бирократизоване 

и полуфедералне Европске уније. ЕЕП укључује 

све чланице ЕУ плус Норвешку, Исланд и 

Лихтенштајн и обезбеђује земљама које нису 

чланице ЕУ да могу слободно размењују добра 

(осим пољопривреде (!) и рибарства), услуге и 

капитал и обезбеђује слободно кретање људи. 

ЕЕП за разлику од ЕУ нема: заједничку 

пољопривредну политику; заједничку царинску 

унију; заједничку трговинску политику; 

заједничку спољну и безбедносну политику; 

правосуђе и унутрашње послове; монетарну 

унију (ЕМУ). Уверени смо да чланство у ЕЕП 

обезбеђује пун економски, национални  и 

политички интерес Србије.  

 

Република Српска. Залажемо се за повратак на 

потпуну примену дејтонског устава Босне и 

Херцеговине. Тражимо да Српској и српском 

народу буду враћени 511 км2 ентитетске 

територије и територијани континуитет 

територије ентитета Република Српска. 

Захтевамо повратак свих шездесет 

надлежности које су Републици Српској 

укинуте насиљем и противно Дејтонском 

уставу. Тражимо повратак свих добара и новца 

који су до сада одузети или оспорени 

Републици Српској. Република Србија је 

признала независност Босне и Херцеговине у 

тој одлуци она ће истрајати све док народи БиХ 

не одлуче другачије.  После одлуке 

Међуанродног суда о праву Косова и Метохије 

да прогласи независност, сматрамо 

неморалним оспоравање права народима БиХ, 

а међу њима Србима и грађанима Републике 

Српске, да на слободном референдуму одлуче 

о својој државној будућности. 

Хрватска. Српском народу у Хрватској је 

тамошња влада обећала аутономне котаре 

Книн и Глина. Тражимо да Загреб испуни 

прекршено обећање. Ердутски споразум о 

успоставе српске Заједнице општина у 

Славонији, такође није спроведен. Тражимо  

неодложно спровођење.  

6. Војска Србије 

 

Залажемо се за убрзану модернизацију и 

јаку Војске Србије. Нову организацију Војске 

Србије уредити одбрамбеном стратегијом која 

сагледава непосредне претње националним 

интересима Србије, и усмерена је на заштиту 

њених спољнополитичких циљева, а 

првенствнено заштите живота, права и 

имовине грађана Србије и целокупног српског 

народа. Укључивање Војске Србије у војне 

савезе и партнерства мора бити усклађено са 

заштитом и остварењем јасно утврђених 

спољнополитичких циљева земље и 

одбрамбеном стратегијом. Залажемо се за 

враћање имена у: Српска (Краљевска) Војска. 

Опредељени смо за професионализацију 

Српске војске. Верујемо, ипак, да је у 

временима великих опасности које је донео 21. 

век  неопходно да целокупно одрасло 

становништво има потпуну и модерну војну 

обуку и да је способно да се у сваком тренутку 

укључи у одбрану Отаџбине.  Опредељени смо 

за војну неутралност Србије, али питање 

приступања НАТО видимо сасвим прагматично 

у односу на наше националне циљеве. Ако су 

САД и СР Немачка спремни да на тај начин 

омогуће политики напредак Србије, прекину 

подривање њене целовитости,  опстанак и 

повратак надлежнности Републици Српској, 

пуна права Србима у ЦГ и Хрватској и јемче  да 

нећемо ратовати против Руске Федерације, 

начелно не можеммо бити против пристуања 

Србије овом иначе застарелом и превазиђеном 

империјалном војном савезу. Српски народ 

никада више не сме да бије туђе ратове.  
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7. Косово и Метохија 

 

Делимо бол нашег мученичког народа, 

свештенства и монаштва са Косова и Метохије. 

Свесни смо неправде која је последњих 

деценија нанета српској нацији и држави. 

Међутим, наша је историјска одговорност да 

заштитимо наш народ и државу.  

 

Залажемо се за „Историјски споразум са 

Албанцима“. Јужну српску покрајну треба 

поделити по принципима: север КиМ (четири 

општине) вратити под пуну власт Р. Србије; 

Обезбедити најширу аутономију енклавама; 

Најважнијим манастирима и црквама 

обезбедити екстериторијалност и заштиту 

војника УН; обезбедити заштиту културно-

историсјке баштине од стране УН и УНЕСКО-а; 

обезбедити клаузулу о интервенцији Војске 

Србије приликом евентуалног избијања насиља 

према српским држављанима; обезбедити 

референдум у Гори. Под овим условима 

признати независну албанску државу на КиМ.  

 

Ни под каквим притисцима не признавати 

независност тзв. Р. Косово или било које 

облике државности, без испуњења претходно 

наведених услова.  

 

На овај начин бисмо добили горки али часни 

компромис, уместо диката и гажења српске 

државе.  Заштитили бисмо наше грађане на 

КиМ и вратили их у окриље Отаџбине, сачували 

бисмо светиње и културно-историјско наслеђе 

на КиМ, заокружили границе и успоставили 

пуну државност Србије.  

 

Из ових разлога треба најхитније укинути АПВ и 

de facto аутономне регионе Санџак и 

Прешевску долину. 

  

8. Нови имиџ Србије 

 

Израдити стратешки план за национално 

брендирање Србије. Добро позициониран 

национални бренд Србије доноси користи из 

области економије али и доприноси 

интеграцији читаве нације.  

Ефекат земље порекла на тржишну цену 

производа/услуга је пресудан у многим 

индустријским гранама и зато се мора 

озбиљно приступити овом вишедецинском 

програмском и стратешком задатку. Србија 

мора да постане релевантна по кључним 

критеријумима и побољша слику о себи, a 

нарочито у Евопи и земљама региона. 

 

9. Медији 

 

Залажемо се за либерализацију тржишта 

медија и реформу јавног сервиса. Потребно 

је обезбедити максималан број лиценци за 

емитере на националним фрекфенцијама. Јако 

је важно увести мере које се тичу 

транспарентности власничке структуре медија 

(исто као и за сву привреду) и институцијалну 

заштиту слободе и права медија и новинара.  


