ЗАУСТАВИМО ПОГРОМ ВЛАСТИ И ОКУПАТОРА НАД НАМА!
ОСЛОБОДИМО СЕ! УЗДИГНИМО СЕ!

Милосав – Миле Кнежевић:

ЗАДЊИ ЈЕ ЧАС

Не може више о, Роде мили,
у земљу стати наказе план,
зато те молим устани и ти,
из таме ове мора се ван.
Устани Роде, земља те моли,
не тражи она пожар, ил’ крај,
она би хтела само да види,
код Бога, за се да твориш рај.
Устани Роде, земља те моли,
оживи радост, поштења сјај,
да сваки Србин с поносом каже,
патњи и неправди дош’о је крај.
Устани Роде, док касно није,
док ђаво није, појео дан,
залуд ће тада и деца наша,
из пакла желет’ изаћи ван.
НАТО ВАН СРБИЈЕ - СРБИЈА ВАН НАТО!
ЕУ БЕЗ СРБИЈЕ - СРБИЈА ВАН ЕУ!
СТОП ОВОЈ ВЛАСТИ! МИ У ВЛАСТ - СРБИЈА ЈЕ НАША!
Позивамо Вас да се укључите у рад на стварању и регистровању:

"Покрета за Самосталну Сједињену Слободну Солидарну СРБИЈУ"

"П О С"
Ми се залажемо и за:
 остваривање суверености народа мирнодопским методама и уставним поступцима,
 васпостављање слободе народа укидањем окупираности Србије у свим областима,
 државно ширење истине о Србима и Србији,
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независност наше власти, политике, и војске од диктата страних влада и војске,
васпостављање самосталне државе остваривањем јединствености територије, правног, електроенергетског, информацијског, тржишног, просветног, војног, саобраћајног, језичког, ... система и
тржишта средствима, поступцима и процесима, заснованим на Уставу, Повељи УН и Резолуцији
СБ УН 1244,
 референдумско укидање Декларације о Сребреници,
 референдумско укидање Резолуције Народне скупштине од 13.01.2013. г.
 референдумско укидање Бриселског споразума,
 референдумско заустављање процеса укључивања Србије у Европску унију под њеним
садашњим условима и односом према Србском народу и Србији,
 референдумско укидање закона и споразума о војно-техничкој сарадњи са САД,
 референдумско укидање свих споразума о војно-техничкој сарадњи са НАТО-ом,
 ослобађање Косова и Метохије с потпуним васпостављањем суверенитета Републике Србије,
 распуштање шиптарске војске и полиције на Косову и Метохији према Резолуцији СБ УН 1244,
 повлачење свих страних војних трупа с територије Републике Србије, те и из Косова и Метохије,
 миран и безбедан повратак свих прогнаних на своја имања на Косову и Метохији,
 повратак свих имања њиховим власницима, те и Српској православној цркви, на Косову и
Метохији,
 забрану властима да задужују Србију без референдумске сагласности народа,
 домаћа власништва над свим природним изворима и добрима као што су: земља, шуме,
рудници, водни извори, реке, језера, бање,
 домаћа власништва над свим организацијама од општег значаја (нпр.: Железница Србије,
Телеком, Електропривреда Србије, организације за производњу и/или продају хране и воде),
 ослобађање од привредне окупираности развојем домаће производње засноване на природним
изворима и одговарајућом привредном и царинском политиком.
 стварање нових законских могућности за отварање производних капацитета, постројења,
давањем кредита с ниском каматом (нпр. 1%), а младима до 30 година без камате с повољним
роком отплате, а људима од 30 до 35 година с минималном каматом (нпр. 0,5%) и повољним
условима отплате, али и с јасном њиховом обавезом према држави и народу,
 стимулативне законске одредбе и услове за повећање запослености, посебно младих, и за
заустављање одлива младих, за јачање породице и за заустављање демографског пропадања
Србског народа,
 референдумски фиксирани однос највише и најниже плате у свим организацијама, с тим што је у
државној служби меродавна најнижа плата у Србији, а у приватној организацији за најнижу плату
је меродавна најнижа плата у тој организацији,
 законску заштиту радника од беспоштедне експлоатације и од неоправданих отпуштања и
мотивисати их за квалитетан рад, као и мотивисање послодавца да запошљава добре раднике на
дуже време или и трајно,
 закон да сваки послодавац буде обаезан да за своје запослене на време уплаћује за њихоово
здравствено и пензијско осигурање,
 производњу здраве хране, те за забрану ГМО производа и ГМО хране,

 забрану популарисања, пропагирања педофилије, хомосексуализма, крађе, корупције.
Покретач оснивања ПОС-а Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији
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