
Проглас 
 

Данас, 24.03.2010., једанаест година од почетка злочиначког напада Нато 
фашиста на нашу отаџбину, проглашавамо: 
 
Установљење МОСТА – међународног, јединственог покрета „Русија – Србија“. 
 

Покрет МОСТ представља израз историјске тежње српске омладине и 
народа. Српску страну МОСТ-а чине разнородне организације младих и појединци, 
сви јединствени по свом Православном одређењу. Црпећи снагу из самог корена 
народног бића, српска страна МОСТ-а је самоникла и свој однос са руском страном 
МОСТ-а остварује по једино могућем принципу опште сагласности. Не приступамо 
МОСТ-у да би створили дело ограничено у времену. Наш циљ је уједињење у 
Христу два православна и словенска народа. 

 
Међународни јединствени покрет „Русија – Србија“ МОСТ допринеће 

међусобном зближавању и државном повезивању Русије и Србије. 
МОСТ ће допринети заштити грађанских, друштвених, економских, 

социјалних, културних и других права и слобода младих. Активно ће подржавати 
формирање омладинске културе, повећање интелектуалног, образовног и 
професиналног нивоа. Помагаће васпитању нових генерација руководства. Покрет 
ће подизати ниво духовности, образовања и културе на просторима Русије и Србије. 
МОСТ ће посредовати у међусобном зближавању Русије и Србије у активној 
економској сарадњи. Доприносиће решењу социјалних проблема: против 
нарушавања права и слобода грађана, против сиромаштва, ниског нивоа здравствене 
заштите, социјалне неправде. 

МОСТ ће се супротстављати свим облицима тираније, расизма, 
нетрпељивости, угњетавања људи по националној основи, прогањању због 
религиозних, социјалних, политичких и филозофских убеђења. 

Покрет МОСТ допринеће стварању система опште безбедности на свим 
просторима Русије и Србије за одупирање претњама савременог света. 
 

Међународни јединствени покрет „Русија – Србија“ МОСТ данас има прву 
званичну акцију: српска страна МОСТ-а обележава једанаесту годишњицу 
злочиначке и безумне агресије Нато фашиста на нашу отаџбину, у Београду и 
Бањалуци, а руска страна МОСТА, у Москви. 
 

Посвећујемо установљење МОСТА Пресветој Тројици, а проглас завршавамо 
речима великог руског, словенског и светског писца Фјодора Михаиловича 
Достојевског: 
 

„Уједињење свих Словена није ради завојевања, нити ради насиља, већ ради 
служења свему човечанству!“ 
 
МОСТ 
 
 
 
 
 
 



Объявление 
 

Сегодня, 24.03.2010., одиннадцать лет от начала преступного нападения Нато 
фашистов на нашу родину, объявляем: 
 

Учреждение МОСТ-а – международного единственного движения „Россия - 
Сербия“. 
 

Движение МОСТ представляет выражение исторического стремления 
сербской молодежи и народа. Сербскую сторону МОСТ-а составляют 
разнообразные организации молодых и люди в отделюности, все единственные в 
своем православном определении. Черпая силы из самого корня народного 
существа, сербская сторона МОСТ-а самовозникающая, и свое соотношение с 
русской стороны МОСТ-а осушествляет по единому возможному принципу обшей 
согласностей. Не приступаем к МОСТ-у чтобы создали дело ограниченное в 
времени. Наша цель - объединение в Христе двух православных и славянских 
народов. 
 

Международное единственное движение „Россия - Сербия“ МОСТ внесет 
свой вклад в взаимное сближение и государственную связь России и Сербии.  

МОСТ содействует защищения гражданских, общественых, экономических, 
социальных, культурных и др. прав и свобод молодых людей. Активно поддержит 
образование молодежной культури, увеличение интеллектуального, образованного и 
профессионального уровня. Поможет воспитанию новых поколений руководств. 
Движение будет поднимать уровень духовности, образования и культуры на 
пространствах России и Сербии. 

МОСТ будет посредничать в взаимном сближении России и Сербии в 
активном, экономическом сотрудничестве. Содействует решению социальных 
проблем: против нарушения прав и свобод граждан, против бедности, низкого 
уровня санитарной защиты, социальной несправедливости. 

МОСТ будет противопоставлят себя всем видам тирании, расизма, 
нетерпимости, угнетения людей по национальным основам, преследований 
вследствие религиозных, социальных, политических и философских убеждений 
Движение МОСТ содействует созданию системы общей безопасности в всех 
пространствах России и Сербии для сопротивления угрозам современного мира. 
 

У международного единственного движения „Россия - Сербия“ МОСТ 
сегодня первая официальная акция: сербская сторона МОСТ-а отмечает 
одиннадцатую годовщину преступной и безумной агрессии Нато фашизмов на нашу 
родину, в Белграде и Баня-Луке, а русская сторона МОСТ-а в Москве. 
 

Посвящаем учреждение МОСТ-а Пресвятой Троице, а объявление 
заканчиваем словами великого русского, славянского и мирового писателя Федора 
Михайловича Достоевского: 
 

„Объединение всех Славян не из-за завоевания, и не из-за насилия, а ради 
служения всему человечеству“. 
 

МОСТ 
 


