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Б илтен С рп с ко г п о к р е та

Дечији фолклор,
осмеси,
балони, музика,
заједничка
шетња до
Калемегдана,
породица и живот
– то је слика коју
смо 20. маја
послали из
центра Београда.
Недеља породице
је наша недеља
поноса!

ДВЕРИ ОБЕЛЕЖИЛЕ НЕДЕЉУ ПОРОДИЦЕ
ШИРОМ СРБИЈЕ
У оквиру „Недеље породице“ и промоције породичних вредности, скупове и друге активности Двери су
имале у Крагујевцу, Нишу, Лучанима, Горњем Милановцу, Панчеву, Новој Вароши, Пожеги, Књажевцу,
Чачку, Зајечару, Бајиној Башти, Ивањици, Бору, Београду (Лазаревац, Звездара, Вождовац, Чукарица),
Пироту, Коцељеви, Аранђеловцу, Тополи, Пријепољу и многим другим местима.

У недељу 20. маја у на Тргу Републике у Београду окупио
се велики број људи како би обележио Недељу породице
под слоганом „Србија пријатељ породице“, а том
приликом лидер Двери Бошко Обрадовић је истакао да
све што радимо, радимо због деце. „Погледајте ову лепу
слику: деца, балони, радост, дечија
музика, осмеси на лицима... Желимо
да тога буде што више у Србији. За њих
живимо, за њих радимо, они су наша
будућност и највећа нам је жеља да
остану у својој земљи и да у њој могу
да живе од свога рада.“
Скуп на Тргу почео је говором
Брајана Брауна, председника Светског
конгреса породица који је истакао да
му је драго да у Србији постоји неко
ко се бави овом темом, поздравио
одржавање округлог стола на тему

подстицања рађања и нарочито најављено формирање
асоцијације коју би чиниле различите политичке и
друштвене организације.
На скупу су се обратили и чланови Председништва
Двери Гордана Маринковић Савовић, Славиша
Милетић и Радош Пејовић. По завршетку
програма, присутни су кренули у шетњу
ка Калемегдану, а колону су предводила
деца и дечија колица са транспарентом
„Србија пријатељ породице“.
У оквиру Недеље породице, Двери
су организовале Округли сто на тему
„Стратегија
подстицања
рађања“.
Округли сто је одржан у Народној
скупштини уз учешће најзначајнијих
организација које се баве борбом против
беле куге и заштитом породичних
вредности.
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ЗАКЉУЧЦИ СА ОКРУГЛОГ СТОЛА
„СТРАТЕГИЈА ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА“

1. Породична политика представља скуп
државних и друштвених мера које за циљ пре
свега имају унапређење економског положаја
породица, а нарочито породица са децом и
подстицаја рађања, ради довођења интереса
породица и породичних вредности у центар
друштвених и политичких активности.

Округлих
столова,
манифестација,
предавања у циљу наметања ове теме у
јавности и укључивања нових организација
у борбу за промену система вредности, који
су суштински најважнији.
8. Испратити даљи ток и реализацију
изнетих конкретних мера и предлога и
њихово даље уврштавање у план Стратегије
и сарадњу са актуелним кабинетом министра
без портфеља за популациону политику,
који треба да прерасте у министарство за
породицу.

2. Мере Владе РС за подстицај рађања добар
су почетак, али су на жалост недовољне
због несистемског приступа решавању
проблема. Државна власт мора да укључи
све релевантне организације и појединце
у изради кључних мера и стратегије за 9. Озбиљнија сарадња са српском дијаспором
опстанак нације.
у очувању националног бића.
3. Неопходност формирања Асоцијације 10. Удружења и организације које се баве
институција, организација и појединаца развојем породичних вредности, као и
који су спремни да превазиђу све своје породице и појединца у савременом друштву,
идеолошке или програмске разлике, и да у морају да имају финансијску помоћ државе.
заједничком раду помогну да држава створи
услове за бољи живот грађана Србије и 11. Због недвосмисленог историјског
доприноса СПЦ, за опстанак нашег народа
постане држава пријатељ породице.
у најтежим историјским околностима,
4. Просвета мора заузети озбиљно место ова институција треба да има активну
где ће се овај проблем решавати, будући улогу у решавању овог проблема. Уз њу је
нараштаји образовати и просвета у том потребно да буду ангажоване све остале
смислу мора бити усмерена ка афирмацији традиционалне верске заједнице.
породичних вредности.
12. Упутити захтеве и Влади, надлежном
5. Радити на квалитету брака и стварању министарству, РЕМ-у, Народној скупштини,
здраве и функционалне породице, а не само телевизијама са националном фреквенцијом,
новчане помоћи за рађање деце.
да се омогући свакој организацији
6. Да 15. мај држава обележава као Дан индивидуална промоција програма, као и
породице.
промоција и представљања програма будући
7. Наставити са праксом организовања формиране Асоцијације.
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СРПСКА ВОЈВОДИНА
Двери су низом активности, у недељу 13. маја,
обележиле 170 година од историјске Мајске
скупштине одржане 1848. године и проглашења
Српске Војводине.
Лидер Двери, Бошко Обрадовић, у недељу 13.
маја, заједно са народним посланицима Маријом
Јањушевић и Иваном Костићем, присуствовао је
Св. литургији у Сремским Карловцима и заједно
са члановима Двери започео свечано обележавање
170 година од проглашења Српске Војводине.
Представници Двери су се из Сремских Карловаца
запутили до Петроварадинске тврђаве, са чијих

зидина су свечано спустили транспарент са натписом
„Војводина српски понос“. Потом су прошетали до
центра града где су подељени први број билтена
„Српска Војводина“ и летак посвећен јубилеју.

„МИРДИТА, ЛАКУ НОЋ“
Представници омладине Двери и омладине ДСС,
извели су 29. маја перформанс испред Дома омладине
у Београду у оквиру ког су поставили пано на који су
закачили слике српске културне баштине на Косову и
Метохији, а потом пресекли црвену траку уз поруку
„Мирдита, лаку ноћ“.
Представница омладине Двери Јелена Вујановић
критиковала је фестивал „Мирдита, добар дан“,
рекавши да представља Косово као независну државу,
што је противуставно. Позвала је институције да
реагују због организовања тог фестивала.

СМЕНА ИВАНА КОСТИЋА
На седници Одбора за дијаспору и Србе у региону
17. маја, представници владајуће већине сменили су,
под притиском западних „партнера“, најактивнијег
председника једног скупштинског одбора, мр Ивана
Костића из Двери због доласка посланице руске Думе
Наталије Поклонске у Београд.
Бошко Обрадовић је истакао да је начин рада Ивана
Костића пример како ће Двери водити државу, када
се буду питале: „надстраначки, у интересу државе и
професионално“ и да је он поносан на то. По његовом
мишљењу, о томе говори и чињеница да чак ни они

Поводом избора
министра финансија
„Синиша Мали је симбол оног о чему ми причамо –
да се ништа није променило и да су на власти и даље
кадрови из времена власти Демократске странке“ –
рекао је Бошко Обрадовић, говорећи о предлогу да
Синиша Мали постане министар финансија.

који га смењују нису имали ниједну ружну реч да
кажу и нису имали ниједан разлог да изнесу на овој
седници.
„Из свега тога се може закључити да разлога за
смену нема. Ја могу да понудим два рационална
образложења. Први је тај што је он био добар
домаћин Наталији Поклонској, депутату руске Думе
са Крима па се то није допало западним партнерима
наше власти“, рекао је Обрадовић и додао да је друго
образложење досадашњи рад Костића на који нико
није имао примедбу па им је засметало да неко из
опозиције тако добро ради и да то јавност види.

Обрадовић је истакао да је овај кандидат симбол
бивше власти, против које се СНС наводно бори, јер је
управо он био у Министарству привреде и директор
Центра за приватизацију и Центра за тендере од
2001. године, у време када је приватизован Сартид,
Југоремедија, Вечерње новости, керамика Кањижа....
Председник Двери је питао да ли је могуће да
СНС нема ниједног свог страначког кандидата за
министра финансија, већ мора да посеже за људима
из паралелног система власти.
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Разговор са чланом Председништва Двери Милованом Јаковљевићем

СЕЛО ОДУМИРЕ, ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НОВЕ МЕРЕ
•
•
•
•
•
•
•
С обзиром да живите на селу, колико је данас
тешко живети и радити у приликама које пружа
српско село?
Српски сељак спада у групу маргинализованих
и понижених, у односу на све друге друштвене
групације. Сељак је ту када се земља брани и порез
плаћа. Режим у Србији се боји богатог сељака,
јер економски независан сељак је „непослушан“,
одважан и слободоуман што, наравно, не одговара
српским властодршцима. Демографска слика
нашег села је катастрофална, јер од 4709 села у
1214 не живи ниједан становник, тако да овим
прогресом за 10 година остаће празно још 1100
српских села. Српског сељака угрожава суша,
мраз, поплава, град, ветар, пожар, а посебно
накарадна прозападна марионетска власт. Као
најпластичнији пример одумирања српског села
је када видите старца од 70 година на трактору
старости од 40 и више година, при чему нам њиве
зарастају у коров, а млади беже у иностранство.

•
•
•
•
•
•

пољопривредницима, удружењима
пољопривредних произвођача, задругама…),
захтевати да се Уставом забрани ГМО,
подржати органску и конвенционалну
производњу,
увести институцију
„Заштитник грађана за храну“,
заштитити прехрамбени суверенитет
(пропагирањем и стимулацијом домаћих
пољопривредних производа),
формирати националне, акредитоване
лабораторије за прехрамбене производе
(посебно оне из увоза),
укинути таксе, акцизе, ПДВ на дизел гориво,
намењено пољопривредној производњи,
укинути ТВ претплату на електрична
бројила која се налазе у производним и
прерађивачким пољопривредним објектима,
формирати Националну берзу
пољопривредних производа,
оформити државну комисију за спречавање
злоупотреба и превара у прехрамбеном
ланцу,
вратити буџет за пољопривреду на законски
минимум од 5% БДП-а,
заштитити семенарску производњу,
зaштитити домаћу производњу, увести
ванцаринске мере (прелевмане) на увоз
пољопривредних производа,
извршити регионализацију пољопривредне
производње и увести заштиту географског
порекла…

Колико је програм Двери доступан човеку са
села?
Програм нашег Покрета је веома мало доступан
људима на селу, јер као и сви други грађани, жртве
су огромне медијске блокаде кроз које актуелни
режим врши вербално и медијско насиље над
здравим умом који још увек постоји у нашем
селу. Због тога је неозбиљно мислити да ће доћи
до видних промена у размишљању свих наших
грађана, па и сељака уколико се не ослободе
медији.

Шта Вас је навело да приступите Српском
покрету Двери?
Програм и идеје Српског покрета Двери су
најпријемчивији обичном, породичном, радном
човеку, како себе и доживљавам, па самим
тим није било дилеме да приступим и дам свој
допринос стварању бољег амбијента за живот
Као члан Председништва Двери, шта бисте
моје деце и једног дана мојих унука.
поручили грађанима Србије?
Шта ће Двери прво урадити за обнову села када За почетак, да не гледају Пинк и Хепи ТВ и не
читају Информер, као и да их подсетим на ону
дођу на власт?
народну изреку: „Није све у лукавству лисице,
Ми ћемо, између осталог, урадити следеће:
понешто је и у глупости кокошака“.
• формирати нове родољубиве стратегије
пољопривредне производње (у сарадњи
Разговор водио
са угледним професорима родољубиво
Драган
Џелетовић
оријентисаним, непосредним
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Протести у Краљеву – тражи се смена градске власти
У Краљеву се одржавају протести против градске
власти. На скупу којем је присуствовало неколико
стотина људи затражено је да комплетно руководство
извршне власти у том граду поднесе оставке.
Протесте организује 13 опозиционих странака, а
њима су се придружили и радници пропалих фирми
- Фабрике вагона, Магрохрома и Аутотранспорта,
који су остали ускраћени за плате. Са скупа је
поручено да су средства на конкурсима за спортска
и друга удружења добијана на основу родбинских
и партијских веза, а да је кап која је прелила чашу
конкурс за суфинансирање јавног информисања,
када је новац отишао медијима блиским СНС.

Власт „частила“ Аранђеловчане
поскупљењем комуналних услуга
Аранђеловчани су на недавним локалним изборима
гласали за обећања о бољем стандарду, а добили су
поскупљење комуналних услуга за 23%. Непуна два
месеца од завршетка локалних избора у Аранђеловцу,
прво што је локална власт, са СНС-ом и Бојаном
Радовићем као председником општине на челу

урадила, јесте поскупљење комуналних услуга за
чак 23%. За тај проценат, од 1. маја 2018. године, биће
повећана цена воде, изношења смећа, као и цена
гробних места. И после се општинкса власт пита зашто
стотине Аранђеловчана годишње напушта наш град…

Јоловићу спаси Сабор трубача, поднеси оставку!
Не треба Сабор да води ни Јоловић, ни СНС,
ни СПС, ни Двери. Не треба Сабор трубача да
води политика, него струка. Дакле људи који се
разумеју у ову област. Мора се Сабор трубача
ставити у функцију развоја наше општине и
дати у руке професионалном менаџменту који
ће умети да осмисли догађаје, у складу са духом
и традицијом Сабора, који ће привући госте,
спонзоре и обезбедити профитабилност, а опет
сачувати душу Сабора.

Како се рекетира пријепољски спорт
Владајућа структура је од кад је заузела позиције, своје
лоше навике пренела на све сфере живота у Пријепољу
па и на спорт. Њима је, изгледа, сасвим нормално
да спортисте деле на своје и оне друге, да завађају
спортске раднике, да праве паралелне спортске
савезе, да једнима уплаћују нереално висока средства
за текуће трошкове, а другима безначајна, да од

спортиста очекују да буду њихови гласачи и чланови,
да шпијунирају спортске раднике да се случајно не би
срели или састали са неким из опозиције. Ми питамо,
да ли ово рађа реваншизам и какве поделе међу
спортистима можемо очекивати кад се једног дана
промене политичке улоге?!
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Двери дају подршку протесту
крагујевачких оружара
Градски организација Двери у Крагујевцу даје
подршку нашим вредним оружарима у захтевима
за спречавање продаје „Застава оружје“, једног од
симбола града и подржаће сваки њихов протест како
би се спречила трајна штета која може настати по саму
фабрику, раднике и цео Крагујевац.

Бесплатни правни савети

у просторијама Двери
у Нишу

Двери у Нишу ће у наредном периоду помагати својим
суграђанима којима је потребна правна помоћ. Због
великог интересовања и потреба грађана, услед све већих
егзистенцијалних и проблема са правосудним системом,
пре свега због нагомиланих дугова и притисака приватних
извршитеља, али и бројних других случајева, Правни
савет Двери Ниш од 8. маја даје бесплатне савете два пута
недељно.

Двери поново предложиле
Породичну декларацију
у Књажевцу, Зајечару
и Сремској Митровици

Поводом Светског дана породице, у Сремској Митровици,
Зајечару и Књажевцу Двери су предале општинским
управама Породичну декларацију, којом се захтева бољи
социјални положај пре свега економски угрожених породица,
као и предузимање мера у циљу подстицања наталитета.

Одржана прва
Породична шетња у Бору

У оквиру обележавања међународног Дана
породице, у Бору је у изузетно позитивном
расположењу одржана прва Породична шетња.
Величанствена Породична шетња у Бору је
доказ да је породица оно што је најзначајније
за сваког нашег суграђанина и да је то тема
која никако не сме да изазива било какве
поделе у нашем друштву, напротив. Хвала
свим суграђанима који су се одазвали на позив
да својим присуством увеличају овај догађај.
Неизмерна захвалност и свим удружењима
која су учествовала у организацији Породичне
шетње о којој се данима прича у Бору.

А да укинете и грађане Суботице?
Демократију сте већ укинули!
Двери Суботице оштро осуђују „напредно“ укидање
месних заједница, које је започето укидањем жиро
рачуна, а финализовано свођењем месне заједнице
на простор за поделу народне кухиње. Бахатим
властодршцима преостаје само још да укину и грађане
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Суботице, па да своје напредњачке планове доносе
само за своје чланове. Одлуком Скупштине града
Суботица о рационализацији месних заједница,
грађани су ускраћени за нормално функционисање
истих.

Опозиција у Нишу:

Удружено против отимања аеродрома и штеточинског режима
Представници девет опозиционих политичких
организација у Нишу саопштили су да ће борбу за
очување нишког аеродрома водити онако како грађани
од њих траже и очекују, а од чега власт највише страхује –
удруженим снагама. То су на конференцији за новинаре,
на платоу испред нишког аеродрома, поручили
представници Нове странке, Покрета слободних
грађана, Нишке иницијативе, Демократске странке,
Покрета Доста је било, Двери, Покрета за преокрет,
Левице Србије и Социјалдемократске странке. Како су
навели, одбрана аеродрома је приоритет нишке опозиције, а потом следи и потпуна демонтажа штеточинског
режима који већ четири године систематски уназађује Ниш.

Двери Медвеђа:
Изградња обилазнице је тема за истрагу тужилаштва
Отварање обилазнице у Медвеђи најбољи је доказ Ово је питање за надлежно тужилаштво јер све указује
тоталног јавашлука и хаоса у коме се налази општина да је позадина оваквих послова сасвим другачија од
Медвеђа. Вредност радова по уговору је 23.159.962,05 онога што се представља грађанима Медвеђе.
динара, а обилазница је у дужини од око 200 метара!

Радикализација неминовна
– протест испред Скупштине града у Зрењанину
Дошло је време за другачији вид акције.
Одговоре на питања и даље нећемо имати, а
Зрењанинци и даље пију неисправну воду,
не знају колико ће да их кошта Постројење
и не знају када ће се појавити „добра воља“
за сарадњом, пре свега са, управо њима,
грађанима овог града… Грађани Зрењанина

знају једно: знају да имају елементарно право
за исправну пијаћу воду, баш као и остали
становници земаљске кугле. Стаћемо управо
испред оних који су одговорни за овај проблем,
погледаћемо их у лице, јер ми тај проблем
немамо.

Кад не знаш како да зарадиш паре
ти дигни наплатну гаражу
Српски Покрет Двери у Новом Саду подржава
иницијативу грађана и удружења за прикупљање
потписа против дизања вишеспратних-платних
гаража на Лиманима – једном од најлепших делова
града. Бројни незадовољни грађани су нам се јављали
и исказивали своје незадовољство тим поводом.

Наиме, указује се да ће изградњом гаража, поред
тога што ће бити платне – доћи до смањења: дневне
светлости у зградама, зелених површина, угрозиће се
приступ колима ватрогасне и хитне помоћи, а самим
тим доћи ће и до смањења цена станова у тим зонама.
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ПРЕДСТАВЉАМО РАД ДВЕРИ У ПОЖЕГИ

Наши циљеви су оствариви и практични – да се пре
свега на здравим основама формирају институције
једноставним спровођењем закона поштујући
запошљавање преко конкурса, да повећамо издвајање
из буџета општине за пољопривреду, да дамо олакшице
за мале привреднике, јер су као и свуда у Србији, и у
Пожеги велики гиганти попут „'Будимке“ пропали,
да се равномерно развија путна инфраструктура у
целој општини, по свим месним заједницама, јер је
то један од начина да се задрже млади људи на селу, да
направимо игралиште за децу јер га у Пожеги нема и
слично.
Због своје доследности и истрајности, препознати
смо као права опозиција садашњој власти, која је
предвођена СНС-ом, али и било којој власти која ради
на штету својих грађана. То је био и један од разлога
зашто смо подржали протесте грађана у Пожеги, а наш
одборник, Славко Николић, био је један од говорника
на првом протесту 11. фебруара ове године. Наши
одборници су се отворено и јасно успротивили одлуци
СО Пожега да се нелегални и незавршени објекат од
400 квадратних метара и четири ара плаца, купи из
буџета општине и плати 12 милиона динара. Објекат
припада мужу и деверу председнице СО Пожега која
је извршила и трговину утицајем и довела општину у
позицију да купује нелегалан објекат. Због притиска

ГЛАСНИК
ПОРОДИЧНЕ СРБИЈЕ
Брoj 16 / Београд / Јун 2018.

грађана, комплетне опозиције и свеопштег скретања
пажње јавности на овај проблем, као и због одбаченог
Урбанистичког пројекта за ову локацију, спречена је
пљачка буџета општине у износу од 100.000 евра.
Пожешке Двери су се укључивале и организовале
бројне хуманитарне акције, помагали смо социјално
угроженим породицама, као и вишедетним
породицама, слали смо пакетиће за децу Косова
и Метохије, прослављали уз најмлађе суграђане
Дан породице, организовали трибине на актуелне
политичке теме, али и на актуелне локалне теме.
Све ово време, па и данас, указивали смо на потребе
грађана Пожеге, као и на општинске проблеме и
залажемо се за промовисање породичне политике
јер је Пожега демографски стара општина, старија од
просека Златиборског округа, као и од републичког
просека.
Иако Двери трају 19 година, а као политичка
организација 7 година, ми јесмо нова снага, људи од
става и принципа, доследни и спремни да у долазећем
периоду будемо партнери, саговорници и учесници
у власти са свима којима је добро грађана Пожеге на
првом месту, за разлику од тренутне пожешке власти
којој су лични интереси суштина бављења политиком.
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