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БОШКО ОБРАДОВИЋ:

САВЕЗ ЗА СРБИЈУ
ИМАЋЕ ПРЕДСЕДНИШТВО
А НЕ ПРЕДСЕДНИКА
Председник Двери Бошко Обрадовић рекао је да
ће Савез за Србији чинити 10 оснивача:
Српски покрет Двери, Народна странка,
Демократска странка, Здрава Србија, Заједно
за Србију, Левица Србије, Покрет за преокрет,
Удружени синдикати Србије „Слога“, Покрет
Срба са КиМ „Отаџбина“и будућа политичка
организација Драгана Ђиласа.
Поводом оснивања Савеза, Бошко Обрадовић је
изјавио следеће: „Као одговорни и озбиљни људи
забринути због огромних проблема у којима се
налази наше друштво и држава, приступамо
формирању највећег опозиционог блока на
српској политичкој сцени у последњих 15 година.
Одређене идеолошке и политичке разлике међу
нама ставили смо у други план, али се нико од
нас не одриче својих појединачних идентитета и
политичких програма. Наш циљ је смена актуелне
власти, формирање временски орочене Владе
стручњака на челу са нестраначким премијером,
ослобађање медија и спровођење фер и поштених
слободних избора после годину дана нове власти.
Верујем да ће формирање Савеза за Србију бити
истинска алтернатива владајућем режиму и
нова нада за опозиционо оријентисане бираче у
Србији да неко може да се супротстави актуелној
власти и донесе политичке промене.“
Савез за Србију неће имати председника, већ
Председништво које ће чинити представници 10

оснивача: Бошко Обрадовић, Вук Јеремић, Зоран
Лутовац, Милан Стаматовић, Небојша Зеленовић,
Борко Стефановић, Јанко Веселиновић, Жељко
Веселиновић, Славиша Ристић и Драган Ђилас.
Председавајући Председништва ће се ротирати
на сваких месец дана по азбучном реду имена
чланова Председништва. Први председавајући
биће
Жељко
Веселиновић,
председник
Удружених синдиката Србије „Слога“.
Све организације чланице Савеза задржавају
аутономију у свом деловању и обавезују се
да ће спроводити све заједничке одлуке које
буду донете на заједничким руководећим
органима Савеза. Чланице Савеза не могу
сарађивати са владајућом СНС ни на једном
нивоу власти. Савезу за Србију могу приступити
и друге организације које прихватају
циљеве и начин функционисања Савеза. У
покрајинским и локалним самоуправама у
Србији биће формирани локални савези на
челу са председништвом које чине председници
локалних организација чланица Савеза.
Информативна служба Двери
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ВЛАСТ НА СВЕ НАЧИНЕ ПОКУШАВА
ДА СПРЕЧИ ДЕЛОВАЊЕ САВЕЗА ЗА СРБИЈУ
Медијски и други напади на лидере Савеза за Србију
пред и након трибине у Шапцу 1. августа, показују како
ова власт схвата демократију – они пљују, етикетирају и
физички насрћу на све који мисле другачије.
Не разумемо само зашто Вучићу, који стално тврди
да је опозиција небитна и неозбиљна, смета да та иста
опозиција одржи трибину и разговара са грађанима
па је потегао комплетну машинерију – лажне вести
у режимским медијима, неколико СНС батинаша
испред улаза у позориште где се одржавала трибина,
подпредседницу СНС из Владимираца која глуми да је
повређена итд.

Оно што је тачно је да су СНС батинаши покушали да
испровоцирају председника Двери и грубо су гурали чак
и жене и уносили им се у лице. Изгледа да је насиље над
женама из Двери дозвољено, јер о томе нико није писао.
Али су зато сви писали о наводном нападу на Александру
Крстић. Снимци све говоре, и јасно је да је нико из
окружења председника Двери није ни пипнуо, а о томе
да се ради о изрежираном сценарију говори и чињеница
да је дотична члан СНС и да је из Владимироваца.
Позивамо све нормалне људе у овој земљи, без обзира на
политичко опредељење и страначку припадност, да осуде
овакво понашање СНС-а. Ако се политички противници

На режимским медијима је објављено више лажних
информација: да је Бошко Обрадовић у Шабац дошао
под ротацијом и да је имао обезбеђење. Сулудо је
коментарисати причу о ротацији, а председник Двери
је пре трибине био са члановима у канцеларији у
Шапцу и одатле су сви заједно кренули ка позоришту.

сачекују испред трибина, ако се шири мржња и насиље,
ако се њихове слике каче на плакате и потернице, онда је
крајње време да се запитамо у шта ће се претворити ова
земља и какав пример се даје нашој деци.
Информативна служба Двери

РАДОШ ПЕЈОВИЋ:
ПОРОДИЧНА ПОЛИТИКА
ЈЕ КЉУЧНА У ПРОГРАМУ
САВЕЗА ЗА СРБИЈУ
На КЗН одржаној у Зрењанину, Радош Пејовић, члан
Председништва Двери, изнео је разлоге зашто је
гласао ЗА Савез за Србију и позвао да се престане са
медијским линчом и прогоном Двери због ове одлуке.
„Верујемо да је ова одлука добра зато што је ово једини
начин да скинемо са власти овај лоповски и мафијашки
систем. Посебно ми је важно, као председнику Савета
за породицу Српског покрета Двери, што се у ових 30
тачака нашла и породица, и ја лично верујем да ћемо
успети да породичне вредности напокон ставимо у
центар друштвено-политичких дешавања у Србији.“ –
рекао је Пејовић.
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По његовим речима, потврда да је ово добра одлука је
управо медијски линч који над Дверима већ данима
спроводе режимски медији.
Он је додао да ће једна од трибина Савеза за Србију у
августу бити одржана и у Зрењанину и позвао је све
суграђане да до тада прочитају 30 тачака програма
Савеза и да на трибини питају све што их занима.
Савет за породицу Двери

САВЕЗ ЗА СРБИЈУ:
СПРЕЧИТИ РАСПРОДАЈУ НАЈВРЕДНИЈЕ ИМОВИНЕ

Оснивачи Савеза за Србију разговарали су
са грађанима Зрењанина и истакли да се
мора зауставити даља распродаја највредније
државне имовине у бесцење, успоставити
једнакост и спречити разграничење Србије од
саме себе, односно давање „нашег за наше“.
Председник Српског покрета Двери Бошко
Обрадовић рекао је да о програму Савеза за
Србију од 30 тачака нема речи на великим
националним телевизијама, и додао да у
Србији нема нормалног живота. „То је разлог
зашто смо се окупили. Српска политичка сцена
више није иста. Време је да се заврши време
пропадања и дође време слободе. Прочитајте
30 тачака програма Савеза и изненадићете
се око колико тема смо се ми овде сложили“,
рекао је Обрадовић на скупу у зрењанинском
хотелу Војводина.
Један од оснивача Савеза за Србију, Драган
Ђилас, на питање о продаји државне имовине
одговорио је да није тачно да ништа што је
државно не може да функционише, већ је
само питање да ли они који воде знају како
се то ради. „БГ воз је каснио седам секунди
годишње, што показује да ми можемо кад
хоћемо“, рекао је Ђилас, који је и бивши
градоначелник Београда, и упитао да ли би

„Немци били Немци када би имали плате од
25.000 динара“.
Председник Демократске странке Зоран
Лутовац рекао је да је Савез за Србију нужан
облик организовања политички одговорних
чинилаца спремних да своје програме подреде
општем циљу – нормализацији свакодневног
и политичког живота у Србији.
Потпредседник Народне странке и бивши
начелник Генералштаба Војске Србије
Здравко Понош, рекао је да председник
Србије Александар Вучић неће да чује војни
врх, јер се само слика са генералима, али
никада не разговара са њима. „Када би хтео да
чује људе из војног врха, они би могли да му
кажу каква ће то Србија бити са пресеченим
коридором и да га питају како је замислио да
се разграничимо сами од себе и да дамо наше
за наше“, рекао је Понош.
На скупу су још говорили председник Левице
Србије Борко Стефановић, председник
Заједно за Србију Небојша Зеленовић,
представница Покрета за преокрет Нада
Спорин и председник Удружених синдиката
Србије „Слога“ Жељко Веселиновић. Поред
њих, обратили су се и „фантоми“.
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РАДИША ЋЕРИМАН
Савет омладине Двери

СЛОГА НАМ ЈЕ
НЕОПХОДНА
Наша крилатица „Само слога Србина
спасава“ одувек је била недостижни идеал
ка коме смо тежили. Одувек су поделе биле
разлог нашег страдања и патње. Вукан
против Стефана, распарчане територије
српског царства које су касније покорили
Турци, Карађорђевићи против Обреновића,
кум на кума, брат на брата, да би као шлаг на
торту дошао братоубилачки рат комуниста
и партизана.
Још од Другог светског рата Србија није била
подељена као што је данас. А данас уместо
мача победе, један од нас, Србин, носи мач
поделе.
Да иронија буде већа, дели нас на издајнике
и патриоте, па хтели не хтели морамо да
будемо у неком табору, с тим што логика
ствари би требало да налаже да је онај ко
поклања српску земљу издајник, али не и у
овом случају.
Данас су патриоте издајници, а издајници
патриоте и у томе смо сагласни и ми и они.
Они кажу да ми издајемо, јер не дамо, а ми да
они издају, јер дају.
Косово и Метохија нису комад меса, нити
векна хлеба, па да их поклониш, јер су други
гладни.
Космет је српска свећа која вечно гори, баш
као оне које су наши војници палили 1389.
и 1999. пре него што су кренули да бране
оно што нисам бранио ја, али није бранио
ни наш садашњи председник. Како да преда
нешто што су други бранили и очували?
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Ако су издајници
игумани и владике,
а патриоте
лопови и сецикесе,
мени ће бити част
да будем на страни
издајника.
Тренутна ситуација нас не дели на различите
странке,
идеологије
или
друштвене
вредности, већ нас дели на оне који су
спремни да дају Космет и на оне који су
спремни на све, да га очувају.
Зато треба бар једном да оставимо разлике
по страни. Није битно кога подржаваш,
власт или опозицију, није битно да ли си за
Карађорђевиће или Обреновиће, четнике
или партизане, битан је онај недостижни
идеал са почетка овог текст. Битна је слога.
Слога је та која ће нас спасити, јер у супротном
остаћемо упамћени као народ који је у време
мира дао оно што је у рату сачувао. На слогу
нас упућују и Срби са Косова, како они живи,
тако и они који су дали животе за слободу.
А ако су издајници игумани и владике, а
патриоте лопови и сецикесе, мени ће бити
част да будем на страни издајника.

ХАЈКА НА ПРЕДСЕДНИКА ДВЕРИ
У августу смо били сведоци невиђене хајке на
председнике једне парламентарне организације.
Бошко Обрадовић, председник Двери, у складу са
постојећим законодавством, позвао је надлежне
државне органе да реагују на изјаве председника
државе и да га ухапсе. То је изазвало лавину
увредљивих речи на рачун председника Двери
од свих структура Српске напредне странке.
Председник Двери је истакао да режимски медији
и разни СНС функционери и аналитичари дају
сулуде изјаве да он позива на крвопролиће, а он
је само тражио да Устав и закон важе једнако
и за председника Републике као и за сваког
грађанина.
„Већ 48 сати је прошло а нисам ухапшен иако су
то јавно тражили министар војни и министар
полиције. Како је то могуће ако сам стварно
нешто крив? И зашто бих ја требао да будем
ухапшен? Само зато што сам тражио поштовање
Устава?“ – питао је Обрадовић
Он је истакао да када председник заговара
разграничење то значи признање независности
Косова и отуђење територије Србије, онда он

мора да одговара као и сваки други грађанин
Србије по кривичном закону за кривично
дело кршење територијалног суверенитета и
интегритета. По његовом мишљењу председник
оваквим деловањем потпомаже стварање Велике
Албаније и управо зато службе безбедности
треба да реагују
„Ми смо разграничење са Албанцима завршили
1926. године“ – рекао је Обрадовић и додао да
је све остало што заговара председник Србије
кршење националних интереса али и кривично
дело по члану 306. и 307. Кривичног закона
Србије
„Ко онда изазива немире и крши националне
интересе? Сигурно не Бошко Обрадовић који
никад није био на власти, а сигурно да Александар
Вучић који је већ 6 година на власти, који је
предао српску војску и полицију Приштини и
који води тајне преговоре“ – рекао је Обрадовић
и додао да је то што председник без последица
крши Устав порука свим грађанима да и они
могу без последица кршити Устав и закон.
Информативна служба Двери

ИВАН КОСТИЋ:
ДИЈАСПОРА ИЗ САД ПРОТИВ ВУЧИЋЕВОГ
ПРЕДЛОГА РАЗГРАНИЧЕЊА КИМ
„Не треба запоставити четири милиона
наших сународника који живе ван Србије и
не укључити их у решавање питања опстанка
Косова и Метохије у саставу Републике
Србије“ – сматра народни посланик Иван
Костић.
Представници српске Цркве у САД и свих
најважнијих организација упутили су
отворено писмо сенаторима, конгресменима
и званичницима у америчкој администрацији
у коме се каже да се „одлучно противе
предложеној територијалној подели Косова и
Метохије, које би узроковало масовни егзодус
и унутрашње протеривање становништва.“
Народни посланик и члан скупштинског

Одбора за дијаспору и Србе у региону Иван
Костић, сматра да је на тај начин дијаспора
послала јасну поруку српском државном
руководству да не прихвата никакав предлог
разграничења јужне српске покрајине, које
је супротно Уставу Србије и Резолуцији 1244
Уједињених нација.
„Срби у дијаспори који нису ни на који
начин уцењени од стране српске власти имају
слободу и храброст да кажу јавно оно што
већина грађана Србије мисли“ – сматра Костић
и додаје да је важно да се и Срби из дијаспоре
и региона питају о даљој будућности Косова и
Метохије.
Информативна служба Двери
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Смедерево – талац сукоба
међу локалним напредњацима

представника пореских органа, контрола која је
трајала више месеци, позивање на непостојеће
Неодржана 15. седница Скупштине града одредбе из Закона о јавном информисању и
Смедерева због недостатка кворума, тј. недоласка медијима о нужности да главни и одговорни
одборника СНС-а на заказану седницу, одраз је уредник буде у радном односу у медију,
свеопште неозбиљности и бахатости владајуће примена на приватни медиј Владине уредбе о
каталогизацији радних места у јавном сектору,
гарнитуре на челу са Јасном Аврамовић.
примена одредаба о опису послова руководилаца,
референата…, пример су забрањене злоупотребе
права и јавних овлашћења у изузетно осетљивом
сектору медијских слобода.
Фискални рат владајуће гарнитуре против
слободних медија југа Србије је већ виђен метод
којим се врши економски притисак на медијске
куће и изузетно отежава њихов рад.
Градска организација Двери Ниш сматра да ова
врста фискалног притиска на „Јужне вести“
представља грубу повреду слободе јавног
Град Смедерево је постао талац сукоба и трвења информисања, да представља повреду Закона о
међу локалним напредњацима, а цену њихових јавном информисању и медијима и кршење чл.
ситноинтересних сукоба плаћају људи у нашем 10 Европске конвенције о људским правима.
граду. Бојкот 15. седнице локалне скупштине
верно приказује тоталну неозбиљност одборника
владајуће већине из редова Српске напредне
странке. Гласачи СНС-а на претходним локалним
изборима треба да се запитају да ли су гласали
за нерад, јавашлук и унутарстраначке сукобе
или за људе који треба да их достојно политички
Праве жртве ових повреда, као и увек јесу
заступају.
Предстојећи локални избори биће прилика да грађани Ниша и југа Србије. Ниш и југ Србије
се напредњачки политички манири пошаљу у не смеју да остану без још једног медија а Градска
историју, јер је актуелно стање у граду постало организација Двери Ниш ће бранити право
Нишлија на слободан медијски простор.
неиздрживо.
ГО Двери Ниш
ГО Двери Смедерево

Двери против притиска режима
на „Јужне вести“

Летње духовне вечери у Чачку

Од 26. до 28. августа одржане су 13. Летње духовне
Градска организација Двери Ниш изражава
вечери у Чачку, у организацији издавачке куће
забринутост и оштро се супротставља
„Катена мунди“ и Српског покрета Двери.
могућности да информативни интернет портал
Прве вечери грађанима Чачка је
„Јужне вести“ као један од последњих независних
представљен зборник „Историја једне утопије“
медија Ниша и Југа Србије доживи судбину
Нишке телевизије и Радио Ниша.
Само дан након што је противно вољи већине
Нишлија, градоначелник потписао уговор
којим је нишки аеродром „Константин Велики“
поклонио Републици, Нишу прети да остане без
још једног јавног добра, овога пута без једног
од последњих уточишта слободног и истинитог
информисања, без интернет новина „Јужне
вести“.
Креативно тумачење права од стране
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у издању „Катене мунди“, а поводом 100 година
од оснивања Југославије. На скупу су говорили
проф. др Миломир Степић, др Александар
Раковић и Никола Маринковић. Друге вечери
је одржана промоција новог романа др Нелета
Карајлића „Солунска 28“, а на завршној вечери
публици се обратио професор гимназије
Владимир Димитријевић, а поводом 1000 година
од првог писаног помена Крсне славе у Срба.
Вече је оплеменио и хор „Свети Николај Жички“.
Летње духовне вечери су традиционална
културна манифестација у Чачку, која се у
летњим месецима у организацији Двери одржава
на отвореном простору у строгом центру града
већ 13 година. До сада је одржано више десетина
различитих програма: трибина, промоција,
пројекција филмова, концерата, округлих
столова…

жртве издвајају од других? На тој локацији
у близини „Морнарице“ налазио се логор за
Мађаре који су сматрани колаборационистима и
злочинцима у Рацији 1942. године. Само неколико
стотина метара одатле на плажи Штранд вршене
су егзекуције преко 2.000 Новосађана, и то
Срба, Јевреја и Рома (тачан број није утврђен, па
постоје подаци да се ради и око 4.500 убијених).
Захтевамо да држава и град оформе комисију

Суботица:
Шта се крије иза постављених табли?

како би се по имену и презимену тачно утврдиле
све невине жртве комунистичких власти без
обзира на националност, посебно оних у Рајиној
шуми, где се за сада од њих 250 зна само за њих
14 по имену и презимену, као и да се те жртве
есхумирају и сахране на достојан начин.
Предлажемо да се уместо овог предлога СВМ,
нејасног назива, који је искључиво национално
обојен, са недовољно аргументованим подацима
о тим жртвама из нерасветљених историјских
чињеница, подигне споменик на месту „Рајине
шуме“ свим невиним жртвама комунистичких
власти у Новом Саду у периоду Другог светског
рата и након рата, без обзира на националну и
другу припадност.
ГО Двери Нови Сад

Велику буру на политичкој сцени Суботице су
изазвале саобраћајне табле које су постављене на
излазу Палића према Суботици и обрнуто.
Табле су постављене на два језика, а не
тројезично како налаже закон јер су у Суботици
у равноправној употреби три језика и писма.
За Двери Суботице нема никакве сумње да је то
учињено мимо поштовања закона и са намером
узнемиравања јавности. Надлежни треба што
пре да их замене и уведу равноправност сва
три језика и писма и да се сви остали натписи
у граду поставе по закону јер поред овог чина
злоупотребе закона имамо и злоупотребе у
изостављању ћирилице као службеног писма.
Двери Суботице најоштрије осуђују чин
провокације у нади да ће се употреба писма и
језика спроводити у складу са законом, а никако
на штету било које националне заједнице, и
траже да се одговорни за изазивање провокације
према једној националној заједници казне.
ГО Двери Суботица

Дверјанске спортске игре

Овог августа су по први пут у Чачку одржане
Дверјанске спортске игре, где су чланови Покрета
имали прилике да се опробају у неколико
дисциплина. Поред класичних спортова као што
су фудбал, кошарка или одбојка, такмичари су се
опробали и у индивидуалним дисциплинама као
што је шах, али и традиционално бацање камена
Нови Сад:
с рамена и скок у даљ. Једна од интересантнијих
Жртве се не смеју делити
дисциплина била је навлачење конопца, где су
по националној основи
учесници показали снагу, али и спретност. На
Савез војвођанских Мађара је иницирао играма су учествовали тимови из свих крајева
предлог, а Савет за културу града Новог Сада Србије: Зајечара, Ивањице, Смедерева, Смедеревске
га је подржао – да се на крају Лимана 4 подигне Паланке, Панчева и других.
споменик „невиним жртвама 1944-45“.
Ово је била јединствена прилика за неформално
Двери се питају: зашто се на овај начин једне
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„Доњи Милановац заслужује да буде самостално
општинско средиште“ – рекао је председник
Двери.

Председник Двери у Ивањици

дружење међу члановима, који су уз пријатну
атмосферу могли боље да упознају своје саборце,
али и да за промену на дан забораве на политику и
све проблеме са којим се сусреће обичан човек.
Српски покрет Двери се захваљује свим учесницима
и организаторима првих Дверјанских спортских
игара и надамо се да ће нас следећи пут бити још
више!
Инфо служба Двери

Председник
Двери
Бошко
Обрадовић
традиционално је присуствовао Нушићијади
у Ивањици и искористио прилику да обиђе
локалну организацију и разговара са члановима
и симпатизерима. У пријатељској атмосфери,
председник је говорио о актуелним политичким
дешавањима, даљим правцима рада Покрета и о
одлуци о оснивању Савеза за Србију и одговарао
на бројна питања. Доста се разговарало о
локалним темама и проблемима, али и о теми

Бошко Обрадовић у Доњем Милановцу

Председник Двери је посетио Доњи Милановац и
истакао да ово место има туристички и привредни
потенцијал због свог положаја на Дунаву, али да
је то потпуно запостављено. Двери ће се залагати
да Милановац оздрави, да приходи од пореза
на имовину буду инвестирани у насељима и
месним заједницама где су и наплаћени и да се
субвенционише локално предузетништво.

Косова и Метохије.
Из разговора се могло видети да постоје бројни
проблеми са којима се људи свакодневно
суочавају, али да сви имају енергије и жеље да
допринесу променама у Ивањици и у Србији.
ОО Двери Ивањица

Будите део
промена у Србији,
које несумњиво долазе:
www.dveri.rs/prikljuci-se
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