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ДВЕРИ НА ПРОТЕСТИМА
Прошло је више од три месеца од како је организован
први протест незадовољних грађана у Крушевцу, поводом
покушаја убиства Борка Стефановића, а одмах затим
организовани су протести у Београду. Народни бунт се
проширио на више од 80 општина и градова у Србији!
Грађани су јасно показали да неће ћутати на лоповлук,
криминал, бахатост и издају ове власти и да им је доста
лажних обећања.

најгори (…) Србија је данас окупирана земља. Окупирана је
споља финансијском олигархијом која пије крв овом народу
и која узима природна и привредна богатства, окупирана је
изнутра партократском хоботницом која не дозвољава да
било ко вредан, поштен и частан дође тамо где му је место”

На протестима су активно учествовали чланови
Председништва Двери. Народни посланик Марија
Јањушевић се обратила народу у Куршумлији 7. фебруара, у
Мајданпеку 20. фебруара и у Врању 22. фебруара. Професор
Економског факултета у Нишу Тамара Миленковић
Керковић је говорила у Врању 1. фебруара, у Књажевцу
14. фебруара, у Лесковцу 15. фебруара и у Богатићу 22.
фебруара. Драган Весовић је говорио у Александровцу
23. фебруара, а председник Покрета Бошко Обрадовић је
своје незадовољство владавином Српске напредне странке
Марија Јањушевић је у свом обраћању на
поделио са народом у Куршумлији 28. фебруара.
протесту у Куршумлији истакла да је Споразум са народом
недвосмислен и да је крајње време „да се ујединимо и сви
заједно сменимо ову власт која ништа није урадила за бољи
живот грађана, већ једино покушава да нас уведе у једноумље,
у диктатуру једног човека“. У Мајданпеку је изразила своју
солидарност са грађанима који живе у мањим местима: „И
ја шетам од града до града и добро знам колико је храбрости
потребно у малом месту да се изађе на ове протесте. Знам
шта раде, знам како прете, фотографишу, а онда током
недеље уцењују. Али док смо заједно не могу да нас сломе. И
биће нас све више и више.“
Тамара Миленковић Керковић је у Књажевцу поручила
грађанима да је дужност професора да предводе своје
студенте. „Право је само правда, а све осим тога је неправда
и томе ја већ скоро 30 година учим своје студенте. Није
професорски ћутати.“ У Лесковцу је нагласила да не зна како
данас славити Дан државности „када су нам државу отели

Драган Весовић је у Александровцу подсетио народ да сваки
грађанин наше земље има право на слободно мишљење и
изражавање, а Бошко Обрадовић је у Куршумлији истакао
да су људи у том месту показали исту ону храброст као и
њихови преци некада, јер су први изашли на улице да
покажу бунт против овог режима.
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ОПОЗИЦИЈА
УСВОЈИЛА ТЕКСТ
СПОРАЗУМА
СА НАРОДОМ
Представници опозиције, одговарајући на позив
организатора протеста „1 од 5 милиона“, усвојили
су текст Споразума са народом од седам тачака,
као предлог скупа мера за обезбеђивање поштених
избора и враћање демократских начела и владавине
права након победе над Вучићевим режимом.
Овим Споразумом опозиција се обавезује да ће се
заједнички борити за слободне медије и поштене
изборе, али и да, уколико се не испуне услови за
фер изборни процес, на изборима неће учествовати.
Такође се обавезује и да ће се „супротстављати
насиљу“ и заштитити све угрожене грађане „који

се нађу на удару песнице власти због другачијег
мишљења“.
Потписници Споразума прихватили су и обавезу да ће
„обелоданити и преиспитати све акте који су до сада
усвојени и које би садашњи недемократски режим
усвојио, а који угрожавају државне и националне
интересе“, као и да ће напустити рад свих скупштина
у којима су укинута демократска начела.
Споразум са народом чине и два прилога –
раније потписани Заједнички услови опозиције
за спровођење слободних и поштених избора и
Дефинисане обавезе Владе стручњака.

АСОЦИЈАЦИЈА
СЛОБОДНИХ
ОДБОРНИКА
Опозициони одборници локалних скупштина
градова и општина из целе Србије основали су
Асоцијацију слободних одборника, чији је циљ
заступање интереса грађана, децентрализација
и заштита независности локалних самоуправа.
Асоцијацију чини готово 700 одборника, који
су се манифестом Асоцијације обавезали
да ће водити сталан дијалог са грађанима,
штитити њихове интересе, залагати се за веће
надлежности локалних самоуправа и штитити
све одборнике који су изложени „политичком

криминалу режима“ председника Србије
Александра Вучића.
Гордана
Маринковић
Савовић,
члан
Председништва и одборник Двери у Пожеги
говорила је на оснивању Асоцијације слободних
одборника и поручила да уједињени можемо
доћи до промена.

БОШКО ОБРАДОВИЋ ОТКРИО
ШТА ЈЕ ВУЧИЋЕВ ПЛАН ЗА КИМ
Председник Двери рекао је да је став Покрета око КиМ
непроменљив и истакао да располаже са информацијама
о линији разграничења која ће се наћи у Вучићевом
предлогу.
„Овим планом се грубо нарушава територијални
интегритет Србије и крши Устав. Он предвиђа да се
Прешево и 6 до 8 села општине Медвеђа дају тзв. Косову,
а да Бујановац добија статус као специјални дистрикт.
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База „Цепотин“ близу Бујановца постаје НАТО база и
део тзв. Косова. Поред тога по овом плану Коридор 10
проглашава се интернационалним заштићеним путем.
Све ово је супротно Уставу Србије и ми се оштро
противимо оваквом плану.“ - рекао је Обрадовић. По
његовим сазнањима, овај споразум се може десити у
оквиру периода од 6. маја до 12. јуна 2019. године.

БОШКО ОБРАДОВИЋ
ИМАО КРАТАК СУСРЕТ
СА МИНИСТРОМ ЛАВРОВИМ
У МОСКВИ
Учествовање у прослави 10 година од увођења
у трон патријарха московског и све Русије г. г.
Кирила била је јединствена прилика за делегацију
Двери за сусрет са многим значајним људима из
друштвеног живота Русије. Поред присуства
високих представника СПЦ и Амбасаде Србије,
Двери су имале ту част да буду једина политичка
делегација из Србије на овом великом догађају
у Москви, на позив скупштинског одбора за
религиозна питања.
У дворцу у Кремљу уприличена је најпре велика

ПОСЛАНИЦИ ОПОЗИЦИЈЕ
БОЈКОТУЈУ ПАРЛАМЕНТ,
АЛИ НЕ И СВОЈЕ ГРАЂАНЕ
На конференцији за медије у Народној скупштини
народна посланица Двери Марија Јањушевић
осврнула се на оптужбе власти да опозиција
прима плате, а бојкотује Парламент.
„Бојкотујући рад овако накарадне Народне
скупштине, односно овако накарадног пленумског
заседања, посланици опозиције никако не
бојкотују грађане који су за нас гласали.

свечана академија овим поводом, а потом и
пријем у храму Христа Спаситеља. То је била
прилика за кратак сусрет председника Двери
Бошка Обрадовића са министром спољњих
послова Русије Сергејом Лавровим.
Делегацију Двери чинили су народни посланици
Бошко Обрадовић и Иван Костић.
Са моје леве стране је застава која нема грб, то
је народна застава. Дом Народне скупштине
Републике Србије је дом свих грађана које ми
настављамо да заступамо све док они сами од
нас то не буду другачије тражили.“ – истакла је
Јањушевић.
Она је позвала све грађане да покажу и оним
грађанима који немају приступ интернету како
активисти СНС спречавају грађане да се слободно
крећу и да напусте митинг Александра Вучића,
док он не заврши свој говор. „Ја не знам где је дно
СНС и у какву нас то провалију воде, али ћемо их у
томе врло помно спречити“ – рекла је Јањушевић.

БОШКО ОБРАДОВИЋ ТУЖИО АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА
Бошко Обрадовић је поднео тужбу Првом основном
суду у Београду против Александра Вучића за накнаду
штете због учесталих изјава у којима Обрадовића назива
лоповом, пљачкашем и фашистом. С обзиром да не сме
да се појави ни на једном ТВ дуелу, а сада ни на једном
судском рочишту, Александар Вучић је очигледно
храбар само кад је сам у студију и када га нико не омета
у изношењу увреда и клевета на рачун других.
За председника Двери и сваког члана овог Покрета,
који баштини идеје антифашизма, епитет фашиста
је највећа увреда. Због тога ћемо тужити свакога ко
таквим увредама покушава да дискредитује Двери и
функционере Двери.
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Разговор са

Драганом Пејић Ранђеловић
чланом Председништва Двери

БОРИМО
СЕ ЗА
НОРМАЛНОСТ
Драгана Пејић-Ранђеловић рођена је у Пироту,
где је завршила основну и средњу школу. По
струци је дипломирани економиста, а налази
се на месту директора графичко-издавачке
куће „Пи-прес”, која је за двадесет година
рада прешла трновит пут од мале штампарске
радионице, до једне од водећих издавачких
кућа у земљи. Драгана се од тринаесте године
бави шахом и поседује титулу ФИДЕ мајстора,
а од пре неколико година активно организује
и суди такмичења, посебно младих шахиста,
па је стекла и квалификацију ФИДЕ шаховског
судије. Постизала је запажене резултате у
млађим категоријама (пионирска првакиња
Србије, друго место на пионирском првенству
Југославије, два трећа места на омладинском
првенству Србије...), а током десетак година
професионалног бављења шахом у сениорској
конкуренцији, освојила је две титуле првакиње
Србије.
Драгана Пејић-Ранђеловић члан је нашег
Покрета већ неколико година. Заједно за
Дверима прошла је до сада три изборна циклуса
(парламентарни, локални и председнички), а
од пре годину дана члан је Председништва и
председник Савета за спорт.
С обзиром на то да сте председник Савета за
спорт Двери, како гледате на то што се често у
Србији фаворизују спортови попут фудбала и
кошарке, а власт издваја минимална средства
за неке „мање популарне“ спортове попут
ватерпола, у ком смо остварили невероватне
резултате?

4

Спорт је једна од најуспешнијих грана у нашој
земљи. Спортисти, тренери, судије, спортски
радници и клубови годинама веома успешно
репрезентују нашу земљу у свету, и поред свих
мањкавости у систему спорта и недостатка бриге,
као и системских решења од стране државе. Да ли
је уопште могуће коментарисати стање у нашем
систему спорта, када од децембра прошле године
ми више немамо базни докуменат „Стратегију
развоја спорта у Републици Србији”? Када ће
она бити донета не знамо ни у назнакама, јер се
ресорно Министарство не оглашава на ту тему.
Наиме, донедавно важећа Стратегија донета је у
децембру 2014. године, за период 2014-2018, и већ
са њеним доношењем се каснило скоро годину
дана. Тим чином је садашња власт показала
колико јој је стало до развоја спорта и до искрене
жеље за напретком у овој области. Не бих овом
приликом коментарисала Закон о спорту, који је
такође донела ова власт, и који је веома лош са
много спорних и неприменљивих решења. Наш
став о стању у српском спорту и мерама како
да се то стање побољша, ми смо изнели кроз
два документа: Декларацију о развоју спорта, и
Програм развоја спорта. Оба документа су донета
крајем прошле године и садрже наш поглед на
развој спорта, као и на уређење ове, за развој и
очување нације, веома важне области.
Члан сте шах клуба „Част и слава“. У којој мери
је распрострањен шах у Србији и да ли постоји
потенцијал за напредак?
Шаховски клуб „Част и слава” је колектив на који
сам изузетно поносна. То је место у коме пиротска
деца имају прилику да се упознају са древном

игром и напредују кроз такмичења са својим амбијент једнак за све и поштујући законски
вршњацима. Кроз овај клуб ја покушавам да оквир, који мора да буде исти за све, држава може
вратим шаху све оно што сам од њега као млада да уз помоћ разних мера олакша пословање.
особа добила.
Сведоци смо општих протеста у многим
Корист од играња шаха, посебно у раној срединама у Србији. Каква је ситуација у Пироту
животној доби, је огромна. Бенефити у виду и да ли постоји притисак локалних власти на
логичног закључивања, планирања, суочавања грађане да не присуствују протестима?
са последицама лоше одлуке, упорност и Пирот је мали град и, политички гледано,
такмичарски дух, још су израженији у данашњем специфична средина. У нашем граду на власти
времену. То је препознато у многим земљама је група грађана на челу са градоначелником
Европе, па је шах уврштен као обавезни предмет у Владаном Васићем, који је скоро прославио 15
основношколском образовном систему (примери година на власти. Он се није либио да за партнере
Јерменије, Русије, Бугарске, Аустрије, Пољске, увек одабере тренутно владајућу гарнитуру на
Шпаније...). Код нас постоји потенцијал, али се нивоу републике и по умешности пресвлачења
мора организовано приступити популаризацији „навијачких” дресова, прављења политичких
и развоју шаха, нарочито у предшколском колутова и промени политичког става, вероватно
узрасту и почетним разредима основне школе. би ушао у ред носилаца медаља међу локалним
Потребно је усвојити План рада, написати политичким челницима (у прилично јакој
уџбенике, образовати квалитетан кадар за рад са конкуренцији). Свака републичка власт имала је
децом. То не изискује велика средства, али тражи логику: пустићемо Васића да „влада” у Пироту, а
велико знање и ангажовање стручних људи, које нама ће припасти његови гласови на републичком
ми, као земља, поседујемо. Међутим, не могу а нивоу. Таква логика једног те истог човека
да не приметим да се управо кроз нашу кровну довела је у прилику да кроз коришћење познатих
и регионалне шаховске организације, огледају ресурса (запошљавање, финансирање медија,
све оне лоше ствари у систему српског спорта, о пројеката, манифестација, клубова...) методама
којима смо већ говорили.
застрашивања и притисака држи у шаци велики
број људи, којима је егзистенција угрожена.
С обзиром да сте предузетник, на који начин За Пирот као мали град ти притисци су веома
би држава могла да потпомогне мала и средња изражени. У условима великог сиромаштва, људи
предузећа?
пристају на све. Заборављају на достојанство,
Држава највише може да помогне стварајући слободу, морал. Постаје важно преживети
једнаке услове за све учеснике пословног још један дан, још један месец. Жмури се над
амбијента и тржишне утакмице. Ти принципи националном катаклизмом, над суновратом
нарушени су још у време мандата тадашњег моралних вредности, над простаклуком и
министра привреде Динкића давањем сулудих безобразлуком, над одласком младих...
износа субвенције иностраним инвеститорима за
свако новоотворено радно место. Ја сам му тада Па ипак, и у таквим околностима, група људи већ
у име фирме и своје име упутила писмо и питала 11 субота организује протесте борећи се пре свега
га: шта ћемо ми који резервну домовину немамо, за нормалност. Људи не траже много, траже право
и који нећемо отићи да бисмо негде били странци на живот достојан човека, право на културу, на
под повољним условима? Наравно, одговор поштовање Закона, на шансе једнаке за све, на
никада нисам добила, али је могуће да је тај укидање партијског запошљавања и привилегија.
осећај неправде и дискриминације довео до тога
да сам данас у политици. Ова власт је наставила Паралелно са тим протестом, у Пироту се одвија
са таквом погубном политиком, додатно и протест и борба за очување наших река и
фаворизујући све врсте финансијске помоћи и природе, а против изградње деривационих
субвенција према партијским кадровима, који „мини” хидроелектрана, тако да се наш град још
својом неспособношћу најчешће униште све чега једном сврстао на мапу слободарских градова и
се дохвате.
поносних, достојанствених људи.
Свака одговорна власт мора да заштити
најпре своју производњу, мора да развија своје
Разговор водио
потенцијале и, отварајући нова тржишта, развија
Радиша Ћериман
домаћу привреду. Формирајући привредни
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Двери Мајданпек: Џипократија на делу
У петак, 1. фебруара 2019. године одржана
је седница СО Мајданпек на којој је бахата
напредњачка већина оштетила општински
буџет за преко триста милиона динара.
Враћајући дуг својим шефовима који су
их, уз помоћ нерегистрованих џипова и
набилдованих криминалаца довели на
власт, мајданпечки напредњаци отписали
су дуг од 320 милиона динара, сада већ
непостојећем
Рударско-топионичарском
басену Бор.
РТБ Бор је половином децембра 2018. године
постао власништво кинеске компаније
ЗИ ЂИНГ, а са њим и бројни објекти у
Мајданпеку попут Дома културе, Спортске
хале, базена, зграде Телевизије... Приход од
око 1000 станова који су у процесу откупа,
такође убире поменута кинеска компанија.
Одборничка група СП Двери у СО
Мајданпек покушала је да спречи доношење
овакве одлуке и да колико толико исправи
грешке Владе Србије, али су надгласани
од стране напредњачке већине која се
није ни потрудила да образложи овакву
своју одлуку и да одговори на бројна
питања. Том приликом председник СО
Мајданпек Никола Науновић прекидао је у
излагањима, делио опомене, није давао реч
по основу реплике и повреде пословника
одборницима.
ОО Двери Мајданпек
Смедерево у блату – рупе на све стране
Биће да градска власт није у довољној мери
показала колико не мари за свакодневни
живот грађана у време када смо били
завејани снегом. Не само да смо се клизали
неочишћеним коловозима и тротоарима,
него постоје смедеревска села у која чистач
снега ни један једини пут није ушао. И таман
кад су суграђани можда помислили да су,
заједно са снегом, и њихове муке престале –
видимо да су мраз и снег за собом оставили
дубоке рупе испуњене водом и блатом.
Улице Смедерева су постале небезбедне и
не зна се да ли је теже проћи аутомобилом
или пешице.
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Смедеревске Двери подсећају људе који
управљају овим градом да је брига о путној
инфраструктури њихова дужност и обавеза.
ГрО Двери Смедерево
Да ли је препродаја „Старог здања“ највеће
прање новца у историји Аранђеловца?
Поштовани суграђани, сведоци смо да је
продато предузеће у стечају „Букуљска
нова слатина“, а у чијем саставу се налазио и
хотел „Старо здање“, симбол Аранђеловца.
Да ли ће сви објекти који су се налазили у
оквиру поменуте фирме бити обновљени
и стављени у функцију, нећемо знати у
наредних пет-шест година. Као што знате,
ми смо се борили против продаје „Старог
здања“ и за целовитост парка.
Нажалост, „Старо здање“ је продато, а
2,88 хектара парка нису враћена у његову
целовитост, односно још увек је на снази
одлука Вучићеве Владе из 2015. године о
изузимању 2,88 хектара парка из парковске
целине.
У свакој држави у којој су полиција,
тужилаштво и судство независни, било
би посла на претек када је реч о „Старом
здању“. Наиме, само недељу дана по
куповини „Старог здања“, „пао“ је договор о
препродаји између новог купца, предузећа
„Стублина“ и општине Аранђеловац.
ОО Двери Аранђеловац

Двери Нова Варош: Чија сте ви власт?
Господо властодршци, на челу са
председником општине, грађане Нове
Вароши просто интересује круцијално
питање: Чија сте ви власт?
Очито је из свега до сада виђеног да све што
радите, радите из личног интереса, као и
против ово мало народа које је остало да
живи у Новој Вароши. Много питања је
остало без одговора, на пример:
- Шта је са обећањима за Бизнис центар
и хонорарима који се исплаћују комисији

у месечној висини од 6.050 евра, а све из
буџета Нове Вароши. И ко ће да одговара?
- Шта је са турском фирмом која је пословала
у Кокином Броду, као и да ли су сви радници
добили своје доприносе и неисплаћене
зараде. Ко ће и за то да одговара?
- Шта је са „аутопутом“ Браношевац –
Панорама?
- Шта је са више стотина сендвича који
су прављени у Панорами за потребе
ваших циркуских каравана, којима дајете
подршку вашем вођи. А народ присилно уз

уцене возикате по разним дестинацијама
и то у радно време. Ко и како покрива те
трошкове?
Грађанима Нове Вароши остаје једино да
памте све ваше приче и обећања, а нама да
их стално подсећамо, са којом причом и
статусима сте ишли у кампању, а каква је
ситуација сада.
ОО Двери Нова Варош

СРБИЈА – ПРИЈАТЕЉ ПОРОДИЦЕ
Савет за породицу Српског покрета Двери, у
фебруару месецу отпочео је нову породичну
кампању, под називом Србија – пријатељ
породице. Кампања је практично само
наставак закључног документа Округлог стола,
који је организован у Народној скупштини.
Кампања је састављена од трибина,

укључивања
наших
истакнутих
интелектуалаца, породичних организација
и прве породичне телевизијске емисије у
Србији. Ова емисија бавиће се питањем
породице у савременом друштву и изазовима
са којима се породица данас суочава и
створена је из жеље да Србија напокон добије
своју прву породичну емисију, која ће се
бавити породичним вредностима, промоцијом
родитељства, брака и живота уопште. Циљ
нам је да нас млади људи чују.
Да се потрудимо да се млад човек не изгуби
у времену у коме живи и да не дозволимо

да бесмисао буде једино што нам се нуди на
сваком кораку. Желимо да млади људи кроз
ову емисију осете радост живота и жеље за
стварањем породице. Ова емисија замишљена
је да пробуди све оно најбоље у човеку, јер ако
је јака породица, јак је и појединац, а онда је
јако и друштво.
Круна кампање биће представљена на
Светском конгресу породица, који ће се
одржати у Верони у Италији у марту месецу.
Радош Пејовић,
председник Савета за породицу Двери
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ПРЕДСТАВЉАМО
ОРГАНИЗАЦИЈУ ДВЕРИ
У ВРАЊУ
Српски покрет Двери у Врању је званично наступио као
политичка организација формирањем Повереништва
2011. године. Повереништво је формирано од
дотадашњих чланова УГ Јустинова омладина, Милана
Михајловића, Саше Станојковића, Марка Ђорђевића и
Ненада Стојановића, са још неколико Врањанаца који су
били упознати са радом Двери, попут Дејана Митића и
Боре Милановића.
Јустинова омладина је од 2004. године била члан
„Српске мреже“, асоцијације православних удружења,
и практично је функционисала као подружница Двери
у Врању. Координисала је све пројекте Српског сабора
Двери у Пчињском округу и организовала промоције
часописа и трибине, као и многе друге хуманитарне
акције, културне и спортске манифестације и
поклоничка путовања.
Од формирања Јустинове омладине 2004. преко уласка
Двери у политику 2011. и трансформације у политичку
странку, идеје и идеали остали су непромењени. Основни
мотив активизма била је промоција традиционалних,
хришћанских, светосавских вредности, у свим
аспектима живота: култури, спорту, економији,
политици... и што је најважније у свакодневном животу.
У свом раду, увек смо се водили речима мати Стефаниде,
тада игуманије манастира Св. Пантелејмона, а данас
Грачанице, која нам је 2011. приликом нашег уласка у
политику, у једном од многих разговора рекла: „Нећемо
вам замерити ако никада не успете да преобратите
Србију, нећемо вам замерити ако никада не освојите
власт, чак ни ако никада не уђете у Парламент, али ћемо
вам замерити ако једнога дана почнете да се понашате
као све остале политичке странке.“
Од 2012. до данас, организација у Врању је активно
учествовала на свим нивоима избора, у мање-више
непромењеном саставу. Управу градске организације
данас чине Бранислав Стојковић (председник), Саша
Станојковић, Марко Антанасијевић, Зоран Стојковић,

Љиљана Стризе-Трајковић и Дејан Митић. Наша
Врањанка Маја Митић обавља функцију председника
Статутарне комисије, Марко Антанасијевић је члан
Главног одбора, а Милан Михајловић је повереник
за Пчињски округ, члан Савета за Србе у дијаспори и
Медијског тима.
Неке од запаженијих акција у Врању су организовање
хуманитарног турнира у малом фудбалу, модна ревија
трудничких хаљина, прикупљање књига за библиотеку
Окружног затвора у Врању, подела захвалница
приватницима са истакнутом фирмом на ћирилици...
Такође, повереништво у Врању било је и домаћин
Сабора Српског покрета Двери у манастиру Светог
Прохора Пчињског септембра 2013. године, када је
усвојена и „Породична повеља Србије“.
ГрО Српског покрета Двери је и у Врању, као и у
осталим деловима Србије, узела учешће у организацији
грађанских протеста, и можемо да кажемо да смо се
активношћу, људством и оперативношћу, наметнули
као лидери. Наша канцеларија користи се као штаб
за састанке организационог одбора. Упоредо са
организацијом протеста, ГрО у Врању ради на јачању
инфраструктуре, формирању месних одбора и
омасовљењу чланства. Углед и утицај Двери у нашем
граду јача из године у годину, и верујемо да ћемо након
неких наредних избора доћи у ситуацију да преузмемо
одговорност за бригу о нашем граду, а онда, како радили,
тако нам Бог помогао!

Будите део Српског покрета ДВЕРИ
Додајте своју циглу у изградњи јаче Србије
www.dveri.rs/prikljuci-se
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