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Предрагу Драгићу Кијуку,
Учитељу Српског Завета

Браћи и сестрама, руководећим људима Двери, који саборно исковаше ових 20
година
Добротворима Двери, без којих ништа не бисмо могли урадити
Верним саборцима, који уложише себе у заједнички сан
Непријатељима, који нас мотивисаше да радимо више
Нашим породицама, које нас подржавају и трпе
Верним бирачима Двери, са надом да ћемо остати достојни њиховог поверења
Свима који су и најмање учинили за Двери
Хвала и Слава Богу за све!
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„А ко беху они диви
Који су те напред звали,
Који су те ојачали,
Који су ти крила дали?”
— „То бејаху идеали!”
Јован Јовановић Змај

Господе Исусе Христе, Боже наш!
Ево православна омладина српска враћа се Теби, враћа се Светој Тројици,
враћа се Православљу!
После много година, када смо лутали кроз многе баре и баруштине и каљуге,
сада се као онај разблудни, покајани син враћамо Теби.
Господе, благослови овај скуп и умножи га и подај му благодат Духа Светога.
Да се никада међусобно не свађају, да се никада ни у чему не деле, да имају једин
ство духа и јединство акције.
Боже, благослови!
Молитва блаженопочившег проте Лазара Милина, дугогодишњег про
фесора апологетике Богословског факултета СПЦ у Београду, изречена на
отварању Првог Сабора српске православне омладине на Универзитету у
Београду после Другог светског рата, Филолошки факултет, 6. децембар 2001.
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Мотив састављања овог зборника програмских докумената и текстова из
двадесетогодишње историје Двери је да се заинтересовани читалац подсети или
упозна са темељним идејним вредностима Двери, њиховим развојем кроз време,
трансформацијама, допунама, изменама, и да пронађе одговор на суштинска
питања: ко су Двери, за шта се залажу, да ли су исправно поступале у ове две деценије, као и чему теже у будућности. Још је рано за писање праве историје јер су
оснивачи и сарадници Двери активни, и не постоји одговарајућа историјска дистанца. Тај подухват остављамо за неко друго време. Али и сада може да се уради
одређена ретроспектива. Она ће служити не само присталицама овог Покрета као
извор мисли, подсетник и оријентир, већ и истраживачима за дубље проницање
у политичку идеологију и смештање Двери у одговарајући историјски контекст,
али и знатижељницима разних оријентација.
Развојни пут Двери почео је у сасвим другачијим околностима од данашњих,
али са истом намером. Узрастање овог Покрета може да се прати од ангажовања
групе студената око издавања фотокопираног студентског часописа, који се у
техничком смислу једва може тако назвати, док је у идејном погледу представљао
револуционарни подвиг на Универзитету, преко деловања у невладином сектору што подразумева организовање трибина, предавања, пројекција, округлих
столова, и надасве окупљање српске омладине из земље и расејања око српске
православне мисли, до уласка у политику и рада на потпуно другачијем терену од
првобитног студентског амбијента у коме је изникао часопис. Изборне кампање,
улични протести, активности у Народној скупштини, међународни контакти,
свакодневна саопштења, велики број медијских наступа, стварање озбиљне организационе структуре Покрета – све то нимало није личило на године младалачког
ентузијазма оснивача Двери и њихових пријатеља. У тим годинама нису могли
ни да замисле кроз шта ће све проћи и докле ће стићи, али су веровали да је пут
успона њихове идеје неминован.
На самом почетку нас у књигу уводи оснивач и садашњи председник Покрета
Бошко Обрадовић. Затим следи извод из Летописа, који даје преглед најзначајнијих
догађаја одабраних из мноштва активности. Књига је замишљена као зборник
програмских докумената и текстова подељених у седам тематских целина:
Сабори
Изборни програмски текстови
Одабрани програмски текстови
Породична политика
Успеси локалне опозиционе политике
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Петиције 2008-2017. године
Документи 2015-2018. године.
Прича почиње првим текстом из првог броја студентског часописа „Двери“,
који је својеврстан пролог свих будућих текстова и активизма који су произашли
из идејних темеља. Прво поглавље садржи повеље централних и локалних Сабора
српске омладине и Српске мреже, који су најбитнији извор за разумевање дверјанског погледа на свет у НВО периоду. Уз повеље, дата су и основна обавештења о
саборима (место, време, учесници, теме…). Повеље и други документи усвајани
на саборима представљају идејно утемељење у периоду када је прави политички
живот био далеко. У тим временима Дверјани су сматрали да је српском народу
најпре потребна духовна обнова, те да се на политичка збивања може утицати и
деловањем у невладином сектору, са значајним ослонцем на Цркву и идејом да
се оживи парохијска заједница као основна ћелија друштвеног живота. Време је
показало да је овакав утицај био сасвим мали, али и поред тога документи из овог
периода имају значајну вредност јер представљају извор мисли које ће се касније
разрађивати кроз конкретне политичке програме писане за изборе. Управо њих
смо сврстали у друго поглавље, а са њима у вези су и одабрани текстови у трећем
и текстови о породичној политици у четвртом поглављу. Сва три поглавља имају
исти циљ – да се разуме идеја људи који су водили Двери као политички покрет,
њихови планови за преображај српског друштва на свим пољима, а посебно
залагање за победу породичне политике, што представља потпуну новост на
домаћој политичкој сцени. Највећа драгоценост свих ових текстова је у томе
што су писани у реалном политичком времену, са намером да изврше утицај на
најшире друштвене слојеве, што бављење „великом“ политиком пружа у много
већој мери од деловања у НВО сектору.
Одељак о опозиционим успесима дверјанских одборника у локалним самоуправама представља поглед на конкретни политички ангажман, док су петиције
приказ покушаја ширег друштвеног деловања у правцу анимирања познатих
личности из јавног, научног и културног живота, да узму учешће у судбоносним
питањима данашњице. Улазак у Народну скупштину означио је нову фазу у развоју Покрета. За овај зборник одабрали смо осам резолуција и декларација и две
иницијативе које осликавају најзначајније теме којима су се посланици бавили.
Осим скупштинских, објављујемо и документе о политичкој сарадњи са странкама
и удружењима, што представља покушај укрупњавања српске политичке сцене
ради успешније борбе. Ово поглавље представља приказ политичког деловања
Двери као значајног фактора на политичкој сцени, што је у досадашњој историји
овог Покрета врхунац утицаја.
На самом почетку објављујемо текст највећег Учитеља Двери, Светог Николаја
Српског, који говори о сабирању српских православних издавача пред Други светски
рат, што је својеврсна претходница активизму Двери у савременом невладином
сектору. Поред њега, објављујемо и благослов патријарха Павла за одржавање скупа о Косову и Метохији у организацији Двери. На крају, уместо поговора, налазе
се текст Предрага Драгића Кијука и интервју са патријархом Павлом, уз који је и
грамата коју су Двери добиле од поглавара Српске православне цркве.
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У Зборник су уврштени само документи и текстови који представљају заједничко дело, иза којих је стао цео Покрет. Остаје задатак да се припреме тематски
зборници са ауторским и заједничким текстовима из овог периода.
Извори из којих смо преузимали текстове су интернет странице Двери српске
и Српски покрет Двери, часопис Двери Српске, публикација „Српски патриотски
НВО сектор. Српска мрежа за 21. век“, архив Српског сабора Двери и архив Српског
покрета Двери, у коме се налазе предизборни програми и други документи.
Двери су деловале и делују у бурном времену, каквих је у српској прошлости
било пуно. Својим многобројним друштвеним и политичким активностима,
Двери су се уписале у српску историју. На слободу је читаоцу како ће протумачити
ставове Двери. Наш посао приређивача је био да представимо део дверјанске заоставштине и да направимо почетни корак у сагледавању улоге Двери на друштвеној
и политичкој сцени Србије. Како се ангажман Покрета буде даље развијао, тако
ће се јављати потреба за објављивањем наставка ове књиге.
Зоран Павловић,
приређивач
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ДОЋИ ЋЕ НОВИ ЉУДИ
За време последње посете Србији био сам потресен управо младима: то нису
галамџије и ура-патриоте, они знају своју историју, интересују се за словенство,
окрећу цркви. Таква омладина добила је политички покрет Двери. Они су, сигу
ран сам, превладали ову петопроцентну границу на изборима, једноставно им
нису дали да доспеју у Скупштину. И доћи ће нови људи, из исте те омладине, за
5-10 година они ће сменити оне који се трансформишу из једне категорије у другу,
иду од једних идеала другима.
Леонид Решетњиков, директор Руског института за стратешка истражи
вања, Глас Русије, 31. август 2013.

Ако и не знам, а не знам, да ли истина представља револуционарни чин, знам,
да нема Двери српских, да би у Србији настао мук. Хвала им што постоје.
Из говора Предрага Драгића Кијука на прослави 10 година постојања Две
ри, на Машинском факултету, 5. фебруара 2009. године, приликом доделе
награде „Повеља слободе“.
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Nomen est omen – Име је знак!
Објашњење чудесног догађаја када су двоје од троје оснивача Двери, Брани
мир Нешић и Оливера Дуњић, приликом заједничког разговора на тему бирања
имена новог студентског часописа на Филолошком факултету Универзитета у
Београду, негде уочи Нове 1999. године, истовремено узвикнули необичну и забо
рављену реч - ДВЕРИ, остаће у домену тајанствених уплива оностраног у наше
овоземаљске животе.
Старосрпска и црквено-словенска реч двери означава царске двери, врата на
иконостасу кроз која се улази у олтарски простор православног храма до часне
трпезе на којој се врши богослужење. Символички, двери нису само западна „врата
перцепције” (the doors), већ нешто много више од тога - место проласка у источни
свет духовних вредности и светиње над светињама.
Ово загонетно име, духовни и црквени символ и затомљена стара српска реч
која асоцира на обнову традиције – уграђени су тако најпре у наслов једног савре
меног студентског часописа, да би потом заувек обележили један нови друштвени
покрет у српском народу, непрестано интригирајући и збуњујући јавност својом
древном и тајанственом патином.
Када свештенослужитељ у току служења Свете Литургије узвикне Двери, Двери:
с Премудрошћу йазимо, то је сигнал да се верни народ додатно уозбиљи и концен
трише јер следи исповедање „Символа вере” Православне Цркве, најзначајнијег и
најкраћег текста у коме су садржане основне истине православног хришћанства.
Зато је ова реч двери, овај прелепи символ и наше крсно име – знак који је обе
лежио поглед на свет и философију живота једног новог Покрета Младе Србије.
20 година духовне и националне борбе
О Савиндану 2019. године навршило се 20 година постојања и рада Двери.
Први број студентског часописа за националну културу и друштвена пита
ња ДВЕРИ СРПСКЕ изашао је о Савиндану 1999. године (на самом крају прошлог
века и миленијума), као гласило студената србистике Филолошког факултета
Универзитета у Београду. Ово је био први часопис православних студената-родо
љуба на Београдском Универзитету после Другог светског рата и распада кому
нистичке Југославије.
Тако је почела историја Двери, које су, након вишегодишњег издавања часо
писа и серије трибина на Филолошком и Машинском факултету Универзитета у
Београду, 2003. године прерасле у прву српску патриотску невладину организацију
- Удружење грађана Српски сабор Двери. У међувремену од тада Двери су издале
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више десетина часописа и књига и одржале више стотина трибина широм Србије,
Српских земаља на Балкану и Расејања (од тога преко 120 трибина само на Уни
верзитету у Београду и преко 100 трибина у више од 60 српских заједница широм
српске дијаспоре – у Европи, Америци, Канади, Аустралији и Јужној Африци).
Оснивачи смо Сабора српске омладине (2001) и Српске мреже (2007), као
савремених начина повезивања и сарадње српских православних и национал
них организација широм света, као и Покрета за живот, прве модерне кампање
промоције светиње људског живота, породичних вредности и борбе против беле
куге у српском народу.
Организовали смо и више десетина хуманитарних акција и културних мани
фестација свих врста, наша видео продукција Двери срйске произвела је преко
200 ТВ емисија, а интернет презентација Двери постала најпосећенији сајт једне
друштвено-политичке организације у Србији.
Српски сабор Двери је добитник плакете „Вечерњих новости” за најплеме
нитији подвиг 2007. године, за хуманитарну акцију помоћи опстанку народних
кухиња на Косову и Метохији, као и архијерејске грамате Његове Светости бла
женопочившег патријарха српског г. г. Павла 2009. године поводом 10 година
постојања и рада.
Од фебруара 2011. године Двери су прерасле у политички Покрет који је уче
ствовао на изборима 2012. и 2014. године као група грађана. У октобру 2015. Двери
су уписане у регистар политичких организација у Србији под именом Српски
покрет Двери, а на ванредним републичким изборима 2016. Двери постају пар
ламентарне и добијају своје представнике у Народној скупштини Републике
Србије, као и одборнике у више десетина локалних самоуп
 рава на истовремено
одржаним локалним изборима.
Када се узме у обзир криза лидера и распад готово свих политичких странака
какве их познајемо у последњих 30 година обновљеног вишестраначја, Српски
покрет Двери представља у овом тренутку једну новост која је издржала тест
времена на политичкој сцени Србије. Двери имају своје утемељење у бирачком
телу и озбиљну политичку перспективу, а највећи доказ за то је оригинални поли
тички програм који је по први пут на друштвеној мапи Србије ставио породицу
на прво место.
Дверјани себе доживљавају најпре као верујуће родољубе, а затим као поли
тички Покрет породичних људи, а своју политику дефинишу као породичну
политику, из које произилазе одговори на питања из свих других друштвених
области. Ми смо светосавски родољуби, модерни конзервативци и заступамо
државотворни, економски и социјални патриотизам као политички Покрет за
живот Србије.
Све ово је разлог зашто сам сматрао да за историју, библиотеке и архиве, све
наше саборце и бираче, све оне који се уопште интересују за Двери и будуће гене
рације треба сабрати у један зборник најзначајнија програмска документа која су
обележила ставове Двери по кључним друштвено-политичким питањима нашег
времена у последњих 20 година.
Као што ће се читаоци уверити, овде нема индивидуалних аутора, већ су
у зборник ушли само главни програмски документи који имају колективно
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ауторство, чиме смо желели да укажемо на саборни дух нашег функционисања
свих ових година.
Двери нове српске политике
Политичка идеја Двери је овим зборником по први пут сабрана на једном
место и доступна свима који се интересују шта су то Двери и шта је наш поли
тички програм.
Ово је темељ нове српске политике настао у непрестаном јединству идејне
теорије и активистичке праксе, по чему су Двери и најпрепознатљивије свих
ових 20 година. Наш циљ је да од Србије направимо породични модел економи
је, друштва и државе у коме ће се поштовати и неговати наш духовни, морални,
културни, социјални, привредни и историјски квалитет и потенцијал.
То је и био главни мотив нашег уласка у политику, иако се већина нас никада
није бавила политиком нити смо били чланови политичких странака - да пока
жемо и докажемо да је и политика простор моралног деловања, сведочења исти
не и борбе за одбрану нашег вековног система вредности. Бежање од политике
данас би значило моралну неодговорност и кукавичлук, а бављење политиком
без морала духовно самоубиство. Политика је, само у повишеном степену, про
стор радикалног губљења или спасавања људских душа и живота. Наше је да ове,
уверен сам, битне и базичне политичке вредности и конкретне идеје које Двери
заступају преточимо у политичку праксу која ће значити спас за морално, био
лошки и државотворно уморни српски народ у 21. веку.
Још бих нагласио да се кроз мото и посвету овог зборника, Двери одужују све
тлом спомену двојице великих Срба нашег времена: блаженопочившем проти
Лазару Милину, који је благословио први Сабор српске омладине 2001, и, посебно,
Предрагу Драгићу Кијуку, највећем учитељу и пријатељу Двери. Нека им је вечна
слава и хвала за све.
На крају овог зборника, уместо поговора и закључка, налази се интервју са
Његовом Светошћу блаженопочившим патријархом српским г. г. Павлом, који
сам имао благослов да урадим у манастиру Благовештење у Овчар Бањи почет
ком августа 2002. године, за потребе прве емисије тада покренуте ТВ продукције
ДВЕРИ СРПСКЕ. Овај интервју Светог патријарха спада међу најдуже ТВ интервјуе
које је дао и представља својеврсни православни манифест који смо се трудили
да следимо у свеукупном деловању Двери, наслањајући се тако на светосавску
традицију српске интелектуалне мисли 20. века чији су највиши представници
Свети владика Николај Велимировић и Преподобни Јустин Поповић (Ћелијски).
Овај зборник јесте својеврсна аутобиографија Двери у форми програмских
докумената који су обележили наш развојни пут. Шира монографија о нашем
Покрету, са детаљним историјатом, богатијом фотогалеријом и одабраним аудио
и видео материјалима, сачекаће неко друго време. Такође, личне аутобиографи
је, које су нераздвојне од историје Двери, очекујем, написаће једног дана водећи
људи Двери, ако Бог да.
Најважнији циљ због кога се и ушло у израду овог зборника програмских
докумената јесте да се лако може пронаћи шта су све Двери говориле и писале

15

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

у претходних 20 година о најважнијим друштвеним и политичким темама у
Србији, и на тај начин показати да од својих основних идејних уверења никада
нисмо одступили.
Дубоко сам уверен да ће распон друштвено-политичких тема којима смо се
бавили и оригинални дверјански одговори на њих, а бројне смо први покретали
и дуго усамљено бранили, изненадити многе када се суоче са садржајем овог
зборника. Тек када су се овако нашли на једном месту сабрани, ови програмски
ставови показују сав вредни и континуирани напор једног младалачког активи
зма, креативну храброст прихватања бројних тешких изазова, дубину геополи
тичких, политичких, историјских и социјалних увида, као и свеукупну идејну
оригиналност, али и пребогату традицију на коју се наслања једна нова генерација
православних и националних мислилаца и друштвено-политичких делатника у
одбрани идентитета и историјског смисла постојања српског народа.
Одувек сам сматрао да није главно - иако је битно - да ли ће Двери успети у
популарисању и спровођењу својих идеја. Наша је најважнија обавеза искључиво
да смело и неодступно сведочимо истину о српском народу. А да ли ће оно што
Двери заступају икада изнова постати закон живота нашег народа, као што је
то било у нека прошла времена када су Срби били велики народ у духовности,
моралу и социјалној солидарности – то је у Божјим и народним рукама. Чак и да
не успемо да у пракси освојимо могућности да се идеје Двери примене на дру
штвени живот у Србији – направили смо, верујем, један крупан корак историјског
континуитета и премостили провалију нашег обездуховљеног времена ка новој
и бољој смени која после нас долази.
И да, на крају, баш сада када смо успели да на једно место саберемо наше доса
дашње напоре и борбе, парафразирам великог руског мислиоца Ивана Иљина: Ако
наша дела нису потребна Богу и Србији – нису потребна ни нама! А ако су вредна
пажње Божије и народне – сигурно ће се наћи начина и путева за њихово трајање
и остварење. Само у то треба веровати и на томе стално радити, не дозволивши да
ишта нечасно натруни нити укаља наслеђену духовну светосавску потку и тради
ционални систем вредности без којих постојање Двери нема суштинског смисла.
„Како радили – тако нам и Бог помогао” - поздрављали смо се на свим нашим
саборовањима, да не заборавимо духовни и морални компас ко смо, којим путем
идемо и од кога и чега зависи наш успех. Нека тако остане и убудуће.
Нека буде борба непрестана! Нека живе Двери само ако стоје на српском ста
новишту и ако могу да послуже на корист своме народу и Отаџбини.
Бошко Обрадовић
Председник Српског покрета Двери
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Две деценије постојања најпре студентског неформалног удружења, затим
невладине организације и на крају политичког покрета обавезује нас да прире
димо извод из Летописа са најзначајнијим догађајима из овог периода. Одабрали
смо догађаје који најбоље осликавају смисао постојања Покрета, добар део њих
побројали смо по датумима, а један део представили оквирно, без залажења у
детаље који су бројни. Дакле, ово није комплетан Летопис, чије приређивање оста
вљамо будућим истраживачима. И поред тога, сматрамо да је преглед достојан
великог јубилеја и да ће пружити могућност читаоцима али и истраживачима
да сагледају суштину деловања Двери.
Извод из Летописа је подељен на два дела: први се бави радом у студентском
раздобљу и у оквиру невладиног сектора, од оснивања часописа „Двери” на Филоло
шком факултету Универзитета у Београду Савиндана 1999. до 2011. године; и други,
који се бави политичким ангажманом од 2011. до Савиндана 2019. године. Први део
је приређен тематски, а у другом смо догађаје приказали хронолошким редом.
СРПСКИ САБОР ДВЕРИ
РАД У НЕВЛАДИНОМ СЕКТОРУ 1999-2011.
За 12 година постојања удружења Српски сабор Двери, од Савиндана 1999.
до Савиндана 2011. године, организовано је више стотина различитих догађаја:
издавање часописа и књига, организација сабора, трибина, промоција, академи
ја, концерата, научних скупова, поклоничких путовања, пројекција филмова,
хуманитарних акција, конференција за медије, учешћа на сајмовима књига и
бројна гостовања на медијима. Покушаћемо да прикажемо већину тих догађаја
групишући их по тематском принципу.
Руковођење
У почетку, док је постојао само часопис, а од догађаја само трибине на Филоло
шком факултету, свим активностима руководили су Бошко Обрадовић, Бранимир
Нешић и Оливера Дуњић, као оснивачи часописа, а временом су им већу и мању
помоћ пружали и други сарадници, који су именовани у редакцију часописа. Од
2003. године радом званичног Удружења грађана руководио је Управни одбор.
Удружење је регистровао Саша Бонџић, а председавајући Управног одбора био је
Радован Тврдишић. Постојало је неформално тело названо Старешинство, чији
чланови су били Бошко Обрадовић, Бранимир Нешић, Сретен Јокић, Саша Бонџић,
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Радован Тврдишић, Јован Ђорђевић, Владан Глишић, Данило Тврдишић, Зоран
Радојичић, Срђан Ного и Иван Костић.
Симболи
Симболи Српског сабора Двери били су три спојена прста, Двери као царска
олтарска врата у црквеном храму и на крају знак који представља стилизацију
Богородице са Богомладенцем Христом, или мајке са дететом у облику срца. Он је
дизајниран у пролеће 2007. године за потребе тадашњег пројекта за борбу против
беле куге под називом „Покрет за живот“. Дизајнирао га је графички дизајнер из
Ниша Александар Поповић, уз асистенцију графичког дизајнера из Врања Мила
на Михајловића. Уласком Двери у политику знак је прихваћен као званични знак
групе грађана „Двери - Покрет за живот Србије“, а касније и политичке странке
Српски покрет Двери.
Часопис „Двери српске”
Објављен је 51 број часописа, а међу њима су и тематски зборници о: Светоса
вљу и Вуку Ст. Караџићу, Српском завету и ванзаветној историји Срба, Светом Сави,
Достојевском, Светом оцу Јустину (Поповићу), на тему „Паланка филозофије“, о
Црњанском, комунистичким злочинима, монархији, Дражи Михаиловићу, Мар
ку С. Марковићу, Николи Тесли, Св. владики Николају (Велимировићу), Великом
брату (технолошком тоталитаризму), патријарху Павлу, Европској унији, Солже
њицину, НАТО геноциду, Сребреници, породици, антинацизму, Републици Српској
Крајини, НДХ као држави геноцида и изборној крађи 2012. године.
Књиге
Објављено је више књига и брошура, поједине у више издања. То су:
- Први Сабор православно-националне омладине српске на Београд
ском университету после 1944. године, Београд 2002.
- Бошко Обрадовић, Српски завет, Београд 2007. (поновљена издања
2008, 2010)
- Бранимир Нешић, Срби и ксенофобија, Београд 2008.
- Др Зоран Јеротијевић, Државотворност Равногорског покрета, Бео
град 2008.
- Мр Дејан Мировић, Аргументи против Европске уније, Београд 2008.
- Марија Семјонова, Валкира, Београд 2009 (саиздаваштво са Преводи
лачком радионицом Росић)
- Јулија Николајевна Вознесенска, Касандрин пут, Београд 2009.
- Данило Тврдишић, Глобализација безумља, Београд 2010. (поновљено
издање 2012)
- Водич за повратнике из Расејања, Београд 2010.
- Српски патриотски НВО сектор. Српска мрежа за 21. век, Београд 2010.
- Бошко Обрадовић, Српска унија, Београд 2012. (поновљено издање 2013)
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-

Владан Глишић, Мали водич за српски опстанак, Београд 2012.
Аудио, видео и ТВ издања

У аудио и видео форми преношени су најинтересантнији догађаји у
организацији Двери. До јула 2008, објављено је 10 видео и аудио издања, од којих
издвајамо:
- Видео репортажа „Време је за контранапад“ са првог Сабора српских
невладиних организација из Србије, Републике Српске, Црне Горе и
Расејања, 17. марта 2007. у Београду.
- Документарни филм о Српској мрежи, 2009.
Двери су имале значајну телевизијску продукцију. Урађено је преко 200
ТВ емисија за четири године постојања ТВ продукције „Двери српске”. Емисије
су се емитовале на 25 локалних и регионалних телевизија у Србији, Републици
Српској и Црној Гори.
Интернет страница Српског сабора Двери била је једна од најпосећенијих
друштвено-политичких страница у Србији.
Циклус трибина на Филолошком факултету у Београду
На Филолошком факултету Универзитета у Београду, од 2000. до 2002.
године одржано је 25 предавања у чувеној сали 11 и Сали хероја (унутар тога циклус од 5 предавања „Хришћанство и књижевност“ у суорганизацији са Друштвом
пријатеља манастира Ђурђеви Ступови, 2001).
Циклус трибина и округлих столова „Машински четвртком“
на Машинском факултету у Београду
На Машинском факултету Универзитета у Београду, од 2003. до 2011. године
одржано је преко 100 различитих програма у организацији Двери. На трибинама
и на округлим столовима на разне теме, од духовности и историје, преко књижев
ности и културе, до економије и геополитике, учествовало је скоро 200 угледних
српских епископа, свештеника, монаха, интелектуалаца разних струка, умет
ника и других познатих јавних личности. Трибине су заживеле захваљујући др
Милошу Кубуровићу, дугогодишњем професору Машинског факултета. Проф.
др Милош Недељковић, дугогодишњи декан Машинског факултета, као и читава
Управа Факултета, због подршке одржавању ових трибина награђени су од стране
Српске православне цркве Орденом Светога Саве другог реда. Орден је додељен
31. јануара 2008, на свечаности поводом 100 одржаних трибина на Универзитету
у Београду, под насловом: „Феномен Машинац – парче слободног неба“. Орден
је уручио Његово Преосвештенство епископ хвостански г. г. Атанасије (Ракита),
а пропратно писмо Св. Синода СПЦ прочитао је протојереј-ставрофор Саво Јовић.
На Машинском факултету Двери су прославиле и 10-годишњицу свог рада,
5. фебруара 2009. године. Тада је Његово Преосвештенство епископ хвостански г.
г. Атанасије (Ракита), пренео благослов Његове Светости патријарха српског г. г.
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Павла, који је на Савиндан те године Двери наградио високим одличјем Српске
православне цркве – архијерејском граматом поводом 10 година рада. Образло
жење овог великог признања прочитао је протонамесник Миодраг Поповић,
главни и одговорни уредник листа Српске патријаршије „Православље“. На овој
свечаности гостима су се обратили Никита Боровиков, федерални комесар руског
патриотског удружења „Наши“ и Славко Пановић, председник Српске народне
одбране из Чикага.
Повеља слободе
Двери су установиле посебну награду под именом „Повеља слободе“. Добит
ници „Повеље слободе“ за 2007. годину били су проф. др Милош Недељковић,
декан Машинског факултета и др Патрик Барио, пуковник француске војске и
лекар. Награде су додељене 31. јануара 2008, на свечаности поводом 100 одржаних
трибина на Универзитету у Београду.
Добитници „Повеље слободе“ за 2008. годину су били Александар Исаијевич
Солжењицин (посмртно) и Предраг Драгић Кијук. Награде су додељене на про
слави 10 година рада Двери, 5. фебруара 2009. године.
Добитници „Повеље слободе“ за 2010. годину биле су руски историчар Елена
Гускова и новинар Оливера Милетовић. Повеље су уручене на свечаности поводом
годишњице Двери одржаној у парохијском дому храма Св. Александра Невског
у Београду.
Након вишегодишње паузе, нови добитници „Повеље слободе” за 2014. годину
били су Сретењски манастир из Москве и јеромонах Игнатије Шестаков, сабрат
манастира, за помоћ српском народу и СПЦ на Косову и Метохији и православно
мисионарење на Интернету, као и академик проф. др Коста Чавошки. Награде су
додељене на прослави 15 година постојања Двери, 26. јануара 2014. године.
Сабори српске омладине и Српске мреже
Централни део активизма Српског сабора Двери били су сабори. Српски сабор
Двери, као организација настала на трибинама и представљањима часописа за
националну културу и друштвена питања „Двери српске”, творац је и реализатор
идеје обнове омладинског саборовања са циљем успешнијег међусобног повези
вања унутар српске омладине.
Одржано је десет Сабора српске омладине из Отаџбине из Расејања, на којима
је узело учешћа више од 100 организација, преко хиљаду младих и више стотина
гостију (2001-2010). Поред тога, одржано је шест регионалних Сабора, на којима
је узело учешћа више десетина организација и појединаца.
Сабори српске омладине, осим првог, одржавали су се при цркви или мана
стиру јер тако налаже литургијска свест и саборска традиција српског народа.
Сабори су се одвијали са благословом надлежног архијереја. Сваке године Сабор
је мењао место одржавања, обилазећи тако постепено све српске земље и светиње.
У радном делу Сабора учествовали су представници различитих неполитичких
омладинских организација из Отаџбине и Расејања, без обзира на организациону

20

Из Летописа Двери - Савиндан 1999 – Савиндан 2019.

форму у којој функционишу, ако им је светосавско исходиште заједничко. На
радном делу учесници су се међусобно упознавали, размењивали искуства, раз
говарали и саборно се договарали око најбитнијих тема и одлука. Сабор је сваке
године позивао и посебне госте из редова клира и лаика који су држали предавања
и учествовали у раду Сабора. Ови гости су својим искуством и саветима помагали
раду Сабора. Радни део је био употпуњен присуством учесника богослужењима,
као и другим свечаним програмима за дружење учесника.
У периоду од 2007. до 2010. године, Српски сабор Двери је активно предво
дио рад Српске мреже, тако да су све активности Мреже у ствари и активности
Српског сабора Двери, као најагилније националне омладинске организације.
Идеја Српског сабора Двери о настанку једне овакве мреже настала је на саборима
српске омладине. Мрежа је обухватала најактивнија српска удружења из Срби
је, Републике Српске, Црне Горе и Расејања. Српска мрежа је званично почела са
радом 1. марта 2007. године, а прво јавно представљање идеје Српске мреже одр
жано је на Сабору за Косово и Метохију 17. марта 2007. године у Дому синдиката
у Београду, у организацији Сабора српске омладине и Српског сабора Двери. На
овом сабору су се појавиле најактивније српске организације из Србије, српских
земаља и Расејања, а скуп је својим писаним обраћањем благословио Његова
Светост патријарх српски г. г. Павле. Главна тема Сабора било је „Српско нацио
нално питање данас у светлости Косова и Метохије“, а покренута је идеја српских
интеграција и постављања јединственог Српског питања на Балкану. Објављено
је видео издање са београдског Сабора „Време је за контранапад“. Други, трећи и
четврти Сабор Српске мреже одржани су у оквиру Сабора српске омладине, од
2008. до 2010. године.
Сабори1
Први Сабор православно-националне омладине српске на Београдском уни
верзитету после Другог светског рата, одржан је у организацији Двери и Удружења
студената Философског факултета у Београду Свети Јустин Философ, 6. децембра
2001. године на Филолошком факултету у Београду.
Други Сабор српске омладине, одржан је о Видовдану 2002. године, у Чачку.
Трећи Сабор српске омладине одржан је о Ђурђевдану 2003. године, у мана
стирима Студеници, Ђурђевим Ступовима у Расу и Беранама.
Четврти Сабор српске омладине одржан је августа 2004. године на релацији
Орашац – Цетиње – Острог – Требиње – Соко град.
Пети Сабор српске омладине, одржан је од 3. до 7. августа 2005. године у
манастиру Студеница.
Шести Сабор српске омладине одржан је од 28. јуна до 2. јула 2006. године
у манастирима Копорин, Жича, Соко Град, Ћелије и Лелић.
Седми Сабор српске омладине одржан је од 28. јуна до 1. јула 2007. године у
манастиру Студеница.

1

Детаљнији опис Сабора дат је у књизи, уз повеље.
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Осми Сабор српске омладине и 2. Сабор Српске мреже одржан је од 30. јула
до 2. августа 2008. године у манастиру Студеница.
Девети Сабор српске омладине и 3. Сабор Српске мреже одржан је од 30. јула
до 2. августа 2009. године у манастиру Св. Николе на Озрену, Република Српска.
Десети Сабор српске омладине и 4. Сабор Српске мреже одржан је од 6. до
8. августа 2010. године, у парохијском дому храма Светог Саве у Београду.
Регионални сабори
1. Први Сабор српске омладине југоисточне Србије, 1-3. јун 2004. године,
одржан је у Нишу, о данима Светог цара Константина и царице Јелене, у сали
Епархијског двора, у организацији Православне омладине Нишке епархије и
Српског сабора Двери.
2. Други Сабор српске омладине југоисточне Србије, 16-18. септембар 2005.
године, одржан је у манастиру Св. Прохора Пчињског, у организацији Сабора
омладине Јустинове из Врања и удружења Српски сабор Двери.
3. Први Сабор православне српске омладине Републике Српске и Федера
ције БиХ, одржан је од 28. септембра до 1. октобра 2006. године, у манастиру Св.
Николе на Озрену, Република Српска, у организацији Светосавске омладинске
заједнице Епархије зворничко-тузланске, у сарадњи са Српским сабором Двери.
4. Први Сабор српске омладине за Америку и Канаду, одржан је од 21. до 23.
новембра 2008. године, у манастиру Нова Грачаница код Чикага, у организацији
Српског сабора Двери и манастира Нова Грачаница.
5. Први Сабор светосавских школа у Европи, одржан је од 12. до 14. јуна
2009. године, у манастиру Успења Пресвете Богородице у Химелстиру у Немач
кој, у организацији Удружења Срба „Немања” из Билефелда (Немачка) и Српског
сабора Двери.
6. Видовдански Сабор српске омладине у Канади, одржан је о Видовдану
2009. године, у манастиру Преображења Господњег у Милтону, у организацији
Епархије канадске, омладинског удружења „Косовски Завет” из Кичинер-Ватер
луа и Српског сабора Двери.
Хуманитарне акције
Српски сабор Двери је организовао више хуманитарних акција у Србији и
Републици Српској за помоћ Србима на Косову и Метохији. У њима су учествова
ле и друге организације чланице Српске мреже, посебно Српски народни покрет
„Избор је наш“ из Бања Луке и Светосавска омладинска заједница (СОЗ) Епархије
зворничко-тузланске. Сва сакупљена помоћ уручивана је преко СПЦ угроженим
на Косову и Метохији. Акције су се одвијале и под слоганима „Заслужимо Косо
во!“ и „Буди Србин – живи Косово“, не само у Србији и Републици Српској, већ и у
српском расејању преко братских организација, међу којима су се истицали СОЗ
Аустрије и Светски сабор Срба из Немачке.
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Најзначајнија акција је била усмерена за прику пљање помоћи за народне
кухиње на Косову и Метохији. Због ове акције, Српском сабору Двери је уручена
специјална плакета „Вечерњих новости“ за најплеменитији подвиг 2007. године,
12. децембра 2007. у Скупштини града Београда, на предлог Светлане Стевић,
председнице Хуманитарног удружења „Мајка девет Југовића“ из Грачанице. У
објашњењу је стајало: „Чланови Сабора српских Двери скупљају помоћ за Србе са
Косова и Метохије. Филмом страшног назива „Кад би хлеба било више“ пробудили
су јавност. Спречили су затварање Народне кухиње у општини Ново брдо. Помоћ
је стизала из свих градова Србије и Републике Српске. И хлеба је било више, јер
је брашна сакупљено на тоне. Било је и лекова, одеће, прашка, сапуна, шампона,
хране... Спречена је хигијенска катастрофа у српским енклавама, где становни
штво често нема ни струје ни воде.“
Од хуманитарних акција посебно издвајамо:
- отварање Духовног центра при Црквеној општини у Косовској Митро
вици, 2004 (обезбеђивање компјутерске техничке опреме, столова и
столица, полица и преко 1000 наслова књига за духовну библиотеку)
- камион помоћи у намирницама и гардероби за невладину организа
цију Епархије Рашко-призренске „Мајка девет Југовића“, 2006.
- организовање, у два наврата, доласка деце са Косова и Метохије и њихо
вог боравка у породицама својих вршњака у Оџацима, 2006.
- отварање пекаре у општини Косовска Витина, 2008.
- суделовање Српске мреже у пројекту европске дијаспоре под називом
„Опстанак“, посвећеном привредним улагањима и економски одржи
вом развоју српског становништва на Косову и Метохији
- помоћ Српске мреже у прикупљању и слању хуманитарне помоћи
српског расејања Србима на Косову и Метохији (за неколико година
прикупљено је и послато преко 100.000 евра новчане помоћи)
- акције Српске мреже 15. маја и 10. јуна 2010. године – помоћ социјално
угроженим вишедетним породицама, породицама погинулих и рат
них војних инвалида из последњих ратова, у преко 30 градова у Србији,
Црној Гори и Републици Српској, у вредности од близу милион динара
- Помоћ пострадалим породицама након земљотреса у Краљеву.
Трибине, предавања, пројекције…
Двери су биле препознатљиве и по организацији великог броја предавања,
представљања, трибина, пројекција… Представљамо циклусе најзначајнијих
догађаја:
– Два циклуса предавања Марка С. Марковића, доктора наука са Сорбоне
(Париз), у укупно 8 градова у Србији (2005-2006)
– Циклус представљања књиге „Изгубљено Косово“ италијанске новинарке
Марилине Веке у 3 града у Србији (2005)
– Промотивна кампања Двери у 8 градова у југоисточној Србији (2005)
– Циклус трибина на тему: „Монархија као принцип власти“ у 3 града у
Србији (2006)

23

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Циклус пројекција филма „Свети Николај Српски“ у 7 градова у Србији (2006)
Циклус предавања јеромонаха Дамаскина Кристенсена из манастира Пла
тине (САД) у 10 градова у Србији, Црној Гори и Републици Српској (2006)
Циклус представљања књиге „Бог и рокенрол“ монаха Арсенија (манастир
Црна Река) у 5 градова у Србији (2006)
Циклус трибина „Истина о Ђенералу“, посвећених 60-годишњици од уби
ства ђенерала Драже Михаиловића, у 4 града у Србији (2006)
Циклус пројекција филма „Заједничко дело“ у 2 града у Србији (2006)
Циклус пројекција филма „Кад би хлеба било више“ у 4 града у Србији
(2006-2007)
Циклус трибина на тему „Лаж и истина о грађанском рату 1941-45“ у 6
градова у Србији (2006)
Циклус предавања др Бранимира Јовановића на тему: „Непознати Тесла
– породично порекло, родољубље и поглед на свет Николе Тесле“ у 7 гра
дова у Србији (2006)
Циклус представљања Двери на тему „Православље и млади“ у 8 градова
у Србији (2006)
Циклус од 10 промоција часописа „Велики брат: технолошки тоталита
ризам“, под насловом „Савремени концентрациони логор“ (новембардецембар 2007)
Циклус представљања монографије „Свети Василије – исцелитељ и чудо
творац“ (2009), у више десетина градова.
Летње духовне вечери у Чачку. Прве су одржане 2006. године, у органи
зацији огранка Српског сабора Двери у Чачку и Хришћанске заједнице
„Свети ђакон Авакум“ при ЦО Чачак. Од тада је манифестација традицио
нално одржавана сваке године (13 година), с еминентним гостима из света
културе, религије, политике…
Покрет за живот

Двери су најзначајнију препознатљивост стекли представљајући породични
програм „Покрет за Живот“, који представља афирмативну кампању промоције
светиње људског живота, вредности брака и породице и лепоте детета у пренатал
ном периоду. Само у току 2005. и 2006. године, одржане су промоције у 15 градова
у Србији и Републици Српској. Представљања су настављена и идућих година.
Двери су организовале више великих породичних манифестација на отво
реном, од којих издвајамо:
- Породична шетња у Чачку 31. маја 2009. године,
- Породична шетња у Београду 12. септембра 2009. године,
- Породична шетња у Бијељини, 15. маја 2010. године,
- Породична шетња у Београду, 9. октобра 2010. године.
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Велике духовне и националне академије
Двери су организовале пет академија у Великој сали Дома синдиката у Бео
граду, посвећених:
Светом Николају Охридском и Жичком (2003),
200-годишњици Првог српског устанка (2004),
Преподобном Јустину Ћелијском (2004)
Косову и Метохији (2005),
ђенералу Дражи Михаиловићу (2006).
Поред ових, организовале су и академију у дворани „Шумадија“ у Аранђелов
цу, посвећену страдању Српске цркве и народа од комуниста (2005).
Научни скупови, симпосиони, округли столови...
Велику препознатљивост у научним круговима Двери су стекле организаци
јом научних скупова, округлих столова и симпосиона. Издвајамо следеће:
- Огранак Српског сабора Двери у Нишу два пута у 2006. години организовао
је међународне округле столове на тему проблематике решавања статуса Косова и
Метохије. Најпре је 19. марта у амфитеатру Правног факултета у суорганизацији
са Студентским културним центром Ниш и Савезом студената Правног факултета у Нишу, одржан разговор на тему: „Косово и Метохија – природа проблема
и изгледи за решење“. Учесници су били: др Срђа Трифковић, директор Центра
за међународне студије Рокфорд института у Америци, др Џејмс Бисет, бивши
канадски амбасадор у Југославији, Сер Алфред Шерман, некадашњи саветник
британског премијера.
Потом је 8. децембра, на истом месту, у суорганизацији са Америчким саветом за Косово, Удружењем интелектуалаца „Српска национална свест“ и Савезом
студената Правног факултета у Нишу, одржан други разговор на тему: „Косовски
расплет: Западне опције и српска стратегија“, у коме су учествовали: Џејмс Бисет,
бивши канадски амбасадор у Београду, Георги Енгелхарт, стручни сарадник Руске
академије наука у Москви, др Мајкл Стентон, професор Академије британске
ратне морнарице, др Срђа Трифковић, спољнополитички уредник америчког
месечника Chronicles, Џејмс Џатрас, директор Америчког савета за Косово и
дугогодишњи саветник Републиканског националног комитета у Сенату САД и
др Милан Петровић, професор Правног факултета у Нишу.
- Округли сто у Бања Луци „Европске интеграције и демократски стандар
ди на простору бивше СФРЈ – Република Српска и српско национално питање“.
Организатори Српски народни покрет „Избор је наш“ и Српски сабор Двери (23.
септембар 2006)
- У оквиру Округлог стола на тему руско-српског пријатељства, у Београду је
13. маја 2008, у сали парохијског дома храма Св. Александра Невског, предавање
на тему „Руска идеја“ одржао професор Филозофског факултета Универзитета
Ломоносов у Москви Алексеј Козирев. Организатори су били Српски сабор Двери
и Удружење студената „Номоканон”.
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- Округли сто у Београду, 12. јуна 2008, у „Академији 28”. Организатори су
били Српски сабор Двери и Удружење студената „Номоканон”, а на тему „Опело за
демократију“ говорили су др Коста Чавошки, др Слободан Антонић, др Славенко
Терзић, адвокат Горан Петронијевић, Марко Пушица и Владан Глишић.
Културно-просветна мрежа
У оквиру деловања Српске мреже, запажено место је имала „Светосавска учио
ница”, замишљена као „нови, додатни и алтернативни модел културно-просветног
рада у парохијској заједници СПЦ, на првом месту Срба у дијаспори, са циљем да
понуди млађим генерацијама образовање у православном и националном духу, као
и обуку за прављење и вођење модерних патриотских организација и пројеката“.
„Светосавска учионица” је настала 2008. године као годишњи семинар, а затим
је то прерасло у програм који се одвијао једном месечно у више од 10 српских цркве
них општина у Европи и северној Америци, у периоду од 2008. до 2010. године.
Национално-политичка мрежа
Активност на пољу национално-политичког рада је посебан сегмент рада Срп
ске мреже, у оквиру ње и Српског сабора Двери. Српска мрежа се није упуштала у
дневно-политичке теме и сукобе, али је реаговала на све кључне националне теме.
Издвајамо следеће активности:
1. „За живот без Великог брата“ – кампања борбе против увођења нових,
електронских личних докумената (путем сајта, учешћа на научним скуповима,
организације трибина и протестних сабора, дељења летака и скупљања потписа
против новог закона о личној карти…) током 2006. године. Резултат ове борбе је
уредба Владе Републике Србије којом се омогућава слобода избора личне карте,
односно уводи начело добровољности прихватања или одбацивања електронског
чипа при узимању нових личних карата.
2. Реаговање на Закон против дискриминације јер је он представљао нову
дискриминацију према традиционалним верским заједницама и вредностима.
3. Противљење новом задуживању код ММФ-а, које води у дужничко ропство.
4. Протест Двери и других патриотских организација испред амбасаде Слове
није у Београду, 16. фебруара 2008. године, дан уочи проглашења тзв. независности
Косова. Централним београдским улицама, од Калемегдана до храма Светог Саве,
прошетало је више од 10.000 људи. То је био први организовани српски протест
против незаконитог и противно међународном праву учињеног самопроглаше
ња независности Косова. Овом приликом је упућено писмо Амбасади Републике
Словеније у Београду: „Протест против слања мисије ЕУ на Косово и Метохију без
сагласности Савета безбедности и Србије“, које су потписале организације чланице
Организационог одбора протеста: Српски народни покрет „1389“, Удружење „Наши“
(Аранђеловац), Свесловенско књижевно друштво, Друштво пријатеља манастира
Ђурђеви Ступови, Хуманитарно удружење „Браниоци Отаџбине 1998-99“, Удруже
ње студената Правног факултета у Београду „Номоканон“ и Српски сабор Двери.
У фебруару 2008. Српски сабор Двери је упутио више отворених писама:
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23. фебруар 2008 – Отворено писмо председнику Србије Борису Тадићу,
24. фебруар 2008 – Отворено писмо гувернеру Народне банке Србије,
25. фебруар 2008 – Отворено писмо Радио телевизији Србије и другим елек
тронским медијима са националном фреквенцијом.
Између великог броја других појединаца и удружења и Српски сабор Двери
је потписник писма Вуку Јеремићу, 27. фебруара 2008: „Захтев министру спољних
послова Србије Вуку Јеремићу да упути оштар протест амбасадору САД у Србији
поводом изјаве да је бомбардовање СРЈ 1999. било „неопходно““.
5. Поводом часописа „Европска унија: мит и стварност“, Двери су организовале
јавне расправе на тему „Косово и/ли ЕУ“, у 40 градова у Србији у периоду март-мај
2008. У оквиру кампање су уприличена и бројна медијска гостовања. Из кампање
се издвајају два догађаја:
- 5. мај 2008 – главни промотивни дан; активисти Двери широм Србије у исто
време, у 12:44 изашли на улице са поруком „Остаће наше“,
- 9. мај 2008 – завршни дан кампање у Београду, више промотивних акција.
6. Учешће у јавној дискусији поводом доношења првог Закона о дијаспори и
Србима у региону, у Народној скупштини Републике Србије.
7. Кампања „Српска мрежа за Косово и Метохију, Републику Српску и Црну
Гору“, у оквиру које су одржане трибине у 10 највећих српских градова на Балкану,
на тему: „Српско национално питање на Балкану данас“. Суорганизатори и уче
сници били су: Српско национално веће Косова и Метохије, Српска листа у Црној
Гори, Српско народно вијеће Црне Горе, Српски народни покрет „Избор је наш“
из Бања Луке, СОЗ Епархије зворничко-тузланске, Сабор омладине Јустинове из
Врања, Српски културни центар „Свети Сава“ из Суботице и Српски сабор Двери.
8. Акција „За српску Војводину и спас Србије“, поводом доношења новог Стату
та АП Војводина. У акцији су презентовани докази о неуставности новог Статута.
9. Потписивање петиције за смену министра одбране, због одлуке Владе Репу
блике Србије да пошаље српске војнике на вежбу НАТО пакта у Грузију, током
априла и маја 2009. године. Петицију је потписало 40 чланица Српске мреже и
45 јавних личности, а подржале су је и неке политичке странке. Резултат акције
било је одустајање Владе Републике Србије да пошаље српске војнике на вежбу
НАТО пакта на граници Русије.
10. Изложба на отвореном у Кнез Михаиловој улици у Београду, поводом
доласка потпредседника САД Џозефа Бајдена у посету Србији, маја 2009. године.
На изложби су приказане фотографије разорене Србије и НАТО злочина током
агресије 1999. године.
11. Кампања сећања „Памти и живи“, марта 2009. године, организована пово
дом десетогодишњице бомбардовања Србије од стране НАТО пакта. Кампања се
одвијала у више десетина градова широм Србије, а централна манифестација је
одржана 24. марта у Сава Центру у Београду, уз учешће гостију из Русије и Србије.
12. Кампања против доношења резолу ције о Сребреници у Народној скуп
штини Републике Србије, јануара 2010. године. Иза кампање је стало више од 100
српских патриотских организација из целог света, више стотина јавних лично
сти и више хиљада грађана који су сви били потписници Апела Српске мреже
против ове резолуције.
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13. Учешће на Конференцији српских националних организација, 18. јуна
2010. године у Подгорици, са темом „Срби у региону – положај и перспективе“, у
организацији Српског националног савета Црне Горе.
Активности у српском расејању и међународне активности
Српски сабор Двери је имао бројне активности у расејању и плодну сарадњу
са српским патриотским организацијама. Његови представници су посетили
преко 60 српских заједница у дијаспори – у Европи, северној Америци (САД и
Канада), Аустралији и Африци.
Издвојили смо најбитнија путовања и кључне спољно-политичке контакте
у овом периоду.
Фебруара 2006. и крајем исте године, Бошко Обрадовић и Владан Глишић су
били гости више српских црквених општина и националних удружења у Европи
и одржали серију предавања. Организатор је био Саша Бонџић, директор пред
ставништва Двери за Европу. У оба наведена случаја предавања су била на тему
„Светосавље као српски национ
 ални програм“. Обрадовић и Глишић су били гости
српских храмова и српских удружења у Бечу, Франкфурту, Ротердаму, Паризу,
Нирнбергу, Берлину, Билефелду, Хановеру, Хамбургу, Будимпешти и Сентандреји.
Имали су састанке са епископима будимским Лукијаном и западно-европским
Луком, као и са већином старешина храмова и бројним српским интелектуалци
ма и представницима српских удружења у Европи, али и са угледним странцима.
У току септембра и октобра 2007. године, Бошко Обрадовић и Бранимир
Нешић су посетили српску заједницу у САД, и обишли следеће градове: Њујорк,
Бостон, Сан Франциско, Саратогу, Кливленд, Чикаго, Милвоки, Рокфорд и Детроит.
Држали су предавања у парохијским домовима СПЦ и представљали удружење.
Говорили су на следеће теме: Темељи српског идентитета, Српско национално
питање данас, Свети Николај Српски и ђенерал Дража Михаил
 овић – као узори
савремене омладине, Значај традиције... Поред предавања, били су гости у неко
лико радио и ТВ емисија, посетили Богословски факултет Светог Саве у Либер
твилу и формирали прве огранке Двери у САД. Између осталог, сусрели су се и са
представницима Српске народне одбране, најстарије српске организације у САД.
У марту 2008. године, у посети Дверима био је Александар Дугин, познати
руски политички филозоф.
Вреди напоменути да су представници Двери Бошко Обрадовић и Саша Бон
џић 31. маја 2008. године учествовали на саветовању српске дијаспоре у Европи, у
Српској православној црквеној општини у Минхену. Организатори су били Срп
ски сабор Двери и Светски сабор Срба (Хајделберг, Немачка). Тема саветовања је
била: „Српско питање у светлу глобалних процеса – нови начини организовања и
деловања матице и дијаспоре као одговор на историјски изазов“. Учествовали су
представници српских организација и црквених општина из 12 градова Немачке,
Аустрије, Холандије, Белгије и Велике Британије.
Представници Двери су учествовали на 12. Светском руском народном сабо
ру, у државној палати у Кремљу, у Москви, у организацији Одељења Московске
Патријаршије за односе са иностранством. Сабор је благословио патријарх руски
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Алексеј, а поздравно писмо је послао председник Русије Владимир Путин. Сабор
је отворен 20. фебруара 2008. године, а на њему су учествовали представници
свих друштвених слојева Русије: Цркве, државе, војних структура, научних, књи
жевних, новинарских, предузетничких, уметничких, спортских и омладинских
удружења. Делегацију од пет чланова Српског сабора Двери чинили су Бранимир
Нешић, Данило Тврдишић, Зоран Радојичић, Саша Петровић и Јована Никић. У
саставу делегације из Србије били су и протојереј Миодраг Поповић, уредник
листа „Православље“ и Југослав Кипријановић, председник Друштва пријатеља
манастира Ђурђеви ступови у Расу. Домаћин боравка делегације Двери у Русији
била је руска православно-национална организација „Млада Русија“. Делегаци
ја је учествовала у раду Сабора руске православне омладине, а у име делегације
Сабору се обратио Бранимир Нешић. Овај скуп је био увод у бројне међусобне
посете и сусрете са руским пријатељима у Москви и Београду који трају интен
зивно до данас.
Изасланици Покрета Бошко Обрадовић и Радован Тврдишић били су у Амери
ци и Канади (Отава, Торонто, Ванкувер, Едмонтон, Калгари, Кичинер, Вотерлу ...) у више
наврата од 2008. до 2010. године. Издвајамо учешће на Сабору српске омладине
новембра 2008. у манастиру Нова Грачаница код Чикага, и на Видовданском Сабору
српске омладине у Канади 2009. године, у манастиру Преображења Господњег у
Милтону. Уз учешће на Саборима, одржали су више предавања и трибина. Осим
због учешћа на саборима, боравили су на овим просторима и поводом предста
вљања рада Српске мреже, Светосавске учионице и Покрета за живот.
У два наврата представници Двери били су у посети српској заједници у
Аустралији. Бошко Обрадовић и Зоран Радојичић 2010, и Зоран Радојичић 2011.
године били су гости српских заједница у Сиднеју, Мелбурну, Аделајду, Камбери,
Бризбејну и Перту.
Посебно запажен је био боравак у више наврата у Јоханесбургу у Јужноафрич
кој републици, на позив тамошње српске заједнице.
ПОЛИТИЧКИ ПЕРИОД 2011-2018.
СРПСКИ САБОР ДВЕРИ/ СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ
Српски сабор Двери је 2011. године одлучио да званично уђе у активни поли
тички живот, што значи и излазак на парламентарне и све остале изборе. Ова одлу
ка је увелико променила начин рада ове организације, која више није хтела да се
бави само активностима у невладином сектору. У Покрету је сазрело мишљење
да једино бављење „великом“ политиком пружа могућност да се направе дру
штвене промене. Уласком у политички живот знатно се повећао број медијских
наступа, конференција за штампу, промоција, представљања, трибина, посебно
у предизборним месецима. Поред разних облика ванинституционалног, ту су
и многи видови институционалног деловања, након уласка седам посланика у
Народну скупштину и одборника у локалне скупштине. Било је много спољно
политичких активности, али и сусрета са разним домаћим политичким и гра
ђанским удружењима. Из мноштва догађаја, за овај извод из Летописа изабрали
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смо најупечатљивије, на основу којих може да се закључи у ком смеру је вођена
политика Двери.

2011.

10. фебруар 2011 – Одлука о уласку у политички живот.
25. фебруар 2011 – Потписана Повеља о сарадњи најактивнијих српских
патриотских организација у региону.
22. март 2011 – Акција у центру Београда „Алтернатива долази сутра“, пово
дом посете Владимира Путина Београду.
26. март 2011 – Усвојена Национална стратегија српских родољубивих удру
жења са простора бивше Југославије.
Стручни Округли столови на Машинском факултету
1. април 2011. Тема: Економија
Учесници: Миодраг Скулић, проф. др Данијел Цвјетићанин, Бранко Драгаш,
проф. др Рајко Буквић, Милорад Илић, Радивоје Огњановић, Мирослав Паровић
и Данило Тврдишић.
15. април 2011. Тема: Пољопривреда
Учесници: Проф. др Миодраг Димитријевић, Радомир Стојановић, Иван
Костић, Мирослав Паровић, Зоран Бушић, Душан Р. Ивановић, мр Татјана Кне
жевић и Саша Илијић.
24. април 2011. Тема: Породица
Учесници (између осталих): Љубивоје Ршумовић, др Милијана Абрамовић
Савић, др Влајко Пановић, Александар Арсенин, проф. др Љубомир Протић,
Бошко Ћирковић Шкабо, Небојша Дугалић, мр Биљана Спасић, Милица Новко
вић и Бошко Обрадовић.
21. мај 2011. Тема: Просвета
Учесници: Проф. др Љубомир Протић, проф. др Мила Алечковић, Милица
Новковић, мр Владимир Димитријевић, Иван Ружичић, Драган Матијевић и
Бошко Обрадовић.
25. мај 2011. Тема: Постоје ли српска култура и медији?
Учесници на првом делу о култури: Ивана Жигон, проф. др Мило Ломпар,
др Миша Ђурковић, Драган Хамовић, Зоран Стефановић, Александар Дунђерин,
проф. др Ђорђе Јанковић и Игор Ивановић.
Учесници на другом делу о медијима: Владан Вукосављевић, Ратко Дмитро
вић, Жељко Цвијановић, Ђуро Билбија, Биљана Ђоровић, Лидија Глишић и Бошко
Обрадовић.
31. мај 2011. Тема: Спољна политика Србије – алтернативе
Учесници (између осталих): Проф. др Дарко Танасковић, Зоран Петровић
Пироћанац, Марина Рагуш, Слободан Јанковић, Саша Гајић, др Александар Митић
и Бошко Обрадовић.
Април-мај 2011 – Кампања против продаје Телекома
24. јун 2011 – Одржана заједничка конференција за медије на којој је иза
предлога Новог народног договора Двери стало више истакнутих појединаца и
седам организација из Србије.
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24. август 2011 – Представници Двери подржали српски народ на барикада
ма на Косову и Метохији.
13. септембар 2011 – Протест против одржавања геј параде у Београду и
петиција Двери и групе патриотских организација, у којој се тражи отказивање
геј параде.
У току 2011. године, одржана су бројна представљања Новог народног дого
вора широм Србије.

2012.

11. фебруар 2012 – Први предизборни митинг Двери, у Дому синдиката у
Београду.
Фебруар-мај 2012 – Бројне предизборне активности, укључујући и више
породичних шетњи широм Србије.
6. мај 2012 – Учешће на председничким, републичким, покрајинским и
локалним изборима. Кандидат Покрета на председничким изборима био је Вла
дан Глишић.
Уследили су вишедневни протести због изборне крађе.
11. мај 2012 – Апел јавних личности у одбрану изборне воље грађана на Ђур
ђевданским изборима 2012.
Јул-август 2012 – Учешће делегације Двери на Сверуском образовном омла
динском форуму „Селигер 2012“. Иван Костић се сусрео са Владимиром Путином.
Септембар-децембар 2012 – Кампања „За Србију без ГМО“.
3. октобар 2012. – Протест поводом изложбе Ecce homo у Центру за културну
деконтаминацију у Београду.
17. октобар 2012 – Петиција Двери и групе јавних личности и интелектуала
ца, за укидање АП Војводина.

2013.

6-7. април 2013 – Протести против потписивања Бриселског споразума.
15. април 2013 – „Време је за напуштање ЕУ пута и повратак теме Косова и
Метохије у УН“ – петиција Двери и групе интелектуалаца.
24. април 2013 – Двери поднеле кривичну пријаву против чланова Владе
Србије због велеиздаје и потписивања Бриселског споразума.
27. септембар 2013 – Породична шетња у Београду и протест против антипо
родичне владе.
13. октобар 2013 – Учешће представника Двери Срђана Нога на конференцији
у украјинском парламенту.
Октобар-новембар 2013 – Подршка српском народу на Косову и Метохији у
бојкоту избора, који су организовале нелегалне власти у Приштини.

2014.

26. јануар 2014 – Прослава 15 година постојања Двери. Поред чланова Старе
шинства Двери, на скупу су говорили и мр Владимир Димитријевић, професор
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књижевности из Чачка и Драган Давидовић из Јужне Африке, у име свих добро
твора Двери из Расејања. Специјални гост био је Алексеј Валерјевич Риљев, члан
Бироа Президијума Политичког савета Сверуске политичке партије „Родина”,
чији је оснивач Димитрије Рогозин.
Фебруар – март 2014 – Бројне активности у предизборној кампањи.
16. март 2014 – Учешће на републичким изборима и на локалним београд
ским изборима.
Мај 2014 – Помоћ становништву у областима које су захваћене поплавама.
10-12. септембар 2014 – Учешће делегације Двери на Међународном поро
дичном форуму „Многодетне породице и будућност човечанства“ у Москви.
Чланови делегације били су Срђан Ного, Предраг Митровић, Зоран Радојичић,
Југослав Кипријановић, Биљана Спасић, Милица Новковић и Милијана Абра
мовић Савић. Овом приликом члан делегације Предраг Митровић добио је
Сребрну медаљу храма Христа Спаситеља у Москви.
26. септембар 2014 – Петиција групе интелектуалаца против политичког
хомосексуализма.
О Никољдану 2014 – Петиција интелектуалаца упућена јавности, државним
званичницима и страначким вођама Републике Српске.

2015.

7. јануар 2015 (О Божићу 2014) – Божићни проглас „Саборни принципи сарад
ње патриотских политичких снага“, потписан од стране ДСС, Покрета Двери и
групе патриотских интелектуалаца.
21. март 2015 – Велики протест Двери против „Блерове владе“, испред зграде
Владе у Београду.
25. април 2015 – Регионални скуп Светског конгреса породица у Београду,
у организацији Центра за заштиту породице. Тема овог међународног скупа је
била „Природна породица и породично друштво – изазови ХХI века“.
27. јун 2015 – У Чачку, на Оснивачком Сабору, основан је Српски покрет Двери.
Усвојени су статут и програм, а за првог председника Покрета је изабран Бошко
Обрадовић.
10. јул 2015 – Апел групе српских интелектуалаца „Боже, спаси нас од наших
европских пријатеља“.
11. јул 2015 – Скуп у Београду у знак сећања на све српске жртве, а посебно
3267 убијених Срба у сребреничко-подрињском крају од стране муслиманских
злочинаца на челу са Насером Орићем.
13. септембар 2015 – У Краљеву је одржан Први Сабор Српског покрета Две
ри на коме је изабран први састав Главног одбора, чиме је почело стварање уну
трашње организације. Главни одбор је изабрао Председништво, које су чинили:
председник Покрета Бошко Обрадовић, Предраг Митровић, Марко Пушица, Срђан
Ного, Иван Дојчиновић, Зоран Радојичић, Иван Костић, Борко Пушкић, Јасмина
Вујић, Марија Јањушевић, Бранимир Нешић, Немања Зарић и Драган Весовић. За
председника Извршног одбора изабран је Александар Танасковић, за директора
Покрета Слободан Димовић, а за председника Политичког савета Јасмина Вујић.
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За секретара Председништва је изабран Зоран Павловић, а за директора Инфор
мативне службе Југослав Кипријановић.
1-3. октобар 2015 – Делегација Српског покрета Двери на челу са председни
ком Бошком Обрадовићем била је у вишедневној посети Руској Федерацији. Пред
ставници Двери узели су учешће на 4. Међународном парламентарном форуму
у организацији Државне Думе Русије, који је сабрао преко 100 парламентараца
са свих страна света. У делегацији су били и Зоран Радојичић, члан Председни
штва, Југослав Кипријановић, директор Информативне службе и Стефан Свркота,
саветник при Савету за спољну политику Двери.
25-30. октобар 2015 – Делегација Демократске странке Србије и Српског покре
та Двери посетила је Русију, са посебним циљем одласка на Крим и исказивања
подршке повратку Крима Русији. Делегацију су предводили др Санда Рашковић
Ивић, председник ДСС и Бошко Обрадовић, председник Двери, а у делегацији су
били још и Милан Лапчевић и Драгана Трифковић из ДСС, и Зоран Радојичић,
Југослав Кипријановић и Стефан Свркота из Двери.
27-30. октобар 2015 – Учешће др Немање Зарића, представника Двери, на
конференцији Светског конгреса породица у Солт Лејк Ситију (САД).
Септембар-децембар 2015 – Кампања против продаје Телекома.

2016.

13. јануар 2016 – Делегација Двери примљена од стране Његове Светости
патријарха српског г. г. Иринеја, у Српској Патријаршији у Београду. Делегацију
је предводио Бошко Обрадовић, председник Двери, а у делегацији су били Бра
нимир Нешић, члан Председништва Двери, проф. Др Јасмина Вујић, председник
Политичког савета Двери, проф. др Александар Липковски, члан Политичког
савета Двери и новоизабрани председник Националног просветног савета и Југо
слав Кипријановић, директор Информативне службе Двери.
4. март 2016 – Коста Чавошки изабран за председника Политичког савета Двери.
24. април 2016 – Учешће на републичким, покрајинским и локалним избо
рима, у коалицији са Демократском странком Србије. Уследили су вишедневни
протести због изборне крађе.
4. мај 2016 – Поновљени избори на више бирачких места. Након њих, коа
лиција Двери-ДСС и званично је обезбедила улазак у Народну скупштину Репу
блике Србије, са 13 посланика. Српски покрет Двери је добио седам посланичких
места, а народни посланици постали су Бошко Обрадовић, Срђан Ного, Марија
Јањушевић, Зоран Радојичић, Иван Костић, Биљана Рубаковић и као ванстранач
ка личност Миладин Шеварлић. Уместо Биљане Рубаковић касније је посланик
постао Драган Весовић.
15-18. мај 2016 – Десети Светски конгрес породица одржан је у Тбилисију,
главном граду Грузије. Српски покрет Двери је пуноправни члан Светског кон
греса породица, а његов представник на Конгресу је био др Немања Зарић, члан
Председништва.
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23. мај 2016 – Делегација Двери и ДСС обавила консултације са председни
ком Републике Србије Томиславом Николићем. Трочлану делегацију чинили су
Бошко Обрадовић, Санда Рашковић Ивић и проф. др Миладин Шеварлић.
30. мај 2016 - Састанак представника Српског покрета Двери и Руског института
за стратешка истраживања при администрацији председника Руске Федерације,
у канцеларији Двери у Београду. Састанку су присуствовали председник Српског
покрета Двери Бошко Обрадовић, директор РИСИ-ја генерал Леонид Петрович
Решетњиков, др Никита Бондарев, руководилац одељења за Балканска питања,
као и Зоран Радојичић, Срђан Ного и Југослав Кипријановић.
7. јун 2016 – Делегација Двери, у саставу Бошко Обрадовић, Срђан Ного и
Зоран Радојичић, присуствовала је консултацијама на позив Александра Вучи
ћа, мандатара за састав нове Владе Србије. Овим поводом Двери су мандатару
предале и представиле 10 тачака за будућност Србије, које се највише базирају
на породичној политици.
10. јун 2016 – Немања Зарић, члан Председништва Двери, уврштен је међу
лидере Светског конгреса породица, глобалне коалиције про-породичних орга
низација из преко 80 држава. Двери су једина про-породична политичка парла
ментарна организација чланица Светског конгреса породица.
19-22. јун 2016 – Марко З. Пушица, члан Председништва Двери, учествовао
је на међународној научној конференцији на Мокрој Гори – Дрвенград, на тему:
„Међународни стандарди о независности судства и самосталности јавног тужи
лаштва“. Конференција је организована од стране Удружења за међународно кри
вично право. Пушица је на конференцији изложио уводни реферат „Негативан
утицај „заинтересованих“ средстава јавног информисања и лаичке јавности на
самосталност јавног тужилаштва“.
26-27. јун 2016 – На позив председника Вишег савета Партије „Јединствена
Русија“ Б. В. Гризлова, народни посланик Зоран Радојичић је био гост на важном
предизборном скупу највеће и владајуће странке Русије, коју предводи председ
ник Руске Федерације Владимир Владимирович Путин.
28. јун 2016 – На Видовдан, у просторијама Јединствене Русије у Москви, пот
писана је Декларација Јединствене Русије и Српског покрета Двери. Декларацију
су потписали Сергеј Владимирович Железњак, заменик Секретара Генералног
Савета Јединствене Русије и заменик председника Руске Думе и Зоран Радојичић,
народни посланик и члан Председништва Двери.
Јун 2016 – Изабрани чланови скупштинских одбора из редова посланика Две
ри: Одбор за права детета: Ного Срђан (члан), Обрадовић Бошко (заменик члана);
Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова: Јањушевић Марија
(члан), Ного Срђан (заменик члана); Одбор за дијаспору и Србе у региону: Костић
мр Иван (члан; председник одбора), Шеварлић проф. др Миладин (заменик члана);
Одбор за здравље и породицу: Весовић Драган (члан), Ного Срђан (заменик члана);
Одбор за Косово и Метохију: Обрадовић Бошко (члан), Радојичић Зоран (заменик
члана); Одбор за одбрану и унутрашње послове: Радојичић Зоран (члан), Костић
мр Иван (заменик члана); Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду:
Шеварлић проф. др Миладин (члан), Костић мр Иван (заменик члана); Одбор за
привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику: Костић мр Иван
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(члан), Шеварлић проф. др Миладин (заменик члана); Одбор за просторно пла
нирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације: Весовић Драган (члан),
Радојичић Зоран (заменик члана); Одбор за рад, социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиромаштва: Обрадовић Бошко (члан), Јањушевић Марија
(заменик члана).
29. јул 2016 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради
утврђивања чињеница и околности везаних за дешавања током изборног проце
са 2016. године, од дана расписивања републичких избора до дана објављивања
коначних резултата избора.
3. септембар 2016 – Главни одбор Двери донео одлуку да кандидат Покрета
на предстојећим председничким изборима буде Бошко Обрадовић.
Нови чланови Председништва постали су Југослав Кипријановић, Предраг
Симић и Зоран Павловић.
4. септембар 2016 – За потпредседнике Српског покрета Двери изабрани су
Бранимир Нешић, Предраг Митровић, Иван Дојчиновић и Марко Пушица.
7. септембар 2016 – За потпредседника Српског покрета Двери изабрана је
Јасмина Вујић.
14. септембар 2016 – За организационог секретара Српског покрета Двери
изабран је Зоран Павловић, а за интернационалног секретара изабран је Немања
Зарић.
17. септембар 2016 – Одржана регионална конференција Светског конгреса
породице, у згради Народне скупштине у Београду, у организацији Српског покре
та Двери. Учествовали су предавачи из Србије, САД, Русије, Италије, Француске и
Грузије. Закључке конференције у виду „Београдске декларације 2016.“ делегати
СКП, уз пратњу породичних људи и уз дефиле дечије механизације, предали су
Влади Републике Србије.
22. октобар 2016 – У оквиру посете Србији, висока делегација Републике Крим,
предвођена Георгијем Мурадовим, потпредседником Владе Републике Крим и
личним изаслаником председника Путина за Крим и Сергејем Павловичем Цеко
вим, чланом Савета Федерације и сенатором Крима, посетила је централу Српског
покрета Двери, где их је примио Бошко Обрадовић са сарадницима.
3. новембар 2016 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начи
на исплате пензија.
14. новембар 2016 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском
осигурању.
14. новембар 2016 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Резолуције Народне скупштине о геноциду Независне државе Хрват
ске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог светског рата.
23-24. новембар 2016 – Зоран Радојичић, народни посланик Двери, учество
вао је као члан делегације Народне скупштине Републике Србије на заседању
Парламентарне скупштине Организације договора о колективној безбедности
(ПС ОДКБ), у Санкт Петербургу.

35

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

9-10 децембар 2016 – Српски покрет Двери је учествовао на Глобалном фору
му о браку, одржаном у Кејптауну, у Јужној Африци под слоганом: „Један човек.
Једна жена. Јединство у различитости.“ Форум је окупио преко 80 лидера борбе
за природну породицу из скоро 50 држава. Представник Двери је био др Немања
Зарић, члан Председништва и интернационални секретар Покрета.
27. децембар 2016 - У посети Српском покрету Двери у Београду био је Сергеј
Владимирович Железњак, заменик секретара Генералног савета „Јединствене
Русије“ и члан Комитета Државне думе за међународна питања, у пратњи Вик
тора Колбановског, директора Балканског центра за међународну сарадњу. Госте
су дочекали председник Српског покрета Двери Бошко Обрадовић, интернаци
онални секретар др Немања Зарић и члан Председништва и народни посланик
Зоран Радојичић.

2017.

12. фебруар 2017 – Прослава 18 година Двери.
14-15. март 2017 – Посета Бошка Обрадовића и Зорана Радојичића Русији,
приликом које су се сусрели са Леонидом Решетњиковим, Никитом Михалко
вим и другим значајним личностима руског политичког и друштвеног живота.
29. март 2017 - Председнички кандидат Двери Бошко Обрадовић и члан Пред
седништва Двери др Немања Зарић били су гости парламента Баден Виртенберга,
једне од 16 покрајина у Савезној Републици Немачкој. Домаћин им је био Јерг
Мојтен, један од лидера Алтернативе за Немачку.
31. март – 1. април 2017 – Члан Председништва Двери др Немања Зарић
учествовао је на скупу у Паризу, у организацији конзервативних политичара и
мислилаца, на коме се говорило о разликама између Европе и Европске уније.
2. април 2017 – Учешће на председничким изборима, кандидат Бошко
Обрадовић.
20. април 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради
утврђивања чињеница и околности везаних за дешавања током изборног процеса
2017. године, од дана расписивања председничких избора до дана објављивања
привремених резултата избора на обрађених 99,9% бирачких места.
5. мај 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Декларације Народне скупштине о генетички модификованим
организмима (ГМО) и производима од ГМО – аутор Миладин Шеварлић.
13. мај 2017 – Приликом меморијалног скупа испред споменика генералу
Врангелу у Сремским Карловцима, генерал Леонид Петрович Решетњиков доде
лио је медаљу Савеза козачких војски Русије председнику Двери Бошку Обрадо
вићу и народном посланику Двери Зорану Радојичићу. Указом Врховног атамана
Савеза козачких војски Русије и руске дијаспоре козачког генерала Водолацког од
2. маја 2017. године, народни посланици Двери награђени су медаљом поводом
20 година овог Савеза.
26-28. мај 2017 – Делегација Српског покрета Двери у саставу Бошко Обра
довић, др Немања Зарић, Марија Јањушевић, Југослав Кипријановић, Слободан
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Димовић, Радош Пејовић, Милош Ракоњац, Зита Њари Игић, Зорана Кипријановић
и Слађан Ранкић, учествовала је на Светском конгресу породица у Будимпешти.
Испред Двери говорили су Бошко Обрадовић и др Немања Зарић.
Делегација Двери у саставу Бошко Обрадовић, др Немања Зарић, Марија
Јањушевић и Југослав Кипријановић учествовала је на првом Глобалном фору
му политичких лидера у Будимпешти. На скупу је говорио председник Двери
Бошко Обрадовић.
22. јун 2017 – Висока делегација бугарске странке Атака била је у Београду у
посети Српском покрету Двери. У делегацији су били потпредседник Народне
скупштине Републике Бугарске Јавор Нотев, народни посланик посланичке гру
пе „Уједињене патриоте“ и оснивач Атаке Павел Д. Шопов и медијски саветник
Јавора Нотева, Николај Димитров. Госте су дочекали потпредседник Двери др
Предраг Митровић, народни посланици Марија Јањушевић и Зоран Радојичић,
директор информативне службе Југослав Кипријановић, као и координатор Саве
та за мањинска питања Српског покрета Двери Горан Игић.
21. август 2017 – Бошко Обрадовић у име Српског покрета Двери и Милан
Стаматовић у име Здраве Србије потписали су Преображењски проглас.
24. август 2017 - Делегација Српског покрета Двери, коју су чинили Бошко
Обрадовић, Коста Чавошки, Иван Костић и Срђан Ного, посетила је Његову Све
тост патријарха српског г. г. Иринеја и упознала га о ставовима Двери по питању
Косова и Метохије.
7. септембар 2017 – Двери покренуле потписивање петиције за укидање свих
ријалити програма у Србији.
14. септембар 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Декларације Народне скупштине о заштити Срба у расејању и региону.
15. септембар 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Резолуције Народне скупштине о Аутономној покрајини Косово и
Метохија.
16. септембар 2017 – Протест у организацији Двери, Здраве Србије и Удружених
синдиката Србије „Слога“ испред ТВ „Пинк“, Владе Србије, Председништва и РТС-а.
30. септембар 2017 – За потпредседника Српског покрета Двери изабран је
Немања Зарић.
2. октобар 2017 – Потписана Декларација о одбрани АП КиМ, од стране Двери,
Здраве Србије и Народног покрета Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“. Декла
рација о одбрани АП КиМ потписана је испред запаљених просторија Народног
покрета „Отаџбина“ у Косовској Митровици. Приликом представљања Деклараци
је новинарима, у току обраћања Бошка Обрадовића, ка окупљенима су полетеле
каменице и бакље од стране непознатих починилаца.
13. октобар 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Декларације Народне скупштине о заштити српског језика.
13. октобар 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Декларације Народне скупштине о заштити ћирилице и очу вању
књижевног и културног блага српског језика насталог на латиници.
16. октобар 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
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Предлог Декларације Народне скупштине о изражавању почасти грађанима
Србије несрпске националности погинулим за отаџбину.
17. октобар 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог Декларације Народне Скупштине о заштити породице у Србији.
23. октобар 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.
30. октобар 2017 – У Београду одржан Округли сто о Косову и Метохији, у
организацији Српског покрета Двери. Учествовали су Слободан Самарџић, Драган
Тодоровић, Драгана Трифковић, Дејан Мировић, Марко Јакшић, Бошко Обрадо
вић и Зоран Радојичић.
7. новембар 2017 – Споразум о сарадњи између Српског покрета Двери и
Источне алтернативе потписали су Бошко Обрадовић и Драган Тодоровић.
14. децембар 2017 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утврђи
вања чињеница и околности због којих је дошло до драматичног пораста насиља над
Србима и неалбанским становништвом на северу АП Косово и Метохија у периоду од
2013. године до данас (група од 43 народна посланика).
23. децембар 2017 – Одржана 67. седница Председништва Двери у Грачаници, на
окупираном Косову и Метохији.

2018.

14. јануар 2018 – Народни посланици Двери Бошко Обрадовић, председник Две
ри, и Иван Костић, председник скупштинског одбора за Србе у региону и расејању,
сусрели су се на Цетињу са митрополитом црногорско-приморским г. г. Амфилохијем.
14. фебруар 2018 – Народни посланици Српског покрета Двери, Покрета Доста
је било и чланови посланичке групе Нова Србија – Покрет за спас Србије, поднели су
Народној скупштини Предлог за гласање о неповерењу влади.
14. фебруар 2018 – Народни посланици Српског покрета Двери и Покрета Доста
је било, поднели су председнику Народне скупштине Предлог за разрешење пред
седника Републике
4. март 2018 – Учешће на локалним београдским изборима, у коалицији са покре
том Доста је било.
18. март 2018 – Марија Јањушевић, народни посланик Двери, као члан делегаци
је из Србије, на позив Руске Думе била је део посматрачке мисије на председничким
изборима у Русији. Делегацију је предводила Драгана Трифковић, директор Центра
за геостратешке студије, а у делегацији је био и народни посланик са Косова и Мето
хије Славиша Ристић.
22. март 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница и околности везаних за дешавања током спровођења избора за
одборнике Скупштине града Београда одржаних 04. марта 2018. године, од дана рас
писивања до дана објављивања коначних резултата.
23-26. март 2018 – Председник Српског покрета Двери Бошко Обрадовић, заједно
са потпредседником Покрета др Немањом Зарићем и народним послаником Зораном
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Радојичићем, боравио је у вишедневној посети Светој Гори. Представници Двери
били су део међународне делегације „Пријатељи Православља“. Делегација је обишла
више великих манастира и скитова. Представници Двери сусрели су се са председ
ником Молдавије Игором Додоном, а примили су их и игуман руског манастира Св.
Пантелејмон Евлогије, игуман грчког манастира Ватопед Јефрем и игуман српског
манастира Хиландар Методије.
28-30. март 2018 – Председник Одбора за дијаспору и Србе у региону и народни
посланик Двери мр Иван Костић, предводио је делегацију НС РС у посети Државној
Думи и Савету Федерације Русије.
Међу многобројним битним сусретима уприличен је и састанак са генерал-мајо
ром Наталијом Поклонском.
29. март 2018 – Радна група за КиМ је упутила писмо Његовој Светости патријарху
српском г. г. Иринеју, са молбом да се у овом драматичном тренутку за питање КиМ,
Српска православна црква у Васкршњој посланици изјасни о правно-обавезујућем
споразуму са лажном државом Косово. Писмо су потписали Бошко Обрадовић, проф.
др Коста Чавошки, проф. др Слободан Самарџић, Драган Тодоровић, Милан Стамато
вић и Драгана Трифковић.
1. април 2018 – Председништво Двери је променило састав. У новом сазиву члано
ви су били: Бошко Обрадовић, Александар Танасковић, Милован Јаковљевић, Гордана
Маринковић Савовић, Славиша Милетић, Зоран Радојичић, Срђан Ного, Стефан Аксо
вић, Немања Зарић, Зоран Павловић, Иван Дојчиновић, Слободан Димовић, Марија
Јањушевић, Мирослав Дрекић, Горан Игић, Радош Пејовић, Предраг Митровић, Тамара
Миленковић Керковић, Драгана Пејић Ранђеловић, Драган Весовић, Синиша Јагодић
и Иван Костић. Нешто касније члан по функцији, као организациони секретар, постао
је Југослав Кипријановић. За председника Извршног одбора изабран је Борко Пушкић.
12. април 2018 – За директора Информативне службе Покрета изабрана је Јелена
Вујановић.
19-21. април 2018 – На Јалти на Криму одржан је 4. Међународни економски форум на тему: „Будућност света. Будућност Русије”, уз присуство бројних привредних
и политичких делегација из Европе и света. Делегацију из Србије предводио је пред
седник Двери Бошко Обрадовић, а чинили су је народни посланик мр Иван Костић,
председник скупштинског одбора за дијаспору и Србе у региону и Драгана Трифковић,
директор Центра за геостратешке студије. Форум је отворио председник Републике
Крим Сергеј Аксјонов. Бошко Обрадовић је говорио на тему: „Русија-ЕУ: Механизми
превазилажења кризе”.
25. април 2018 – Председник Одбора за дијаспору и Србе у региону, мр Иван
Костић са члановима одбора, угостио је у Народној скупштини Наталију Поклонску,
депутата руске Думе за Крим, а посета је уследила након учешћа Бошка Обрадовића,
Ивана Костића и Драгане Трифковић на конференцији на Криму.
14-20. мај 2018 – Двери су организовале „Недељу породице“ широм Србије. Посебно
је обележен 15. мај, Светски дан породице. Запажен догађај је био Округли сто 18. маја
у Народној скупштини Републике Србије у организацији СП Двери на тему ,,Анализа
стратегије подстицаја рађања”, које је донела Влада Србије. На ску пу су учествова
ли представници свих водећих организација које се баве породичним питањима у
Србији. Други кључни догађај ,,Недеље породице” био је 20. маја на Тргу републике
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у Београду, када је одржан велики породични скуп. На њему су се обратили Брајан
Браун, председник Светског конгреса породица, Гордана Маринковић Савовић, Сла
виша Милетић и Радош Пејовић, чланови Председништва Двери.
17. мај 2018 – На седници Одбора за дијаспору и Србе у региону, представници
владајуће већине сменили су, под притиском западних партнера, најактивнијег
председника једног скупштинског одбора, мр Ивана Костића из Двери због доласка
Наталије Поклонске у Народну скупштину.
6. јун 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница и околности везаних за нерешавање проблема грађана Републике
Србије задужених код пословних банака кредитима индексираним у швајцарским
францима.
7. јун 2018 – На састанку са министром без портфеља Славицом Ђукић-Дејановић,
представници Двери су представили закључке Округлог стола о Стратегији подсти
цања рађања као и породичне декларације које су до сада предате. Делегацију Двери
чинили су Радош Пејовић, председник Савета за породицу Двери, др Драган Весовић,
народни посланик и члан скупштинског Одбора за здравље и породицу и Југослав
Кипријановић, виши саветник у Посланичкој групи Двери.
7. јун 2018 – Народна посланица Марија Јањушевић учествовала је у Москви на
Интернационалном форуму под називом „Развој парламентаризма“, заједно са Дра
ганом Трифковић и Славишом Ристићем.
29. јун 2018 - У Софији, у Центру за источне језике и културе при софијском Уни
верзитету „Свети Климент Охридски“, одржана је међународна конференција са
темом „Хибридни ратови“. У њој су узели учешће представници науке, експерти за
безбедност и новинари. Посебну част Србији домаћини су указали тиме што је саму
конференцију као први говорник отворио народни посланик Двери Зоран Радојичић,
који је и члан парламентарног одбора одбране и унутрашњих послова.
2. септембар 2018 – Основан Савез за Србију у Београду, који чине следећи чланови:
Драган Ђилас, Српски покрет Двери, Народна странка, Демократска странка, Левица
Србије, Здрава Србија, Заједно за Србију, Покрет за преокрет, Удружени синдикати
Србије „Слога“ и Народни покрет Срба са КиМ „Отаџбина“.
10. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница, околности и одговорности у вези са стањем у Јавном предузећу
„Поште Србије“.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утврђива
ња чињеница везаних за пребијање новинара на дан полагања председничке заклетве.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница и околности у вези са радом РТВ-а.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница и околности у вези са радом РЕМ-а у току изборних кампања 2014,
2016, 2017. и 2018. године.
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14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница и околности у вези са приватизацијом Студија Б.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница, околности и одговорности у вези са пословањем компаније Тенис
и давањем првенства закупа земљишта овој компанији.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница, околности и одговорности у вези са ефектом субвенционисања
страних предузећа у Републици Србији.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања исправности страних вакцина.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница, околности и одговорности у вези са неисплаћеним дневницама
за ратне војне ветеране.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница везаних за приватизације бања, извора пијаће воде и имовине ПИО
фонда.
14. септембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница и околности у вези са радом РТС-а.
14-15. септембар 2018 – У Молдавији је одржан 12. Светски конгрес породица, у
организацији председника Молдавије Игора Додона. Председник Савета за породицу
Српског покрета Двери Радош Пејовић, био је један од говорника на Конгресу и при
том једини политички представник из Србије. Уз њега, из Србије су били присутни
др Миша Ђурковић, директор Института за европске студије и Марија Стајић из удру
жења „Православни родитељ“.
9. октобар 2018 – Делегација Скупштине народа Евроазије се састала са посла
ницима из посланичке групе Двери, на челу са Бошком Обрадовићем и посланичке
групе Покрет за спас Србије. Тема састанка је била сарадња Србије са државама које
су чланице ове организације на пољу бизниса, туризма и омладине. У име домаћина
присутнима су се обратили Бошко Обрадовић и Санда Рашковић Ивић.
12. октобар 2018 – Представници свих опозиционих политичких странака, покрета,
група грађана и скупштинских посланичких група окупили су се на првом заједнич
ком састанку у Народној скупштини и сложили се да тренутно у Србији нема услова
за одржавање фер и поштених изборa.
18. октобар 2018 – Драгана Трифковић и Народни покрет приступили Срп
ском покрету Двери.
21. октобар 2018 – Нови чланови Председништва Двери постали су Драгана Триф
ковић, Марко Радуловић и Горан Миленковић.
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23-26. октобар 2018 – Депутат Руске думе Наталија Поклонска примила је делегацију
Двери предвођену народним послаником Иваном Костићем и том приликом уручила
му орден за „Оданост заклетви“ на предлог Асоцијације ветерана руске полиције. У
делегацији Двери били су и Драгана Трифковић, председник Савета за спољне послове
Двери, Радош Пејовић, председник Савета за породицу Двери и Југослав Кипријановић,
виши саветник у посланичкој групи Двери у Народној скупштини Републике Србије.
Делегација Двери састала се са директором Фонда „Свети Василије Велики” Еленом
Милском, и узела учешће у раду годишње Скупштине највеће про-породичне орга
низације „За живот“ Сергеја Чеснокова, на којој је говорио Иван Костић. Делегација
је посетила организацију „Двоглави орао“ и састала се са генералом Решетњиковим.
1. новембар 2018 – У Москви је одржано заседање Сверуског народног сабора под
називом „25 година на путу отвореног дијалога и цивилизацијског развоја Русије“.
Сабор је формиран пре 25 година под покровитељством Руске православне цркве.
Пленарном заседању Сверуског народног сабора у својству почасног госта прису
ствовала је Драгана Трифковић, члан Председништва Двери и директор Центра за
геостратешке студије.
26. новембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци поро
дици са децом.
28. новембар 2018 – У седишту Европског парламента у Бриселу је одржана конфе
ренција на тему „Косово и Метохија, европски случај насилне сецесије“. Конференција
је организована на иницијативу Драгане Трифковић, члана Председништва Двери,
која је и директор Центра за геостратешке студије и посланика европског парламен
та из Чешке, Јаромира Кохличека. У српској делегацији били су и народни посланик
Двери Марија Јањушевић и проф. др Слободан Самарџић. На конференцији је гово
рио и специјални гост Жак Огар, који је неколико година командовао француским
снагама КФОР-а, почев од 1999. године.
29. новембар 2018 – Руски „Фонд Горчаков“ који блиско сарађује са Министарством
иностраних послова Руске Федерације, организовао је у Москви конференцију под
називом „Безбедност и стабилност Западног Балкана: реално стање и перспективе“.
На конференцији је учествовала и Драгана Трифковић, директор Центра за геостра
тешке студије и председник Савета за спољне послове Српског покрета Двери, која
је говорила на тему „Неопходност повратка решавања питања Косова и Метохије у
међународно-правне оквире“.
Новембар 2018 – Посланичку групу Двери у Народној скупштини посетио је Алек
си Труд, француски професор историје и геополитике у Версају, аутор више књига о
Србији и Балкану. Био је гост народног посланика Марије Јањушевић и члана Савета
за спољне послове Двери Светлане Максовић.
Децембар 2018 – Почев од 8. децембра, сваке суботе су одржавани протести против
владавине Александра Вучића, у којима су учествовали бројни чланови и симпатизери
Српског покрета Двери. Протести су почели у Београду, и проширили се на целу Србију.
31. децембар 2018 – Скупштинска иницијатива Посланичке групе Двери
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора Народне скупштине ради утвр
ђивања чињеница које су довеле до катастрофалног стања у коме се тренутно налазе

42

Из Летописа Двери - Савиндан 1999 – Савиндан 2019.

медији у Републици Србији и утврђивања одговорности Савета Регулаторног тела за
електронске медије (група од 22 народна посланика).
Извори:
Српски патриотски НВО сектор. Српска мрежа за 21. век, Београд 2010.
Бошко Обрадовић, Летопис Српског сабора Двери: Савиндан 1999 – Савиндан 2007.
Часопис Двери Српске, сви бројеви, посебно бр. 33 (2007) и бр. 38 (2008).
Архив Српске мреже
Архив Српског сабора Двери
Архив Српског покрета Двери
Интернет страница Двери српске
Интернет страница Српски покрет Двери
Зоран Павловић
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ПРОЛОГ

ДВЕРИ
ДВЕРИ су национално гласило студената србистике Катедре за србистику
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ДВЕРИ су српско гледиште на најболнија и најхитнија српска питања данас.
ДВЕРИ су отварање за гледишта српска.
ДВЕРИ су затварање за гледишта туђинска.
ДВЕРИ су националне, а против интернационализма.
ДВЕРИ су православне, а против јереси секташких.
ДВЕРИ су против странака политичких, студентских, лингвистичких, а за
националну саборност у различитости професија.
ДВЕРИ су национално гласило студената србистике Катедре за србистику
Филолошког факултета.
ДВЕРИ су српски поглед на горућа питања српског университетског школовања.
ДВЕРИ су за српски университет, а против универзитета југословенског и
несрпског у Србији.
ДВЕРИ су за политику студирања, а против студентског политиканства.
ДВЕРИ су отворене за студенте који верују у Бога и у СРПСТВО.
ДВЕРИ су за Богословски факултет у оквиру Универзитета у Београду.
ДВЕРИ су против распарчавања и разједињавања целине Университета.
ДВЕРИ су национално гласило студената србистике Катедре за србистику.
ДВЕРИ су српски став о проблемима српског језика и националне културе.
ДВЕРИ су огледање са прећутаним и прећуткиваним проблемима историје
српског језика и историје српске књижевности.
ДВЕРИ су отворене за школу светосавску.
ДВЕРИ су затворене за школу доситејевску.
ДВЕРИ су отворене за (вуковску) реформу.
ДВЕРИ су затворене за (вуковску) револуцију.
ДВЕРИ су за српску науку о језику с прецизношћу Солунске браће, фактољу
бивошћу, прозирношћу, и јасноћом Радосава Бошковића.
ДВЕРИ се отварају СВЕТИМ САВОМ, потврђују Косовским Заветом, настављају
Његошем и обнављају владиком Николајем.
ДВЕРИ се не умивају на туђинском брлогу.
ДВЕРИ су национално гласило студената србистике.
ДВЕР И су за српс ку народну књижевн ост, а прот ив безим ен е народн е
књижевности.
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ДВЕРИ су за српску средњевековну књижевност, а против безимене средње
вековне књижевности.
ДВЕРИ су за српску дубровачку књижевност која је штокавска, а против без
имене књижевности од ренесансе до рационализма.
ДВЕРИ су за српску емигрантску књижевност, а против било каквог идео
лошког ограничавања и прекрајања корпуса српске књижевности.
ДВЕРИ су огледало српско у духовности, култури, књижевности и језику
српскоме.
ДВЕРИ су за отварање ка тумачењу религиозне парадигме српске књижевности.
ДВЕРИ су за “Религију Његошеву”.
ДВЕРИ су не за одвајање, већ за упоредно проучавање српске народне књи
жевности и српске средњевековне књижевности.
ДВЕРИ су за објективно сагледавање јужнословенског језичког континуума
и јужнословенске језичке прошлости.
ДВЕРИ су за непристрасно расуђивање о процесима стандардизације и моде
лима за опис српске језичке структуре.
Часопис ДВЕРИ, Национално гласило студената србистике Филоло
шког факултета Универзитета у Београду, број 1, Савиндан 1999, стр. 1.
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Свети Сава

Свети владика Николај

Први Сабор православно-националне омладине српске на Београдском универзитету
после Другог светског рата: Данило Тврдишић, Бранимир Нешић, Зоран Павловић,
Милан Батес и Бошко Обрадовић
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Гости на првом Сабору: протојереј-ставрофор Дејан Дејановић,
протојереј-ставрофор проф. др Лазар Милин, Вера Бојић и Предраг Драгић Кијук

Други Сабор српске омладине у Чачку, о Видовдану 2002. године
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Благослов Св. владике Николаја
ОСНИВАЊЕ САВЕТА СРПСКО-ПРАВОСЛАВНИХ ДРУШТАВА
И РЕЛИГИОЗ
 НЕ ШТАМПЕ (1938)
У манастиру Милешеву, на Велику Госпојину ове године, састали су се делегати
српских православних религиозних културно-просветних и добротворно-хума
них друштава и установа из целе земље. До ове конференције је дошло иници
јативом сарајевског „Братства Св. Саве”, а њу је условљавала потреба да се створи
један Савет свих српско-православних друштава и религиозне штампе. Наша
српско-православна друштва и онако нису многобројна; наша верска штампа је
незнатна у упоређењу са непријатељском. Па се природно дошло до закључка о
нужности тешње међусобне повезаности у остваривању једног општег циља. Не
дирајући индивидуалност и самосталиост ни једног друштва ни установе, која
му буде пришла, овај Савет има за задатак да, по могућству, целокупну религио
зну делатност, сада растргнуту, непотпуну и непланску, учини једнодушнијом,
потпунијом и планском, да би се тако као целина могли снажно супротставити
свим богоборним и противправославним тенденцијама садашњице.
Конференцију су сачињавали представници Епархије Дабро-босанске, делега
ти Православне Народне Хришћанске Заједнице, Жичке Јеванђелске делатности,
Главног одбора друштва Кнегиње Љубице, Удружења Мисионара, Новог Источника,
Братства, Нишког прегледа, Хришћанске мисли, Браничевског весника, Пастир
ског гласа и Прегледа Епархије Жичке. Конференција је сазвана са благословом
и одобрењем највиших црквених власти и са сагласношћу представника много
бројних православних друштава, која су поздравила конференцију, али која ради
летњих одмора нису могли одаслати своје делегате. Конференцију је поздравио
наш највећи мисионар и проповедник Преосвећени Епископ др Николај Вели
мировић својом посланицом, која је прочитана и која гласи:
„Поштованом председништву Сабора представника православних друштава
у манастиру Милешеву.
Христос по среди вас, господо српска и браћо православна!
У ово наше велико и бурно време све тамне и христоборне силе у свету се
удружују и сврставају против јединог Спаситеља света, а у име ниских циљева и
небираних средстава. Излишно је наглашавати потребу да се и светле Христове
силе здруже и уједине ради одбране и ширења најузвишенијих но стварних иде
ала помоћу практичних но пробраних средстава.
Ви сте се, господо и браћо, сабрали у тој славној задужбини светих Немањића,
да се над празном гробницом Светога Саве, али у присуству његовог живог духа,
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заветно договорите како да се одговори овој савременој потреби у нашој земљи па,
по могућству, и на целом православном Балкану. Нека би Свевишњи благословио
ваш Сабор, и послао вам Духа Свог Светог, надахнитеља, сјединитеља, укротитеља
и руководитеља. Амин, Боже, нека тако буде.
У Жичи, августа 1938.
Ваш одани вам у Христу молитвеник Еп. Николај“.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век,
Српски сабор Двери, Београд, 2010, стр. 11-12.

ПОВЕЉА ПРВОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2001)
Први Сабор православно-националне омладине српске на Београдском уни
верзитету после Другог светског рата, одржан је у организацији Двери и Удружења
студената Философског факултета у Београду Свети Јустин Философ, 6. децембра
2001. године на Филолошком факултету у Београду. На Сабору су говорили Бошко
Обрадовић, Владимир Батес, Зоран Павловић, Данило Тврдишић и Бранимир
Нешић. Програм је водила Оливера Дуњић.
Сабор је усвојио повељу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Вера у Бога је основа свег нашег прегнућа, а Србски завет начин на који дела
мо кроз ту веру.
Највиши узори Србског завета су нам, поред Светог Саве и светог кнеза Лазара,
свети Николај Жички и свети Јустин Ћелијски; сви остали свеци и јунаци из
наше прошлости ту су да нас надахну и подстакну у боју за Отаџбину.
Наш циљ је Висока Србија, која ће својом духовном висином бити кадра да
уједини све Србе, ма где се налазили; у борби за тај циљ нама су дозвољена
само Богом благословена средства љубави, правде и чистоте.
Нациналне снаге не делимо на основу догађаја из Другог светског рата; моли
мо се за покој свих оних који су живот дали за Отаџбину, онако како нам то
поручује свети Николај Жички.
Исповедамо бескомпромисни антикомунизам и препознајемо комунистичку
вештину претварања у нове идеолошко-страначке маске.
Не одступамо од духовне вертикале српске историје: Бог-Краљ-Домаћин и
верујемо у непролазну вредност домаћинског погледа на свет.
Не мрзимо друге народе, него волимо свој; не мрзимо друге вере, него воли
мо своју; не презиремо туђе, него негујемо своје. Све што је племенито код
других, својина је нас хришћана – говорио је свети Јустин Философ још у 2.
веку.
Одбрана вере и нације је одбрана грађанских права и слобода, одбрана сваке
људске личности јер ће „нови светски поредак”, заснован на поклоњењу „злат
ном телету” и безавичајности нових глобалистичких елита, бити тоталитарнији
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од свих тоталитаризама заједно зато што ће насрнути на личност и породи
цу свим средствима – од медијске идиотизације, преко пропагирања права
на изопаченост, до тоталитарне технотроне контроле над животом сваког
појединца.
9. Насупрот ванзаветне историје Срба од Доситеја Обрадовића и Вука Караџића,
преко Светозара Марковића и Јована Скерлића, до Добрице Ћосића и новог
доба, указујемо на културну историју Српског Завета од Светог Саве и Косова,
преко Лукијана Мушицког и Његоша, до Светог Владике Николаја Жичког
и Светог Јустина Ћелијског.
10. Не уздамо се у своје мисли и мишице, него у Бога Живога и Истинитога, Бога
Правде Коме пева наша химна.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век,
Српски сабор Двери, Београд, 2010, стр. 31.

ПОВЕЉА ДРУГОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2002)
Други Сабор српске омладине одржан је о Видовдану 2002. године у Чачку.
Тема Сабора било је питање: „Чији сте ви, мали Срби?“, а говорили су епископи
Артемије и Атанасије, протојереј-ставрофор Љубодраг Петровић, Јања Тодоровић
и Данило Тврдишић.
ПОВЕЉА
Символ вере српске омладине
1.
2.
3.
4.

5.

Верујем да су несавесност у животу и неиспуњавање дужности, лична разра
чунавања, завидљивост и мржња, гробари моје отаџбине.
Верујем са Христом да васкрсење не бива без смрти и да ће народ српски,
после пута на Голготу, ускрснути.
Верујем да од нас, нових покољења, зависи хоће ли живот по ускрснућу тра
јати, или ћемо се сурвати у провалију. Зато морам вредети не на речи, него
на делу.
Верујем да треба да волим свој српски народ и своју отаџбину у несрећи још
више него што сам је волео у добру, да је права љубав у самозабораву, те морам
све лично и ситно истиснути из свога видокруга. Не смем мислити на своју
корист јер сам потпуно свестан да мени, појединцу, може бити добро само
ако је народу мом и отаџбини мојој добро.
Верујем да треба помоћи сваку добру намеру до циља општег уздизања; не
смем непризнавати рад других, истичући самохвално себе. Над поштеним
радом или успехом сваког народног члана нека се срце моје испуни радошћу,
а над његовом патњом нека се испуни болом. Да не мрзим старије и да им не
ласкам, да не потцењујем млађе и да их не мазим.
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6.

Верујем да само радом, стручношћу и трудом могу сарађивати на темељу
сигурније и светлије будућности свију нас.
7. Верујем да без садржајног нема осећања народности; без потпу ног знања
српског језика, историје и књижевности, без одржавања вере и обичаја, без
своје песме у болу и радости, моје србовање било би празна орахова љуска.
Зато ћу упознати стварност народног живота и његове потребе, а народне
умотворине, нарочито песме, биће ми најдубљи и најчистији извор за упозна
вање духа народног. Он ће ми показивати пут моралу, философији, естетици.
Откривањем добра и зла, идеалом правичности научиће ме да браним своје,
а не отимам туђе.
8. Верујем да као појединац пред туђином представљам свој народ и да ће туђин
по мени судити о моме народу. Углед народа мога зависи од моје спретности,
мога карактера и мојих поступака.
9. Верујем са кнезом Лазаром - свесно, не из слабости, да је Небеско Царство увек
и довека, и одабирам живот по правди, витештву и јунаштву, а у савести носим
савет мајке Јевросиме да ми је боље изгубити главу, него огрешити душу.
10. Верујем да је сваки частан рад достојан поштовања, да жуљеви на сељачким
рукама стварају живот као и боре на челу мислиоца и пламен у оку уметника.
Знам да смо сви потребни животу, зато ћу одабрати позив по способностима и
нећу га се стидети, као ни Творац што се не стиди свога дела. Стид би ме било
да се отимам за оно чему нисам дорастао.
11. Верујем да је истрајност најтрновитији пут за младост, али је у њеним рукама
зрело класје жетве, мир и тиха радост спокојства.
12. Верујем у будућност српског народа изграђену од самопожртвовања, поште
ња и рада, од етике светосавске, косовске, народне вере и песме.
Заклињем се да ћу их се сећати, поштовати их, држати их се увек и довека.
Амин.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век,
Српски сабор Двери, Београд, 2010, стр. 32.

ПОВЕЉА ТРЕЋЕГ САБОРА
СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2003)
Трећи Сабор српске омладине одржан је о Ђурђевдану 2003, у манастирима
Студеници, Ђурђевим Ступовима у Расу и Беранама. Сабор је одржан у организа
цији Српског сабора Двери, Православне омладине Рашке области и Православне
омладине Епархије Жичке. На Сабору је узело учешћа 93 представника, што лаи
ка, што свештених лица из Матице и Дијаспоре (Америка, Канада, Швајцарска,
Немачка), а раду су се придружили и извесни страни учесници из Париза и Милана.
Сви учесници били су представници православних омладинских братстава
и невладиних организација. У раду Сабора су активно узели учешће и тројица
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Трећи Сабор српске омладине, манастир Студеница, 2003. године
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Четврти Сабор српске омладине, Цетиње, 2004. године.

Бошко Обрадовић беседи на Цетињу, у присуству Његовог Високопреосвештенства
митрополита црногорско-приморског г.г. Амфилохија

54

I Сабори

Учесници четвртог Сабора испред доњег манастира у Острогу, 2004. године

Владимир Димитријевић беседи у Марићевића јарузи у Орашцу,
на четвртом Сабору, 2004. године.
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владика Српске православне цркве и неколико игумана великих српских манасти
ра. На скупу су посебно запажена излагања о проблемима беле куге, чедоморства,
угрожености националног идентитета, културе и духовности на свим просторима
где Срби живе, о везама са Дијаспором, као и проблемима наркоманије и секти.
Посебно су поздрављена излагања владике Атанасија (Јевтића), књижевника
Антонија Ђурића и интелектуалног барда из дијаспоре Марка С. Марковића. Са
нарочитом пажњом праћена је реч епископа рашко-призренског г. г. Артемија,
игумана манастира Високи Дечани и представника православне омладине са
Косова и Метохије.
Млади Србије су једногласно прихватили документ под називом Ђурђев
данско йисмо Хараламйију, написано данас поводом текста Доситеја Обрадовића,
писаног пре 220 година. Ово Друго йисмо Хараламйију, за разлику од Доситејевог,
разматра, тумачи и осветљава српску културну прошлост и садашњост са хри
шћанског становишта.
Сабор је једногласно усвојио Декларацију и издвојио пет приоритетних зада
така, на којима ће се ангажовати православна омладина до наредног скупа.
Студеничка декларација
1.

2.

3.

4.
5.
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Да се повратак прогнаних Срба на њихова вековна огњишта – Републику Срп
ску Крајину и Косово и Метохију – помогне конкретним акцијама, отвори
нерешено питање садашњих сабирних центара, а Владе државне заједнице
Србије и Црне Горе упозоре да више не крију стварно стање српских избеглица;
Да се преко надлежних Архијереја упути молба Светом Архијерејском
Синоду СПЦ да на овогодишњем мајском заседању узме у заштиту српско
писмо – ћирилицу, као и размотри питање реформи школства које спроводе
Министарства просвете република Србије, Црне Горе и Српске, а које нису ни
европске, ни стварно образовне, већ политичке природе;
Да се апелује на владе Српског народа да измене популациону политику и да
спрече белу кугу код Срба. Застрашујућа је небрига за популацију, ако се зна
да најновија истраживања показују опасну тенденцију приближавања стопе
рађања стопи умирања. Стога опет молимо Свети Архијерејски Сабор СПЦ
да, ако нема других начина, привремено обустави изградњу нових храмова,
а да та средства преусмери као помоћ српским мајкама за свако новорођено
дете;
Да се одмах приступи идентификовању жртава комунистичког терора и да
се изваде, опоју и сахране кости унесрећених Срба, тамо где то није учињено;
Да се успоставе сталне и институционалне везе између Српске Матице и Расе
јања и сходно томе да од ове године отпочне са радом Летња српска школа
при Манастиру Студеници, као и у другим манастирима, за српску децу и
омладину из Дијаспоре. Сабор тражи и очекује од демократских власти да
се не односе маћехински према Србима расејаним по свету, попут бившег
режима, јер је наша Дијаспора најбоља брана међународној сатанизацији
која се и даље спроводи над Српским народом;
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Поздрављајући опет и опет све људе и народе јединим поздравом наде овога
света: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! – ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Манастир Студеница, о Ђурђевдану 2003.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 33.

ПОВЕЉА ЧЕТВРТОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2004)
Четврти Сабор српске омладине одржан је августа 2004. на релацији Ора
шац – Цетиње – Острог – Требиње – Соко град, са крилатицом „Верујем у Бога
и у Српство”, у организацији Православне омладине Црногорско-приморске
митрополије, Захумско-херцеговачке и Будимљанско-никшићке епархије и
удружења Српски сабор Двери.
Радни део Сабора српске омладине, под насловом „Чојство и јунаштво Свети Петар Цетињски и Карађорђе”, отпочео је 15. августа у Орашцу, у знак обеле
жавања два века Првог српског устанка, а наставио се у Богословији на Цетињу и
манастиру Острог, да би свој рад завршио у Требињу на Преображење. Учесници
Сабора су посетили и Милешевску, Будимљанско-никшићку и Шабачко-ваљевску
епархију. У раду Сабора су учествовали митрополити црногорско-приморски
Амфилохије и повардарско-велески Јован, епископи захумско-херцеговачки
Григорије, диоклијски Јован и умировљени Атанасије, као и угледни српски
интелектуалци из земље и Расејања. Посебно истичемо братско обраћање сена
тора Горњег дома Руског парламента г. Сергеја Јевгенијевича Шеблина, који је
обећао да ће помоћи приснијој сарадњи српске и руске православне омладине,
као и присуство председника Фонда Апостола Андреја Првозваног г. Алексан
дра Владимировича Мељника. Равноправно учешће су имали и представници
православне омладине из Македоније.
На Сабору се окупило 123 представника из преко 60 омладинских братстава
и невладиних удружења православно-националног опредељења, а подносиоци
реферата су отворили многе важне теме везане за угроженост српског нацио
налног бића: бела куга, питање језика и традиције, духовности, секуларизма и
глобализма, као и технолошко-информатичке цивилизације.
Са намером да се између два Сабора активније бави остваривањем одлука
које су усвојене, Сабор је одлучио да формира радне групе за спровођење кон
кретних пројеката.
Разматрајући Смернице срйске омладине, документ који конкретно про
филише заветно опредељење сабране омладине на почетку 21. века, Сабор је
усвојио следећих 9 тачака:
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6.
7.

8.

9.
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Борба за биолошку и духовну обнову нас и народа нашег и људи око нас. У
том смеру, посебно је борба против беле куге приоритетни задатак свих дру
штвених институција у земљи и иностранству. Сабор српске омладине се
обавезује да поред појачаног обавештавања народа о погубном утицају беле
куге и чедоморства, у дело спроведе пројекат под радним називом „Беба зна”
који се на креативан и позитиван начин, истичући вредност живота, бори
против беле куге. У вези са овим пројектом полажемо наду у благослов и
помоћ Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве.
Сабор српске омладине се обавезује да ће на све начине помоћи својој угро
женој браћи на Косову и Метохији, као и другим потребитим: сиротима и
сирочади, прогнанима и ратним војним инвалидима. У том погледу Сабор
ће, са благословом Владике Рашко-Призренског Артемија, помоћи форми
рање Духовног центра у Косовској Митровици. Такође, достављамо Владики
на увид и конкретан пројекат обнове манастира Зочиште и нудимо помоћ
у његовој реализацији.
Са благословом надлежног Архијереја, свако омладинско удружење базира
свој рад у парохији и епархији којој припада, и учествује у синхронизова
ном раду са другим организацијама на пројектима који се спроводе у свим
српским земљама, а које је усвојио Сабор српске омладине.
Залажемо се за обнову Црквено-народних сабора који би доносили одлуке
о свим важним питањима за опстанак државе и народа.
И даље инсистирамо на решавању питања идентификације жртава комуни
стичког терора, да се открију, опоју и сахране кости унесрећених Срба, тамо
где то још увек није учињено. Они који су у име комунизма и „новог човека”
физички и духовно убили на десетине хиљада људи, по правној регулативи
да злочин никад не застарева, морају бити приведени правди.
Захтевамо од државних институција српског народа да следе пут СПЦ и
свих који су стали у заштиту српског језика и српског писма - ћирилице,
као једног од темеља националне самобитности.
Свесни да се налазимо у времену технолошко-информатичке цивилизације
са свим њеним предностима и манама, компјутер и интернет прихватамо
само као средство за рад. Питање дигитализованих личних и других иден
тификационих картица је недовољно истражено, тако да се Сабор српске
омладине, због опасности злоупотребе, залаже за хитно покретање јавне
расправе на ову тему у којој би учествовале све релевантне државне инсти
туције, угледни интелектуалци из те области, као и представници СПЦ.
Упућујемо молбу Светом Архијерејском Сабору СПЦ да размотри идеју
оснивања Националног института. Окупљајући православне стручњаке из
различитих области, овај Институт имаће задатак да помогне нашем наро
ду и Цркви да на време одговори на изазове који нам долазе са процесом
глобализације.
Радићемо на успостављању контаката и присније сарадње са омладинским
православним организацијама из читавог света.
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Сабор српске омладине завршио је заседање на Церу, у оквиру обележа
вања 90-годишњице Церске битке.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 36-37.

ПОВЕЉА ПЕТОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2005)
Са благословом Његовог Преосвештенства епископа жичког г. г. Хризостома,
а у организацији Српског сабора Двери, од 3. до 7. августа 2005. године у манастиру
Студеници одржан је пети по реду Сабор српске омладине са централном темом
„Срби и Европа“. На Сабору је узело учешће 112 представника из 49 удружења српске
православне омладине широм српских земаља, као и 7 представника аутономне
Охридске архиепископије и 2 удружења у статусу посматрача.
На крају заседања Сабор је једногласно усвојио повељу:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Сабор је изнова потврдио да су темељи српског идентитета православна вера,
српски језик, ћирилично писмо и заветна историја нашег народа. Таква српска
култура представља аутентичан део хришћанске и европске културне башти
не. Уметност манастира Студенице то управо показује: српски православни
народ је брижно чувајући своју веру увек био отворен за позитивне утицаје
култура других народа.
Сабор се залаже за Европу засновану на хришћанским вредностима. Узајамно
уважавање и прожимање духовног и националних идентитета, путоказ су ка
европској заједници различитих народа.
Сабор се залаже за широку јавну расправу о правима и обавезама потенци
јалних чланица Европске уније. Ова расправа била би гарант потпунијег
сагледавања видова европских интеграција Државне заједнице Србије и Црне
Горе.
Свестан биолошког изумирања нашег народа услед ниске стопе наталитета
као директне последице духовног посрнућа, Сабор је усвојио Декларацију
о светињи људског живота. Овај документ обавезује организације чланице
Сабора да приступе решавању овог проблема.
Сабор се обавезује да ће на све начине помагати опстанак и повратак српског
народа на Косово и Метохију, као и обнову порушених светиња.
Хапшење Архиепископа охридског и митрополита скопског Господина Јова
на је врхунац кршења људског права на слободу вероисповести и насиља које
се спроводи над једином канонском Црквом у Македонији. Сабор позива
власти у Републици Македонији да хитно ослободе Архиепископа Јована и
тиме посведоче своје хришћанство и демократско и европско опредељење.
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7.

Сабор изражава свест о потреби активнијег организовања српске омладине.
С тим у вези, Сабор ће у будућности при нашим манастирима чешће одржа
вати летње школе и кампове из верског и друштвеног живота и деловања.
8. Захтевамо од Државне заједнице Србије и Црне Горе да 4. август прогласи за
Дан сећања на извршени геноцид над српским народом у Републици Српској
Крајини, сада држави Хрватској, и да учини све како би се обезбедили неоп
ходни услови за повратак српских прогнаника на своја вековна огњишта.
9. Поводом десетогодишњице Дејтонског споразу ма, захтевамо од земаља
потписница и гараната овог споразума да доследном применом преузетих
обавеза обезбеде опстанак Републике Српске, која јесте и биће гарант опстан
ка српског народа на његовим вековним просторима. Укидање Републике
Српске, као и независност Косова и Метохије, несумњиво би нарушили мир
и стабилност читавог региона, са несагледивим последицама.
10. Сабор тражи да се престане са прећуткивањем чињенице да напетост и при
тисак на Србе у Рашкој области и југу Србије расте. Захтевамо од свих надле
жних државних органа, релевантних националних институција и невладиних
организација да стану у одбрану српског народа у Рашкој области, колевци
српске државности, као и на југу Србије.
11. С обзиром на то да се ниједна државна институција у Србији, Црној Гори и
Републици Српској не бави озбиљно истраживањем злочина почињених над
српским народом у 20. веку, Сабор позива власти Републике Србије, а нашу
Цркву да их непрестано подстиче, на оснивање Националног института, како
би се обезбедили услови за решавање овог проблема.
Како радили, тако нам Бог помогао!
У манастиру Студеници, 7. августа 2005.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 38.

ДЕКЛАРАЦИЈА О СВЕТИЊИ ЉУДСКОГ ЖИВОТА (2005)
Декларација о светињи људског живота је настала из потребе за успоставља
њем опште прихваћеног научног и правног става о питањима вештачког прекида
трудноће, еутаназије, клонирања и вештачке или in vitro оплодње, као и односа
здравствених радника према овим проблемима модерне медицинске етике и дру
штва у целини. Овај правни акт, који су на иницијативу Удружења православних
медицинара “Витез” из Београда (чији су чланови сачинили текст Декларације)
и Српског сабора Двери једногласно усвојили представници из преко педесет
омладинских удружења православно-националне оријентације на, ове године
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Пети Сабор српске омладине, манастир Студеница, 2005. године

Шести Сабор српске омладине, манастир Соко град, 2006. године
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Његово Преосвештенство епископ шабачки г. г. Лаврентије и Предраг Драгић Кијук
на 6. Сабору у Соко граду

Седми Сабор српске омладине, манастир Студеница, 2007. године
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одржаном 5. Сабору српске омладине у манастиру Студеници, пре свега је упућен
здравственим радницима, али и широј јавности на разматрање.
Иницијатори ове Декларације желели су да на овај начин започну много
ширу кампању за промоцију Културе Живота која би обухватала борбу против
свих елемената Културе смрти, а то су вештачки абортуси, сексуално образовање
Новог доба, клонирање, порнографија, еутаназија, контрола рађања, наркоманија
и други нови облици зависности, итд.
Ова Декларација је на неки начин јединствена у нашој земљи, јер се темељи
на већ прихваћеним правним актима Уједињених нација и Савета Европе, као и
на правно формулисаним ставовима Светске здравствене асоцијације и Светске
федерације доктора који поштују људски живот. Дакле, друга сврха ове наше
Декларације је указивање да у Европској Унији, али и на Западу у целини, посто
је упоришне законодавне тачке које су у потпуности у служби Културе Живота.
Са пуним правом се може тврдити да је камен темељац на коме почива
Култура смрти научна заблуда да људски живот не почиње од момента зачећа. Сва
озбиљна научна истраживања, нарочито из области ембриологије, недвосмисле
но показују и доказују на управо супротно. Свакодневна практична примена ове
заблуде нас води све дубље и дубље у поноре моралне и сваке друге деградације
човека као личности и човечанства у целини, почевши од вештачких абортуса, с
правом названим Холокаустом Новог доба, па до покушаја клонирања људских
бића као потребе обездуховљене модерне културе и цивилизације да живи и траје
вечно, цивилизације која се, одрекавши се Христа, одрекла и Његове победе над
смрћу, Васкрсења и вечног живота у Царству Небеском.
Имајући ову заблуду стално у виду, сматрамо да је дужност науке и здрав
ства да увек и на сваком месту сведоче истину о почетку људског живота, не би
ли дали свој допринос поновном успостављању Културе Живота. Декларација о
светињи људског живота је само почетак, али исто тако и веома важан документ
који јасно профилише нашу опредељеност за Културу Живота, а против Културе
смрти.
Имајући у виду:
- Универзалну декларацију УН о људским правима, прокламовану 10. 12. 1948.
године,
- Женевску декларацију, ревизију Хипократове заклетве, прокламовану на
Другој генералној скупштини Светске здравствене асоцијације 1948. године,
- Конвенцију о заштити људских права и фундаменталних слобода, прокла
мовану од стране Савета Европе у Риму 4. 11. 1950. године,
- Декларацију о правима детета, прокламовану од стране УН, Резолуција 1386
од 20. 11. 1959. године,
- Декларацију Светске федерације доктора који поштују људски живот, про
кламовану у Холандији, јуна 1974. године,
- Хелсиншку декларацију, прокламовану од стране Светске медицинске асо
цијације 1975. године,
- Декларацију о вештачкој оплодњи (ИВФ), прокламовану од стране Светске
федерације доктора који поштују људски живот 1984. године,
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- Декларацију о еутаназији, прокламовану на 39-ој генералној скупштини
Светске здравствене асоцијације у Мадриду 8. 10. 1987. године,
- Конвенцију о заштити људских права и људског достојанства са освртом на
примену биологије и медицине: Конвенција о људским правима и биомедицини,
потписане у Овиједу, 4. 4. 1997. године (члан 18, тачке 1. и 2),
- Додатни протокол на Конвенцију о заштити људских права и људског досто
јанства са освртом на примену биологије и медицине, о забрани клонирања
људских бића, прокламовану од стране Савета Европе у Паризу, 12. 1. 1998. године,
- Одлуку Савета Европе о одбацивању предложене резолуције о прихватању
еутаназије, донешену 27. 4. 2005. године,
износимо на јавну расправу следећу Декларацију:
Члан 1.
Људски живот почиње од момента зачећа, тј. од тренутка када долази до кон
такта између мушке и женске полне ћелије.
Живо људско биће које расте, развија се, сазрева, стари и умире је суштински
непромењено од момента зачећа до краја свог живота.
Свако живо људско биће је уникатно од момента зачећа до краја живота, и
самим тим од непроцењиве вредности.
Интереси и добробит људског бића морају да преовлађују над интересима
друштва или науке.
Члан 2.
Дужност сваког здравственог радника је да служи животу од његовог почет
ка. тј. од момента зачећа.
Здравствени радник мора апсолутно поштовати светињу људског живота,
без обзира на старост, болест, ментални и физички инвалидитет, пол, расу, нацију
или вероисповест човека, тј. болесника.
Члан 3.
Вештачки прекид трудноће представља намерно и насилно одузимање еле
ментарног права на живот и самог живота као светиње.
У ситуацији када је живот мајке угрожен продужавањем трудноће, здрав
ствени радник је дужан да учини све да спасе како мајчин живот, тако и живот
нерођеног детета.
Намерно убиство нерођеног детета ради решавања социјалних, економских
или еугеничких проблема је у директној супротности са елементарним људским
правом на живот, као и са етиком здравственог радника.
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Члан 4.
У складу са Хелсиншком декларацијом (1975), потврђујемо да се људско биће
никада не сме користити у сврхе експериментисања или експлоатације.
Људски живот је светиња, уникатност и од непроцењиве вредности од момента
зачећа до краја живота, те као такав, не сме бити прекинут без обзира на животну
старост.
Имајући у виду да екстракорпорална фертилизација, одн. вештачка или in
vitro оплодња несумњиво подразумева експериментисање и еугеничке поступке
над живим људским бићем, закључујемо да је овај поступак апсолутно непри
хватљив и у супротности са елементарним људским правом на живот, као и са
етиком здравственог радника.
Члан 5.
Еутаназија, као акт намерног пружања смртоносног средства, одн. поступка,
или намерног непружања помоћи болеснику, са недвосмисленим циљем пре
кидања живота болесника, без обзира на жељу и захтев болесника или његове
породице, је неетички и неприхватљив.
Члан 6.
Сваки поступак који има за циљ стварање људског бића генетски идентичног
другом људском бићу, живом или мртвом, је у директној супротности са људским
достојанством и самим тим, у супротности са светињом људског живота.
Експериментисање на ембрионима у терапеутске сврхе, имајући у виду да је
у супротности са Хелсиншком декларацијом, Конвенцијама из Овиједа и Париза,
као и да нарушава елементарно право на живот и људско достојанство, не може
се сматрати етички исправним.
Експериментисање са ткивима која нису ембрионална или ембрионалног
порекла, и то искључиво у терапеутске сврхе и уз поштовање медицинске етике
и међународних споразума и закона, нису у супротности са светињом људског
живота и људским достојанством.
Уздајући се у Божју помоћ и нашу саборност, настављамо ову борбу кроз
Покрет за живот и позивамо све људе добре воље да нам се придруже.
У манастиру Студеници, 7. августа 2005.
У име Покрета за живот,
Удружење православних медицинара „Витез”
Српски сабор Двери
Објављено у: часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, бр. 27, Никољдан 2005, стр. 70-71.
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Осми Сабор српске омладине и 2. Сабор Српске мреже,
манастир Студеница, 2008. године: отац Предраг Шћепановић, Бошко Обрадовић,
отац Тимотеј, игуман манастира Студенице Тихон, отац Петар (Драгојловић)
и отац Игњатије (Шестаков) из Сретењског манастира у Москви

Девети Сабор српске омладине и 3. Сабор Српске мреже,
манастир Озрен, Република Српска, 2009. године
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Учесници Десетог сабора српске омладине и 4. Сабора Српске мреже,
испред храма Светог Саве у Београду, 2010. године

Сабор српске омладине у Канади, манастир Св. Преображења у Милтону, 2009. године
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ПОВЕЉА ШЕСТОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2006)
Шести Сабор српске омладине одржан је од 28. јуна до 2. јула 2006. у манасти
рима Копорин, Жича, Соко Град, Ћелије и Лелић
Сабору је присуствовало 114 чланова из 43 организације, као и угледни пре
давачи из земље и иностранства. Оквирна тема Сабора била је Евройски оквири
йравославне Србије, у којој су потврђена српска, европска и светска културолошка
и цивилизацијска достигнућа српског народа и његових вредности: од староставне
Жиче до Светог владике Николаја и Николе Тесле.
Анализирајући двоструке аршине које над Србима поново спроводи међу
народна заједница и Европска унија (оспоравање демократских права Србима у
Републици Српској), Сабор упозорава да српски народ мора имати иста демократска
права као сви други европски народи и спреман је да се за њих избори. Одлуке НАТО
суда, Трибунала у Хагу, потврдиле су и актуализовале даље настављање примене
двоструких аршина – пуштањем на слободу Рамуша Харадинаја и Насера Орића.
На крају тродневног радног дела, одржаног у Соко-граду са благословом Њего
вог Преосвештенства епископа шабачког г. г. Лаврентија, Сабор српске омладине
је усвојио повељу:
1.

2.
3.
4.
5.

Сабор се обавезује да ће радити на упознавању домаће и стране јавности о пра
вославном и националном идентитету Николе Тесле. Такође, Сабор предлаже
Влади Републике Србије да донесе одлуку о Дану овог великана српске и светске
науке.
Свестан значаја СРБИСТИКЕ у очувању националног идентитета, као и чињени
цом да јој државне и просветне установе Србије не посвећују довољно пажње,
Сабор покреће озбиљно осмишљену акцију реафирмације СРБИСТИКЕ.
Сабор изнова захтева од Скупштине Републике Србије да обустави доношење
новог закона о електронским личним картама док се не спроведе демократска
и јавна расправа о овом, по интегритет људске личности, врло битном питању.
Прихватајући пројекат Покрет за Живот, све чланице Сабора се обавезују да ће
уложити свој максимум у његовом спровођењу и промовисању културе Живо
та, лепоте детета у пренаталном периоду, као и вредности брака и породице.
Свестан потребе саборног, али и модерног начина деловања, Сабор ће и даље
радити на плодотворном умрежавању свих нестраначких православно-наци
оналних организација широм српских земаља.
Како радили, тако нам Бог помогао!
У Манастиру Соко Град, 1. јула 2006.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век,
Српски сабор Двери, Београд, 2010, стр. 39.
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ПОВЕЉА СЕДМОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2007)
Седми Сабор српске омладине одржан је од 28. јуна до 1. јула 2007. године у
манастиру Студеница, са благословом епископа жичког г. г. Хризостома, а у орга
низацији Српског сабора Двери. Сабору је присуствовало 76 чланова из 32 органи
зације, угледни предавачи из земље и иностранства, као и гости из Русије, из Фонда
Светог Андреја Првозваног и удружења Млада Русија. Посебно је било запажено
присуство и беседа митрополита црногорско-приморског г. г. Амфилохија који
је упознао присутне са ситуацијом на Косову и Метохији и апсолутном угроже
ношћу српске и неалбанске популације под патронатом међународних снага.
На Сабору, чија је једна од тема била Културне везе Србије и Русије, потврђена
је дубока и плодотворна сарадња српског и руског народа и истакнут је њихов
незаобилазан допринос хришћанској и европској цивилизацији. Сабор очекује
од власти у свим српским земљама да руском капиталу и култури омогући рав
ноправно учешће у свеукупном друштвеном животу.
После тродневног рада усвојена је повеља:
1.

2.
3.

4.

5.

Сабор је констатовао да подржавање Ахтисаријевог плана, као наводно јединог
решења на Косову и Метохији, представља међународни преседан и правно
насиље, јер се њиме сувереној држави Србији одузима 15% њене територије и
то на начин како је то Хитлер учинио Минхенским споразумом одузимајући
део територије Чехословачкој 1938. године.
Захвалан Руској Федерацији на принципијеном поштовању међународног
права и Повељом УН загарантованих права о суверенитету сваке њене члани
це, Сабор упућује отворено писмо руском председнику Владимиру Путину.
Одлука Високог представника међународне заједнице за Босну и Херцегови
ну о проглашењу Меморијалног комплекса у Поточарима (општина Сребре
ница) као екстратериторијалне целине и поништавању државних симбола
Републике Српске (грб, застава и химна) је још један пример политике дво
струких аршина које над Србима поново спроводи међународна заједница
и Европска унија. Сабор одлучно одбацује овакву политику и подржава све
акције српског народа у очувању његовог духовног, националног и терито
ријалног јединства што му је и загарантовано Дејтонским споразумом 1995.
године.
Сабор осуђује нацрт новог Устава у Црној Гори којим се жели извршити
„уставни геноцид“ над српским народом и преименовати српски језик у тзв.
црногорски. Сабор такође подржава свеукупне напоре Митрополије црно
горско-приморске у очувању њеног вишевековног канонског поретка.
Сабор је подржао Уредбу Владе Републике Србије о обустави Закона о елек
тронским личним картама и тражи од Народне скупштине да се обустава
издавања нових биометријских личних карата спроведе на законском нивоу.
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6.

7.

Прихватајући медијску кампању Година културе Живота и акцију Покрет
за Живот, све чланице Сабора су се обавезале да од 1. септембра учествују у
његовом спровођењу и промовисању културе Живота, лепоте детета у пре
наталном периоду, као и вредности брака и породице. На овај начин Сабор
подстиче биолошки опстанак српског народа.
Сабор одлучно наставља плодотворно умрежавање свих нестраначких пра
вославно-националних организација широм српских земаља.
У манастиру Студеници, 1. јула 2007.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 40.

ПОВЕЉА ОСМОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2008)
Осми Сабор српске омладине и 2. Сабор Српске мреже одржан је од 30. јула до
2. августа 2008. године у манастиру Студеница, са благословом епископа жичког
г. г. Хризостома, а у организацији Српског сабора Двери.
На Сабору је узело учешће 112 представника из свих крајева српских земаља
и Расејања (САД, Канаде, Швајцарске, Аустрије, Немачке, Норвешке, Шпаније
и Словеније), као и угледни страни гости из Русије, Немачке и САД. Посебно
наглашавамо велико присуство младих Срба и Српкиња из Расејања, који пре
узимају одговорност за судбину српског народа, како у државама где живе, тако
и у отаџбинским земљама.
Главна тема Сабора била је Очување националног идентитета у йроцесу гло
бализације у светлу косовско-метохијских збивања.
Констатујући историјску истрошеност актуелне српске политичке и инте
лект уалне елите, као и већине инстит уција које представљају наш народ у
земљи и иностранству, Сабор је усвојио Илинданско йисмо Хараламйију које
представља нови поглед на свет и културолошки програм Младе Србије која,
свесна негативних елемената глобализације, покреће својеврсни бој за српски
језик и идентитет.
На Сабору је усвојена повеља:
1.

70

Тзв. независност Косова за нас не постоји. Кршећи међународно право и
доводећи у питање читав светски поредак успостављен после Другог светског
рата, светски центри моћи угрозили су темељ на коме почивају Уједињене
нације. Борба српског народа за Косово и Метохију представља одбрану
европских и цивилизацијских вредности у целини. Сабор обавезује све своје
чланице на сталне хуманитарне акције за помоћ опстанку српског народа
на Косову и Метохији.
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2.

3.
4.

5.

Суђење првом председнику РС др Радовану Караџићу представља суђење
Републици Српској и српском народу. С тим у вези државне институције
Републике Српске и Србије имају историјску обавезу да на сваки начин
помогну одбрану др Караџића. Сабор се залаже за прекид сваке даље сарад
ње са Хашким трибуналом и дефинитиван престанак његовог рада.
У циљу новог организовања српске дијаспоре као огромне неискоришћене
снаге српског народа, покрећемо идеју Светосавске учионице, која би радила
на повезивању, образовању и обучавању нове генерације младих у дијаспори.
Идеја Српске мреже све више добија на значају и потребно је све учинити да
постане оперативни центар разних српских предузетничких иницијатива
и пројеката. У том смислу, Српска мрежа ће појачати своје медијско прису
ство кроз заједнички интернет сајт, телевизијску продукцију и свеукупно
представљање аутентичног српског невладиног сектора.
Сабор и даље позива релевантне институције у свим српским земљама да
помогну Покрет за Живот и омогуће несметано образовање младих у пошто
вању светиње људског живота.

Своје овогодишње заседање Сабор је завршио поклоничким путовањем на
Косово и Метохију, у оквиру кога су посећени манастири Високи Дечани, Пећка
патријаршија и Грачаница, као и народна кухиња у општини Ново Брдо. 		
			
У царској лаври манастиру Студеници, 2. августа 2008.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 41.

ПОВЕЉА ДЕВЕТОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2009)
Девети Сабор српске омладине и 3. Сабор Српске мреже одржан је од 30. јула
до 2. августа 2009. године у манастиру Св. Николе на Озрену, Република Српска,
са благословом Његовог Преосвештенства епископа зворничко-тузланског г. г.
Василија, а у организацији Српског сабора Двери.
На Сабору је узело учешће преко 70 полазника из региона и дијаспоре, као
и велики број угледних гостију-предавача из Србије, Републике Српске и Расеја
ња. Раду Сабора својим присуством дали су значај представници Министарства
за дијаспору у Влади Републике Србије и Радио телевизије Републике Српске.
Главна тема Сабора била је: Будућност Срйске мреже: како до боље и ефика
сније мреже срйских йатриотских организација? Велика пажња посвећена је
и темама одбране и очувања Републике Српске, НАТО геноцида над српским
народом и злочина над Србима у последњим ратовима у Босни и Херцеговини
и на Косову и Метохији.
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Детаљно анализирајући досадашњи учинак двоипогодишњег рада Српске
мреже, као и бројне потенцијале ове епохалне идеје, Сабор је усвојио повељу:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Одбрана Републике Српске, као највећег историјског достигнућа српског
народа у последњих 20 година, представља гарант биолошког и сваког дру
гог опстанка и бољитка српског народа на својим вековним територијама
у Босни и Херцеговини. Свако даље растакање дејтонских овлашћења РС је
недопустиво и у наступајућим уставним променама у БиХ све снаге треба
јединствено усмерити у одбрану Републике Српске. Ову обавезу посебно
има и држава Србија као потписник Дејтонског споразума.
Историјско памћење НАТО бомбардовања Републике Српске 1995. и СР Југо
славије 1999. године представља наш минималан дуг према свим жртвама,
као и темељ отпора српског народа чланству у овој геноцидној војној али
јанси. Исповедамо да није и никада не може бити злочин бранити отаџбину
од непријатеља и да војничка дужност остаје основна патриотска обавеза
сваког Србина. Истраживање свих злочина учињених над српским наро
дом у 20. веку значило би превенцију геноцида, која би требало да постане
прворазредна одговорност и стратешки план деловања свих српских медија
и држава у целини у наредном периоду.
Сабор захтева од надлежних државних органа Србије и Републике Српске
да формирају одговарајуће комисије за утврђивање комплетне истине о
догађајима око и у Сребреници од 1992. до 1995. године. Медијске, политич
ке и правне манипулације у вези са овим историјским догађајима настоје
да укину право српског народа на будућност, и зато је у нашем највишем
националном интересу да се ова истина до краја изнесе. Истовремено, Сабор
подсећа на континуитет необјективног рада Хашког трибунала који кроз
суђења појединцима настоји да пресуди читавом српском народу.
Сабор захтева од државе Србије да се у потпуности посвети одбрани Косова
и Метохије и, у складу са Уставом, не дозволи било какву дискриминацију
према српском народу на овом делу наше државне територије зарад било
каквих других пролазних интереса.
У увођењу веронауке као обавезног предмета у све основне и средње школе
у Србији, Републици Српској и Црној Гори видимо не само цивилизацијску
просветну и културну тековину већ и најзначајнију шансу за духовни и морал
ни препород будућих генерација. На свима нама је да веронауци пружимо
бољу маркетиншку и стручну подршку и припрему.
Остајемо посвећени идеји Светосавске школе, као модерног начина алтерна
тивног националног образовања у циљу очувања националног идентитета и
бољег патриотског организовања како у многобројној српској дијаспори тако
и у свим отаџбинским земљама на Балкану.
Сабор изнова изражава своју максималну подршку наставку пројекта Покрет
за живот, као преко потребне борбе против беле куге и промоције породич
них вредности у нашем народу, као и редовним хуманитарним акцијама за
помоћ опстанку српског народа на Косову и Метохији, као саставном делу
Србије.
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8.

У Српској мрежи Сабор дефинитивно види најбољи модел савременог,
ванинституционалног и безграничног повезивања, организовања и дело
вања српског народа у 21. веку и тражи подршку за даљи развој и успех ове
идеје од своје Цркве и дијаспоре у целини, како би Млада Србија на најбољи
начин понела историјску одговорност која је чека и послужила на корист
своме народу и држави.
Како радили, тако нам и Бог помогао!
У манастиру Светог Николе на Озрену, Илиндан (2. август) 2009.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 44-45.

ПОВЕЉА ДЕСЕТОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ (2010)
Десети Сабор српске омладине и 4. Сабор Српске мреже одржан је од 6. до 8.
августа 2010. године, у парохијском дому храма Светог Саве у Београду, са благо
словом Његове Светости патријарха српског г. г. Иринеја, а у организацији Срп
ског сабора Двери.
Јубиларном Сабору је присуствовало преко 100 учесника из више од 30 орга
низација из Србије, Републике Српске, Црне Горе, осталих бивших југословенских
република, као и европског, америчког, канадског и аустралијског Расејања.
Главна тема Сабора била је: Нови облици односа између Матице и дијасйоре, а
велика пажња посвећена је проблемима очувања националног идентитета српског
народа у целини. Разматрани су начини борбе у заштити српских националних
интереса, са нагласком на важност српских интеграција у духовном, културоло
шком, економском и политичком погледу.
Након представљања нових организација и подношења извештаја о послед
њих годину дана рада и развоја Српске мреже, Сабор је усвојио повељу:
1.

2.

У тренутку када је српски народ изложен огромној асимилацији широм
расејања и одређеним елементима прогона и дискриминације у околним
бившим југословенским републикама, стратешки и практични значај кул
турне политике заштите националног идентитета и српских интеграција
још више добија на важности. У том правцу посебно истичемо преку потребу
међусрпског повезивања у културном, просветном, пословном и политичком
погледу, што све врхуни у идеји Српске Уније као политичког обједињавања
српског народа у региону.
Оцењујемо као историјски кључну идеју повратка из Расејања у матичне Срп
ске земље на Балкану и позивамо све државе у којима живи српски народ на
свoјим вековним етничким просторима да овај повратак омогуће и помогну.
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3.

4.

5.

6.

7.

Ово се посебно односи на државу Србију, која у овом часу још увек нема
националну стратегију за повратак расејаних Срба широм света и њихову
реинтеграцију у српско друштво.
Сабор подсећа да се ове године навршило 15 година од највећег етничког
чишћења у савременој Европи после Другог светског рата, када је из Неза
висне државе Хрватске у злочиначкој војној операцији „Олуја” протерано
преко 250.000 Срба из Републике Српске Крајине. Нешто слично као да се
припрема српском народу на Косову и Метохији, па скрећемо пажњу јавно
сти постављајући питање шта чини држава Србија по питању заустављања
даље дезинтеграције саме Србије на Космету, у Војводини и Рашкој области?
Сабор посебно указује на покушај крађе и укидања српског језика у Црној Гори,
као и на друге случајеве кршења људских и националних права са којима се
суочава српски народ у овој бившој југословенској републици. Ови и слични
примери у осталима земљама региона заправо више говоре о Матици Србији
која не води активну спољну политику према деловима сопственог народа
који је остао ван своје државе.
Сабор сматра да Србија и Република Српска треба да преиспитају да ли Европ
ска Унија и НАТО заиста немају алтернативу и о томе омогуће изјашњавање
грађанима на референдуму. Посебно се позива држава Србија да што пре
приступи Споразуму о недељивој колективној безбедности који је иницирала
Руска Федерација и тако активно прошири своју неутралност.
У очувању Републике Српске, њеној независности и просперитету, Сабор види
очување највеће историјске победе српског народа у последњих 20 година и
велику наду да ништа није готово на Балкану и да тек почиње борба за ново
решавање српског националног питања у региону након промене геополи
тичке карте света која је у току.
Српска мрежа, као у последњих неколико година многострано развијени
српски патриотски невладин сектор, представља велику снагу и друштве
ни потенцијал српског народа у будућности, посебно када се узме у обзир
истрошеност наших интелектуалних и политичких елита и потреба за сме
ном генерација и новим, младим лидерима и организацијама. На том путу
неопходно је још много националног одушевљења и одговорности, иниција
тиве, рада, стрпљења и слоге свих оних који су се определили за ову духовну
и патриотску борбу и чине Српску мрежу, као једну од најоргиналнијих и
најперспективнијих националних идеја у последњих више од пола века.
Како радили, тако нам и Бог помогао!
Храм Светог Саве у Београду, 7. август 2010.
Архив Српског сабора Двери
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ПОВЕЉА ПРВОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ
ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ (2004)
Са благословом преосвећеног епископа нишког г. г. Иринеја, у Нишу је о
данима Светог цара Константина и царице Јелене (од 1-3. јуна), у сали Епархиј
ског двора, а у организацији Православне омладине Нишке епархије и Српског
сабора Двери, одржан први Сабор српске омладине Јужне и Источне Србије који
је донео Проглас у 6 тачака.
Сабору је присуствовало више десетина представника православних братста
ва и удружења грађана православно-националне оријентације из више градова
јужне и источне Србије (Бор, Зајечар, Врање, Пожаревац, Ћићевац, Куршумлија,
Крушевац, Сврљиг, Алексинац, Лесковац, Медвеђа, Ниш).
Поред епископа нишког г. г. Иринеја, од старијих учесника који су својим
саветима помагали омладини у њеном саборовању посебно су се истакли про
фесор из Крагујевца магистар Биљана Спасић и познати српски интелектуалац
и књижевник из Београда Предраг Р. Драгић Кијук.
Сви учесници су се сложили да је саборовање прави начин организовања срп
ске омладине у 21. веку и да ти сабори треба да се темеље на историјским српским
црквено-народним саборима.
Посебна пажња била је посвећена одређеним проблемима савременог срп
ског друштва и српске омладине и сходно њима једногласно су усвојена следећа
решења:
1.
2.

3.
4.

5.

Изражавамо бригу за очување ћирилице и захтевамо да се ћирилица користи
сходно постојећим позитивним законима;
Покрећемо иницијативу да све институције, после свих погрома над Србима
извршених у веку који је иза нас, морају да донесу Кодекс о култури живљења:
борба против чедоморства, трогодишњи пензиони стаж мајци за свако дете које
донесе на свет, те да се створе услови за остварење права на живот од матичне
државе која се, на жалост, свела на предузеће невладиних организација;
Потребно је радити на очувању националног памћења како би се, у складу са
свим европским декларацијама (на пример Болоњска декларација) очувале
разлике свих народа Европе;
Залажемо се за (ре)афирмацију свих хришћанских вредности и начела на
светим примерима црквене и политичке историје српског народа: црквене
у лику Светог Саве, а политичке у лику крстоносног Вожда Ђорђа Петрови
ћа - Карађорђа;
Захтевамо од влада Србије и Црне Горе да хитно обезбеде све услове да се
српски народ што пре интегрише у Европску унију, притом чувајући свој
духовни и национални идентитет;
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6.

Истичемо да је Косово и Метохија увек била, јесте и биће део српске територије
и да ће српска омладина, колико је то у њеној моћи, помоћи српском народу
на Косову и Метохији, као и избеглом становништву да оствари своје право
на повратак.

„На крају радног дела Сабора, омладина Јужне и Источне Србије је прихва
тила учешће на Свесрпском омладинском сабору који ће се о Преображењу ове
године одржати у Црногорско-приморској митрополији и Захумско-херцего
вачкој епархији.“
У Нишу, 3. јуна 2004.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 46.

ПОВЕЉА ДРУГОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ
ЈУГОИС
 ТОЧНЕ СРБИЈЕ (2005)
У организацији Сабора омладине Јустинове из Врања и удружења Српски
сабор Двери одржан је други Сабор православне омладине Југоисточне Србије у
манастиру Св. Прохора Пчињског од 16. до 18. септембра 2005. године. Сабору је
присуствовало 44 представника из 14 градова и места југоисточне Србије, као и
делегација Православне охридске архиепископије. Главна тема Сабора била је
„Традиција и историја“, а посебна пажња посвећена је начинима савременог орга
низовања српске омладине. Посебно су запажена предавања универзитетских
професора др Петра Милосављевића и др Слободана Костића, као и књижевника
Предрага Р. Драгића Кијука.
На крају свога рада, Сабор је једногласно закључио следеће:
1.

2.
3.
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Заветна традиција српског народа, почев од Свете солунске Браће и Светог
Саве, преко Св. Цара Лазара и Карађорђа, до Светог Николаја Охридског и
Жичког и Светог Јустина Врањског и Ћелијског, представља срж верског и
националног идентитета;
Сабор ће учинити све да ради на оздрављењу српске језичке политике и успо
стављању делотворне катедре србистике на свим универзитетима;
Делегација Сабора је обишла места у Епархији Врањској у којима су оскрна
вљени православни храмови и гробља (Велики Трновац, Лучани, Ораовица).
Сабор упозорава јавност у Србији, а посебно републичку владу и председника
Србије, на тешку друштвену ситуацију на потезу Прешево – Бујановац – Медве
ђа и тињајућу напетост која из дана у дан расте. Сабор апелује на надлежне
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4.

5.

6.

7.

државне органе да узму у заштиту православне храмове и вернике на про
сторима наведених општина;
Сабор ће инсистирати код локалних и републичких правосудних власти и
органа гоњења да спроведу исцрпну истрагу и покрену поступак против лица
које је запалило конак манастира Светог Николе у Врању пре две године. Ова
истрага има посебан значај јер су том приликом уништена документа о гено
циду над српским народом у Првом и Другом светском рату, као и у ратовима
од 1991. до 1993. године;
Сабор захтева безусловно и хитно пуштање архиепископа охридског и митро
полита скопског Јована на слободу, јер је његово одвођење у тамницу у пот
пуној супротности са позитивним прописима Македоније, Европске Уније
и међународним конвенцијама које се односе на заштиту људских права и
верских слобода. Сабор закључује да је акт македонских власти израз још
увек непревазиђене и анахроне тоталитаристичке политике и наслеђеног
атеистичког погледа на свет;
Сабор се обавезује на непрестано обавештавање домаће и стране јавности о
повредама међународног права и нецивилизованим политичким притисци
ма на српски народ на Косову и Метохији, југу Србије, Републици Српској и
другим угроженим местима широм српских земаља;
Сабор изражава свест о потреби активнијег организовања српске омладине.
С тим у вези, Сабор ће у будућности при нашим манастирима чешће одржа
вати летње школе и кампове из верског и друштвеног живота и деловања.

Сабор је своје овогодишње заседање завршио у Свеправославном духовном
центру „Отац Јустин Поповић“ у Врању.
У Врању, 18. септембра 2005.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 47.

ПОВЕЉА ПРВОГ САБОРА ПРАВОСЛАВНЕ СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ (2006)
Са благословом преосвећеног епископа зворничко-тузланског г. г. Василија,
Светосавска омладинска заједница СПЦ Епархије зворничко-тузланске, у сарадњи
са Српским сабором Двери, организовала је први Сабор православне омладине
Републике Српске и Федерације БиХ, у светој земљи Немањића, у манастиру Озре
ну, од 28. септембра до 1. октобра 2006. На Сабору је учествовало 64 представника
из 13 омладинских организација са овог подручја.
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Главна тема Сабора била је Плодотворно умрежавање йравославне омладине,
али је пажња била посвећена и положају Срба у Републици Српској и Босни и
Херцеговини.
На крају дводневног радног дела, Сабор је усвојио следеће закључке:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Свестан потребе саборног и модерног начина деловања, Сабор се обавезује
на оспособљавање и обучавање локалних православних омладинских орга
низација и на њихово међусобно регионално повезивање и укључивање у
друштвену мрежу Свесрпског омладинског сабора који броји више од 70
нестраначких православно-националних омладинских организација.
Анализирајући двоструке аршине који се спроводе над Србима, како на
Косову и Метохији тако и у Републици Српској, Сабор упозорава међународ
ну заједницу, а нарочито после поништавања и етничког чишћења народа
Републике Српске Крајине, да и Срби морају имати иста демократска права
као сви други европски народи и захтева од српских политичких странака
да се за та права изборе. Као нестраначке друштвене организације, чланице
Сабора ће дати свој допринос у борби за демократска права српског народа,
укључујући и право на самоопредељење. Босну и Херцеговину као унитарну
државу српски народ неће никада прихватити.
Сабор се обавезује да ће радити на упознавању домаће и стране јавности о зло
чинима над Србима у рату од 1991-1995. године и објавити аргументе и грађу
која разобличује фалсифоковану историју модерне БиХ са тенденцијом да
се Срби прикажу као геноцидан народ.
Сабор се такође обавезује да ће радити на упознавању јавности о диригова
но-заборављеном геноциду који се догодио у Јасеновцу, као и о злочинцима
који су та зверства вршили и онима који су им давали благослов за таква зло
дела, а који ни до дана данашњег нису изведени пред земаљски суд правде
или се нису јавно покајали. Сходно томе, свака чланица Сабора организоваће
поклоничка путовања на јасеновачка стратишта и у договору са Одбором за
Јасеновац Светог архијерејског сабора СПЦ организоваће серијал предавања
о тој теми.
Свестан значаја ћирилице у национ
 алном идентитету српског народа, Сабор
се обавезује да ће радити на њеном очувању и укључује се у пројекат реафир
мације Србистике који је усвојен на Свесрпском омладинском сабору ове
године у Соко-граду.
Прихватајући пројекат Покрет за Живот, све чланице Сабора се обавезују да
ће уложити делотворан напор у његовом спровођењу и промовисању културе
Живота, лепоте детета у пренаталном периоду, као и вредности хришћанског
брака и породице. Такође, Сабор ће у наредном периоду преузети на себе
организацију округлог стола са темом Хришћанство и медицина.
Сабор ће у наредном периоду направити више научних скупова и међународ
них академија посвећених историјском постојању Срба на овим просторима.
Како радили, тако нам Бог помогао!
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Манастир Озрен, 1. октобра 2006.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 48.

17-МАРТОВСКА ПОВЕЉА (2007)
На Сабору српских невладиних организација из Србије, Републике Српске,
Црне Горе и Расејања, одржаном у суботу, 17. марта 2007. године у великој сали
Дома синдиката у Београду, у организацији Српског сабора Двери и Сабора срп
ске омладине, доносимо
17-МАРТОВСКУ ПОВЕЉУ
На годишњицу великог страдања српског народа на Косову и Метохији и у
неповољном светлу будућег статуса Косова и Метохије, сматрамо да је дошао пре
судни тренутак у коме ће се одлучивати између пропасти и обнове српске држав
ности. Тај тренутак представља најзначајнији историјски испит наше генерације
српског народа. Уверени смо да се на досадашњим политичким и дипломатским
основама ништа добро за српски народ не може учинити и да је дошао моменат
за велики заокрет у спољној и унутрашњој политици на нивоу глобалног Српства.
Наиме, у 21. веку не сме више бити постављено нити једно појединачно питање од
српског националног интереса а да се у његово решење не укључи целина наше
га народа. Свако, и најмање, питање од српског националног интереса треба да
постане Српско питање на глобалном нивоу. С тим у вези износимо три предлога:
1.

Пошто постојећи проблеми који су пред нама по сложености и историјским
последицама надрастају наше актуелне политичке установе, као једину новост и могућност за дипломатски преокрет видимо буђење и усаглашавање
свих преосталих националних снага српског народа у заједничку борбу за
очување Косова и Метохије у саставу Србије, и то на принципу да Ахтисаријев
план у случају независности Косова и Метохије аутоматски треба применити
и на Републику Српску. Дакле, једини преостали политички аргумент гласи:
мењање граница на Балкану путем одузимања 15% територије једној сувере
ној и међународно признатој држави подразумева следствено довођење у
питање свих граница на Балкану и ново постављање Српског питања.
Поразна је чињеница да су све границе на Балкану, које и иначе почивају на
административним границама које је повукла једна терористичка организа
ција која се звала Комунистичка партија Југославије, у последњих 15 година
промењене на српску штету. Поставља се питање зашто западне демократије
настављају комунистичку политику разбијања српског националног корпуса
и признају све тековине комунизма, и како коначно зауставити тај процес и
прећи у дипломатску контраофанзиву?
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2.

С тим у вези, позивамо Српску православну Цркву и државу Србију да у
најбољој историјској традицији нашег народа организују свесрпски Цркве
но-народни сабор који би требало да се одржи у Србији, најбоље на Косову
и Метохији, и на коме би узели учешћа представници Светог архијерејског
сабора Српске православне цркве, на челу са Патријархом, затим представници
српских политичких елита из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Репу
блике Српске Крајине, као и представници водећих националних установа
науке и културе и невладиних организација из Отаџбине и Расејања. Сабор
би морао да у целини посматра и редефинише „Српско питање“ на Балкану.
Косово и Метохија су данас за нас исто што и некадашња судбина Републике
Српске Крајине, тренутно питање статуса Срба у Црној Гори, дилема укида
ња или пуне државности Републике Српске, или сутрашња нова жаришта
попут Војводине, Рашке области или југа Србије. Негде и једном треба чврсто
подвући црту и рећи: шта нам се догодило у последњих 15 година, који је то
„камен земље Србије“ од кога не може даље и који је наш национални циљ и
план у наредних 100 година.

3.

Као Сабор српских невладиних и нестраначких родољубивих организација
апелујемо на савест српских политичара у Србији, Црној Гори и Републици
Српској да воде одлучну националну политику која је једини гарант опстан
ка српског народа на својим вековним територијама. Апелујемо посебно на
државу Србију, која је уставно дефинисана као држава српског народа и обаве
зана на бригу о Србима који живе ван Србије, да почне са активном спољном
политиком заштите српских националних интереса у региону. Наш Сабор и
будућа Српска мрежа која ће из њега проистећи стоје на располагању држави
Србији, као модерна форма друштвеног организовања и деловања, за сваку
активност која се тиче одбране националног достојанства и будућности срп
ског народа.
У Београду, 17. марта 2007. 						

Повеља са Сабора српских невладиних организација из Србије, Републике
Српске, Црне Горе и Расејања, одржаног у суботу, 17. марта 2007. године у вели
кој сали Дома синдиката у Београду, у организацији Српског сабора Двери и
Сабора српске омладине. Потписници 17-мартовске повеље били су: Српско
национално веће Косова и Метохије (Косовска Митровица), Српско народно
вијеће Црне Горе (Цетиње), Српски сабор Двери (Београд), Српски народни
покрет „Избор је наш“ (Бања Лука), Друштво пријатеља манастира Ђурђеви
Ступови (Београд), Сабор омладине Јустинове (Врање) и Братство Светог Симе
она Мироточивог (Подгорица)
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 24-27.
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ПОЗДРАВНО ПИСМО ПАТРИЈАРХА ПАВЛА (2007)
Српском сабору „ДВЕРИ“
БЕОГРАД
16. марта 2007.
Београд
Драга браћо и сестре,
Поводом одржавања српског сабора „ДВЕРИ“, посвећеног Косову и Метохији,
који ће се одржати у суботу, 17. марта 2007. године у великој сали Дома синдиката у
Београду у организацији Сабора српске омладине и Српског сабора „ДВЕРИ“, упу
ћујемо свима учесницима и гостима очински поздрав и патријарашки благослов.
Изнова подсећамо сами себе и једни друге на то да у вршењу добрих дела, у
праштању и у молитви треба да будемо истрајни, а у свим невољама које су нас
снашле да издржимо до краја, јер по речи Господњој, „ко претрпи до краја, тај ће
се спасти“ (Мат. 10, 22 и 24, 13; Марк. 13, 13). Ми хришћани, „кад нас псују, благоси
љамо; кад нас гоне, трпимо; када хуле на нас, молимо...“ (II Кор. 4, 12-13), знајући
да је „победа која побеђује свет – вера наша“ (II Јов. 5,4).
Православни Срби на Косову и Метохији то најбоље осећају и знају, обесправље
ни и угрожени, а нарочито добро то осећају и знају они обескућени и са огњишта
прогнани. Сви они носе на телу свом ране Христове и побеђују своје прогонитеље.
Многи њих не разумеју, будући оптерећени собом и својим страховима. Они, попут
негдашњих хришћанских мученика и исповедника, побеђују оне који мисле да
могу стићи до циља наносећи пораз другоме.
Дубоко верујемо да ће доћи време када ће се насилници постидети. Молимо
се и за непријатеље наше да увиде да чињење зла не може донети добро никоме.
Нека знају да ће, после свих пораза којима понижавају друге, на крају сами себе
поразити безнађем. И за њих се молимо да победе себе и постану учесници оног
мира који Христос свима даје.
Косово и Метохија јесу родно место наше Српске Православне Цркве и наше
културе, место на којем је српски народ подигао највеће светиње, које су и део
светске културне баштине. То су Пећка Патријаршија, Грачаница, Високи Дечани,
Богородица Љевишка и толике друге. Није случајно речено како је једино небо
већма озвездано него што је земља Косова и Метохије прекривена светињама и
тиме претворена у својеврсно мало небо на земљи. Од када постоје крштени Срби,
Косово нам је друго име за највиша начела, за истину и правду, за поредак и право,
а Косовски завет нам је примењени Нови Завет. Зато је питање Косова и Метохије
неодвојиво од питања Србије и судбине српског народа.
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Србија и српски народ неће бити поражени бранећи Косово и Метохију, нити
ће престати да верују у победу истине, права и правде. Из косовске колевке српски
народ је много пута у својој историји васкрсао и никада није био поражен. Наша
света Српска Православна Светосавска Црква надживела је све историјске Голготе
и распећа, и живеће вавек, у саборном јединству са свим помесним Православним
Црквама, које чине Једну Свету Цркву. Живеће и наш народ, веран својој Цркви
и вери, на Косову и Метохији, у читавој Србији, на свим странама где Срби живе.
Поздрављамо вас и са љубављу све вас благосиљамо, уверени да ћете досто
јанствено и достојно заступати, и при овом окупљању и свагда, истину о Косову и
Метохији, о српском народу, о Србији, о заједничком животу свих људи на зајед
ничкој земљи – Божјој, па и нашој.
Благослов Његове Светости архиепископа пећког, митрополита бео
градско-карловачког и патријарха српског г. г. Павла првом Сабору српских
невладиних организација из Србије, Републике Српске, Црне Горе и Расејања,
одржаном у организацији Сабора српске омладине и Српског сабора Двери 17.
марта 2007. године у Дому синдиката у Београду
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 20-21.

ПОВЕЉА ПРВОГ САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ
ЗА АМЕРИКУ И КАНАДУ (2008)
Са благословом Његовог Преосвештенства епископа америчко-канадског г.
г. Лонгина и под покровитељством Министарства за дијаспору Владе Републи
ке Србије, од 21. до 23. новембра 2008. године у манастиру Нова Грачаница крај
Чикага одржан је први Сабор српске омладине за Америку и Канаду у органи
зацији Српског сабора Двери и манастира Нова Грачаница.
Сабору је присуствовало више од 50 представника из парохијских заједница
СПЦ у северној Америци, друштава пријатеља Српског сабора Двери и других
патриотских организација и група из више градова Америке и Канаде (Бостон,
Њујорк, Сан Франциско, Киченер, Чикаго, Милвоки…). Тема Сабора била је „Како
да се организујемо у 21. веку”, а више угледних предавача из редова црквених
и световних интелектуалаца српског Расејања у Америци обрадило је значај
не теме попут: унутрашње мисије и пастирске улоге Цркве данас, међуодноса
Цркве и друштва, Запада и Срба, Православља и младих, а покренуто је и више
просветних тема, међу којима се истиче пресудан значај очувања српског језика
код наше омладине у Расејању.
Посебну част Сабору је учинила посета Његовог Краљевског Височанства
принца Александра Карађорђевића, који се у пратњи г. Деска Никитовића,
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Због акције прикупљања помоћи за народне кухиње на Косову и Метохији, Српском сабору
Двери је уручена специјална плакета „Вечерњих новости“ за најплеменитији подвиг 2007. године.
Награду је примила Ана Јевремовић.

Плакета „Вечерњих новости“
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Драган Давидовић из Јоханезбурга окружен децом, један је од највећих добротвора
у хуманитарним акцијама Двери

Хуманитарна акција Двери
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генералног конзула државе Србије у Чикагу, задржао у дугом разговору са уче
сницима Сабора, одговарајући на бројна питања заинтересованих.
Након квалитетне дискусије на тему начина очувања националног идентитета
у Дијаспори, статуса младих генерација и, посебно, нових облика организовања
српске омладине у 21. веку, донети су следећи закључци:
1. Без неговања православне духовности и црквеног живота нема ваљаног
духовног и националног рада. Српски народ нема разлога да се стиди свога
националног имена и идентитета, већ је напротив позван да свуда и на сваком
месту буди и изражава своју националну свест и одушевљено штити своје
националне интересе. Српска омладина се позива да се активније укључи
у рад парохијске заједнице, као кључног модела духовног и националног
напретка српског народа.
2. Сабор изражава максималну подршку даљем ширењу медијске кампање
Покрета за живот, као модерног начина борбе против беле куге у српском
народу. У том смислу, и сви други облици савремених информационих
технологија представљају културне инструменте 21. века за безгранично
умрежавање глобалног Српства.
3. Српска православна омладина нема дилему да су Косово и Метохија Србија,
а да Република Српска и Црна Гора једнога дана могу бити део Уједињених
Српских Земаља. Сабор негује сећање на Републику Српску Крајину и не
жели да заборави вишеструки геноцид учињен над српским народом на
Балкану од стране независне државе Хрватске у 20. веку. Помоћ народним
кухињама на Косову и Метохији Сабор види као личну обавезу свих присут
них учесника, у циљу прелажења са патриотских речи на дела.
4. У Српској мрежи разних националних иницијатива, удружења и пројеката,
Сабор види модерну могућност за преко потребно повезивање српске омла
дине широм света.
На завршном делу Сабора закључено је да је и овај Сабор нови допринос у
процесу даљих унутарсрпских интеграција и изражена одлучност да се настави
са редовним годишњим саборима српске омладине у Србији, српским земљама
и Европи, а на овом примеру прекоокеанског ширења Српске мреже сличне
скупове треба наставити у Америци, Канади и Аустралији.
У Новој Грачаници (САД), 23. новембра 2008.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 50.
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ПОВЕЉА ПРВОГ САБОРА СВЕТОСАВСКИХ ШКОЛА
У ЕВРОПИ (2009)
Са благословом епископа средњоевропског г. г. Константина, а у организа
цији Удружења Срба „Немања” из Билефелда (Немачка) и Српског сабора Двери,
у српском православном манастиру Успења Пресвете Богородице у Химелстиру
у Немачкој од 12. до 14. јуна 2009. године одржан је први Сабор организатора и
полазника Светосавских школа у Европи. На Сабору, који је почео Светом архије
рејском Литургијом и уводном беседом епископа Константина, учествовало је 57
представника парохијских заједница и националних удружења Срба у Расејању
из Аустрије, Немачке и Холандије (Беч, Минхен, Ротердам, Штутгарт, Билефелд,
Диселдорф, Келн), уз присуство нових полазника из других градова Европе.
У раду Сабора учешће су узели и представници Министарства за дијаспору
Владе Републике Србије, који су изнели своје активности по питању законске
регулативе у вези са статусом дијаспоре и Срба у региону, као и представници
Српског сабора Двери, као идејни творци и организатори Светосавске школе у
Европи.
После извештаја координатора свих до сада покренутих Школа, беседа
посебних гостију-предавача и развијене дискусије, донети су следећи закључци:
1. Светосавска школа представља потпуно нови приступ решавању нагомила
них егзистенцијалних питања српског народа у Расејању. Остајемо посве
ћени овој идеји која нам омогућава постизање кључних идентитетских
утемељења за нове српске генерације у дијаспори.
2. Српска мрежа, као активна коалиција различитих нестраначких патриотских
организација и иницијатива из свих српских земаља и Расејања, повезује
расуте снаге и потенцијале, покреће заједничке пројекте од националног
интереса и даје наду да се време историјских пораза може зауставити и пре
окренути у време за нове историјске победе.
3. Пројекти као што је „Опстанак”, који се бави привредним улагањима у само
стални развој и одрживост опстанка српског народа на Косову и Метохији,
означавају нову епоху у хуманитарним активностима Српске мреже и дају
јасан путоказ како се прелази са патриотских речи на патриотска дела. У том
смислу, заједнички настављамо са прикупљањем средстава за реализацију
овог драгоценог стратешког пројекта.
4. Учесници Сабора ће у наредном периоду посветити пажњу одрживом и
плодотворном раду Српске мреже, која нуди један савремени модел орга
низовања какав је српском народу дуго недостајао.
Завршавајући прву и усвајајући план рада дру ге године Светосавских
школа у Европи, остајемо уверени да ће ова идеја наићи на примену и у другим
српским црквеним општинама у европском расејању, како бисмо заједнички
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све учинили на новом и јачем буђењу српске националне свести, очувању свих
пресудних елемената националног идентитета и одбрани националних интереса.
Како радили, тако нам Бог помогао!
У Химелстиру (Немачка), 4. јуна 2009.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 49.

ПОВЕЉА САБОРА СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ У КАНАДИ (2009)
Са благословом Његовог Преосвештенства епископа канадског г. г. Георгија,
и у организацији Епархије канадске, омладинског удружења „Косовски Завет” из
Кичинер-Ватерлуа и Српског сабора Двери, о Видовдану 2009. године у српском
православном манастиру Светог Преображења Господњег у Милтону, одржан
је Видовдански Сабор српске омладине у Канади.
У раду Сабора учешће је узело преко 60 представника српске омладине и
црквено-школских општина у Канади (Торонто, Мисисага, Кичинер, Ватерло,
Отава, Монтреал, Хамилтон, Оквил, Нијагара Фолс). Централна тема Сабора била
је: „Како се организовати и сачувати национални идентитет”, а посебно су раз
мотрени пројекти Светосавске школе, Српске мреже, хуманитарних акција за
помоћ српском народу на Косову и Метохији, као и нових видова организовања
српске омладине у Канади. После уводних поздравних беседа и предавања, као и
саборног разговора и договора на покренуте теме, донети су следећи закључци:
1.

2.

3.
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Подржавамо идеју Светосавске школе као потпуно новог модела националног
образовања и организовања младих генерација у дијаспори и отаџбинским
земљама, са визијом да се на овај начин ради на оспособљавању нових срп
ских националних снага које би на себе преузеле историјску одговорност
у времену које долази. Смена историјских епоха и промена геополитичке
слике света у којој живимо отвара нову наду за редефинисање српског наци
оналног питања и потребно је да спремно дочекамо ову нову шансу.
Позивамо све православне и патриотске иницијативе, организације и поје
динце из читавог света да се укључе у рад Српске мреже, као новог и епохално
важног начина нашег унутарсрпског повезивања и интегрисања у 21. веку,
у циљу што јачег и делотворнијег духовног, културног, привредног, медиј
ског и политичког умрежавања великих српских националних потенцијала
расутих широм света.
Остајемо посвећени конкретним хуманитарним активностима помоћи срп
ском народу на Косову и Метохији, као саставном делу Србије, и у другим

4.

Српским земљама, и све досадашње појединачне хуманитарне акције саби
рамо у заједнички план континуираног и све већег улагања у духовни, мате
ријални и привредни опоравак и опстанак српског народа на свим својим
вековним територијама на Балкану.
Са великом радош ћу поздрав љај ућ и дефин ит ивн о успос тав љен о пуно
јединство српских православних парохија у Канади под окриљем Епархије
канадске Српске православне Цркве, изражавамо велику наду да је дошао
прави тренутак за нови полет у мисионарској и родољубивој делатности,
и очекујемо од свих патриотских организација, посебно омладинских, да
дају свој пуни допринос овом новом одушевљењу за духовни и патриотски
рад на корист своје Цркве, Отаџбине и српског народа у целини.
Како радили, тако нам Бог помогао!
У Милтону (Канада), на Видовдан (28. јуна) 2009.
Српски патриотски НВО сектор – Српска мрежа за 21. век, Српски сабор
Двери, Београд, 2010, стр. 51.

Трибина на Машинцу: Велики пријатељ Двери протојереј-ставрофор Хаџи Љубодраг
Петровић (први ред, други с десна)
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Трибина на Машинцу у част Предрага Драгића Кијука, 2013. године
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Округли сто на Машинцу, 2011. године

Увек се тражило место више, Национална академија у Дому синдиката
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Академија у Дому Синдиката

92

I Сабори

Време је за контранапад, Дом синдиката 2007. године

Епископ Атанасије (Јевтић) говори у Дому Синдиката, 2007. године
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Трибина у парохијском дому храма Св. Александра Невског у Београду
Бошко Обрадовић, Бранимир Нешић, Радован Тврдишић и Данило Тврдишић, 2010. године

Бранко Стевановић, др Зорица Кубуровић и Мирјана Булатовић, песници за децу,
говоре стихове на Калемегдану на завршетку породичне шетње 2009. године
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Данило Лазовић на трибини Двери

Др Стојан Адашевић, протојереј-ставрофор Дејан Дејановић
и др Немања Зарић говоре на трибини на Чукарици
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Бошко Обрадовић и Бошко Ћирковић Шкабо на трибини Двери

На Машинцу: Бранимир Нешић, Радован Калабић, Антоније Ђурић,
Срђа Трифковић, Славко Пановић, Бошко Обрадовић

96

I Сабори

Патрик Барио приликом доделе Повеље слободе 2008. године

Бранимир Нешић на Сабору руске православне омладине у Москви, фебруар 2008. године
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Декан Машинског факултета проф. др Милош Недељковић беседи након што је добио
Орден Светог Саве другог реда од Српске православне цркве 2008. године

Иван Костић са председником Руске федерације Владимиром Путином,
омладински камп Селигер, 2012. године
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НОВИ НАРОДНИ ДОГОВОР
1. Породица на првом месту!
Неодговорна и недомаћинска политика вођена у Србији у протеклих више
од пола века довела нас је до руба биолошког опстанка: према просеку старости
становништва најстарији смо народ у Европи, наши званичници крију да земљом
харају бела куга и болести зависности, годишње у Србији 34.000 људи више умре
него што се роди. Млади људи када заврше школовање немају никакву перспек
тиву: не могу да се запосле, да формирају своје породице и да пристојно живе.
Стотине хиљада Срба је напустило Србију у потрази за бољим животом. И што је
најгоре, готово су нам уништили наду да може бити боље.
Највећи изазов за Србију у 21. веку је биолошки опстанак српског народа!
Последњи је тренутак да се све снаге друштва ставе у службу оздрављења поро
дице и њеног јачања, јер без породице нема ни здраве личности ни јаке Србије.
Друштво које је Србији потребно није друштво размажених појединаца и
саможивих потрошача, већ друштво породичних људи и породица са више деце
у којима је свако спреман да се бори за своје ближње. Само породичан човек
посвећен је пожртвованом раду, дугорочном и стратешком планирању, штедњи
и одрицању због своје породице, својих пријатеља и комшија, због свога краја,
народа и државе.
Посебну пажњу Двери ће посветити развоју здравственог и образовног систе
ма, као темељима свеукупног оздрављења и стручног оспособљавања за живот
српских породица.
Преко Националног плана и министарстава за породицу и здравље држава
треба да се дугорочно посвети промоцији рађања и културе живота, као и рефор
ми закона о раду и пореског система у корист вишедетних породица, трудница
и младих брачних парова.
Посебно истичемо значај и улогу жене у породици и друштву. Србија по мери
породичних људи - прва је тачка нашег окупљања у један нови покрет: Покрет
за живот Србије!
За све наше породице - основа је нашег програма.
2. Солидарност - социјални патриотизам!
Породични људи знају да нико не може бити срећан у кући ако је иједан члан
домаћинства гладан. Таква свест мора да влада и у друштву и држави. На жалост,
из дана у дан све је више гладних – на стотине хиљада је оних који живе на рубу
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материјалне егзистенције. Актуелни режим није спреман да подели део кризе
са народом и егзистира отуђен од народних проблема.
Србија је довољно богата земља, и у њој нико не сме да буде социјално пони
жен и гладан, и не смеју да владају овако велике социјалне разлике и неправде,
не сме се догодити несташица млека и хлеба.
Социјални патриотизам је свест, напор и покрет целог народа ка праведни
јем друштву. Двери се залажу за нову социјалну солидарност која значи упуће
ност људи једних на друге. То је друштвена одговорност и социјална акција за
своју породицу, родни крај, природну средину и друштвено окружење у коме се
живи, своје село, град, државу и нацију. Пробудимо заборављени дух истинског
предузетништва и српског задужбинарства. Вратимо се доказаним историјским
обрасцима (попут мобе, задругарства, радних акција, јавних радова...) и прила
годимо их свом времену.
Данас нам је посебно потребна већа спремност државе за помоћ угроженима
у ванредним ситуацијама изазваним елементарним непогодама. Већу пажњу
треба посветити заштити старих, домовима за пензионере и ширењу геронтоло
шке службе уопште.
Србија мора имати друштвено-економски систем који гарантује право на
приватну својину, али и ограничава монополско богаћење, посебно у околности
ма у којима су остали грађани животно угрожени.
Изборимо се за друштво у коме ће деца бити васпитавана тако да је битно
какав си човек а не колико си богат, за друштво у коме ће се знати да су мерило
успеха поштен рад и резултати тог поштеног рада.
Будимо људи, бринимо за ближњег и заједницу – нов је концепт социјалне
солидарности за који се боримо.
3. Домаћинска економија!
Годинама се властодршци у Србији хвале продајом народне имовине и узи
мањем неповољних кредита код разноразних међународних фондова. Хоћемо
домаћинску економију, која домаћинство умножава а не распродаје и не задужује,
јер ће дугови доспети за наплату, а те дугове ће враћати наша деца и унуци. Као
људи одговорни за будућност своје деце, томе морамо рећи: Доста!
Покрет тражи напуштање погубног неолибералног економског модела и
радиће на изградњи националне економије у мери у којој је то могуће у постоје
ћим условима. Борићемо се против сваке либерализације тржишта која уништава
домаћу привреду. Заустављаћемо сваку приватизацију над ресурсима битним за
развој Србије и благостање народа. Државна својина над овим стратешким ресур
сима је увек боља од приватне јер једино таква својина остаје у служби народа.
Залагаћемо се за ревизију пљачкашке приватизације у свим случајевима где је
држава оштећена и народ покраден. На дневни ред коначно морамо поставити
и питање повратка отете приватне имовине после Другог светског рата.
Инсистираћемо да Народна банка мора бити контролисана од стране пред
ставника народа, док посебни подстицаји треба да буду дати домаћим банкама.
Истовремено противимо се потпуном упливу државе у привредни живот и
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подржавамо тржишну конкуренцију и напредовање према израженим радним
и креативним способностима. Ми смо за социјално-тржишну привреду која се
заснива на јакој приватној иницијативи и социјалној одговорности.
Домаћинска економија подразумева подршку предузетничком духу, малим
и средњим привредним субјектима, као и посебну бригу о привредним системи
ма који представљају катализаторе развоја читаве привреде. Покрет се залаже за
моментално прекидање субвенционисања отварања нових радних места од стра
не страних фирми и њихово преусмеравање на отварање радних места у домаћој
привреди у стратешки битним гранама.
Сматрамо да је у датој ситуацији потребно применити оне мере које ће имати
што мање последица по привреду и становништво, па тек онда по банке и ино
стране повериоце.
Домаћинска економија посебно подстиче развој домаће науке и информа
тичко-комуникационих технологија. Успостављање одрживе привреде и дру
штва могуће је остварити једино повећаним улагањем у науку и технологију, јер
су те инвестиције предуслов економског развоја, уз усмерење ка примењеним
истраживањима и ка стриктном повезивању са привредом уз веће улагање у
такве изабране приоритете. Таква економија би била динамичнија, заснована
на знању и конкурентнија у свету, са већом упосленошћу грађана.
Најпреча државна одлука требало би да буде формирање Развојне инвести
ционе банке и државног Фонда за одрживи развој који би финансирали поједине
битне сегменте привреде, пре свега пољопривредну производњу. Двери дају при
оритет домаћим банкама, домаћој штедњи и улагањима у производњу и извоз.
Одрживи привредни развој у времену свеобухватне глобализације зависи од
уске специјализације, реиндустријализације и технолошке модернизације домаће
привреде са једне стране, и осигуравања енергетске, сировинске и прехрамбене
безбедности са друге стране.
Очување основних природних и привредних ресурса у нашим рукама – услов
је наше економске обнове.
4. Реални и одрживи развој Србије
Имамо једну од најлепших земаља на свету, богатство шума, река, ливада,
плодног земљишта, извора питке воде, енергетског потенцијала... Од друге поло
вине 20. века, непланским развојем читаве државе и планским уништавањем
српског села кренули смо странпутицом и сада је потребно много снаге, напора
и времена да српску кућу поново изградимо на правим и чврстим темељима.
Политика реалног развоја Србије за своју основу узима концепт свеобухватног
одрживог развоја друштва и државе, што значи да се развој планира не само према
потребама садашњег нараштаја, већ и спрам потреба нараштаја који долазе. Цене
ћи специфичности у развојном потенцијалу Србије, политика реалног развоја ће
се превасходно бавити областима пољопривреде (посебно производњом здраве
воде и хране), села и руралног развоја у целини, енергетике (посебно енергетске
ефикасности и обновљивих извора енергије) и заштите животне средине. Србија
има потенцијала да у будућем периоду заузме важну позицију на Балкану у свим

101

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

овим, а посебно пољопривредном, енергетском и туристичком сектору. У обла
сти туризма посебно треба радити на развијању сеоског, бањског, планинског,
верског, здравственог и градског туризма.
Главни задатак политике руралног развоја за коју се Двери залажу мора бити
заустављање тренда одумирања српског села и његово успостављање као само
одрживог система, у коме село мора постати произвођач здраве хране и зелене
енергије, те пружалац услуга сеоског и еко-туризма. Да би се ово остварило нео
пходно је у руралним подручјима изградити потребну инфраструктуру, а кроз
систем субвенција и олакшица треба омогућити повољније пословање малих и
средњих предузећа у тим срединама, те кроз систем циљаних субвенција извр
шити обнову пољопривредне механизације. Потребно је развити што већи број
пољопривредних и потрошачких задруга.
Одлучно се противимо увозу и дистрибуцији генетски модификованог семена
и хране, као и свих намирница животињског порекла које потичу од животиња
које су храњене овом врстом семена или хране.
Село је темељ опстанка Србије! – правац је реалног и одрживог развоја Србије
за који се залажемо.
5. За јаку Србију слободних људи!
Хоћемо државу која ће знати како да свој народ чува и брани од спољашњих
опасности и, у исто време, заштити од самовоље својих службеника и превелике
бирократије. Не желимо државу која ће своју снагу градити на рачун приватности
и слободе својих грађана, и у којој је корупција начин пословања.
Србија ће бити јака када у њој буде успостављена суверена демократија и
народна самоуправа. Суверена демократија подразумева да се о будућности
Србије одлучује само у српској престоници, а не у Бриселу и Вашингтону или
било ком другом граду у свету.
Двери су против даљег комадања и дробљења српске територије било уну
трашњим деловањем, тзв. регионализацијом, било спољашњим притисцима а
под изговорима „угрожених мањинских права“. Залажемо се за једну, снажну
Србију уз јаке локалне општине, које би добиле већи удео у располагању својим
ресурсима и приходима.
Српска војска, модерна, добро наоружана и јака, мора да се врати на своје
историјске традиције, да у одбрани својих ближњих и целе српске територије
покаже одлучност, спремност и витешку част.
Јака Србија је гарант опстанка Републике Српске. Косово и Метохија је за нас
привремено окупирана територија од које никада нећемо одустати. Радимо на
очувању свести о Косову и Метохији у нашем народу и чекамо промене међуна
родних околности које ће нам омогућити да на том делу своје земље вратимо
уставне и законске надлежности.
Залажемо се за деметрополизацију (заустављање непланског раста Београда,
Новог Сада и Ниша, и престанак пражњења унутрашњости Србије), за укидање
аутономија и региона, за јачање народних локалних самоуправа, као и за зашти
ту приватности и слободе грађана. Потребан развој технологије не сме донети
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неограничену централизацију база података, надзор над грађанима и смањење
грађанских права на приватност, посебно у сфери електронских личних доку
мената. Противимо се обједињеном, универзалном личном документу у коме
би се садржали сви други.
Држава која брани свој народ и територије од других, а грађане од себе – ново
је државно уређење за које се боримо.
6. Против страначко-паразитског система и колонијалне управе!
Страначки систем у Србији се у протеклих двадесет година показао као
паразит на народном телу. Прећутни мафијашки договор између тајкуна-моно
полиста, с једне, и страначких профитера, са друге стране, покрао нас је до голе
коже и бездушно наставља то да ради. Такав систем је многе стручне, моралне
и патриотски оријентисане људе избацио из политике, а одгајио бескрупулозне
шићарџије којима је пуњење сопствених џепова једини циљ. Ако се томе додају
стране банке и страни амбасадори који владају нашим економским и политич
ким животом, слика нашег колонијалног понижења је потпуна.
Морамо разградити такво уређење и створити ново, које ради у интересу
народа! Нова политика на којој инсистирамо враћа у политички живот протера
не вредности правдољубивости, родољубља, поштења, истине, части и морала.
Критеријум који мора да постоји јесте: што већа друштвена одговорност, то
строжија санкција за злоуп
 отребе; што већа функција, то већа казна за проневе
рени износ.
Само себични и корумпирани страначки политичари могу бити подложни
уцењивању страних сила; они су, као такви, бранитељи колонијалног положаја и
понижења српског народа. Доста нам је страних колонијалних намесника који
безочно узурпирају високи углед амбасадорског посланства.
Србија више не сме бити ничија колонија и у њој народну вољу више не сме
ју деформисати масовне страначке паравојске (које када дођу на власт, попут
разбојника, пљачкају народне ресурсе), све уз помоћ контролисаних тајкунских
медија, страних и домаћих олигархија које имају довољно новца да бираче пре
плаве својом пропагандом.
Ми нисмо само за замену режима, већ и за промену читавог накарадног дру
штвеног система. Двери се залажу за реформу изборног, банкарског и пореског
система, владавину закона и ослобођење Србије из статуса колонијалног ропства
које нас је и национално и социјално понизило.
Не кради државу, не кради народ – морални је императив нове српске политике.
7. Спољна политика остваривања само српског интереса
Страдање српског народа у двадесетом веку, у великој мери условљено
разноразним брзоплетим и недовољно прорачунатим интеграцијама, почев
од југословенства, преко комунистичког квази братства и јединства, закључно
са евроунијатством по сваку цену, од нас у 21. веку захтева да спољну политику
апсолутно подредимо српским интересима.
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Добро разликујемо Европу од Европске Уније, и насупрот еврофанатизму
и утопизму ми смо евроуздржани. Инсистирамо на одговорном дијалогу са ЕУ,
који се ни у територијалном ни у политичком ни у економском смислу не може
одвијати на штету Србије. Такође, неопходни дијалог са ЕУ не може бити препре
ка за чвршћу политичку и привредну сарадњу са земљама убрзаног развоја, на
првом месту чланицама БРИК-а (Бразил, Русија, Кина, Индија), али и појединач
ним суседним и другим државама Европе. У овом погледу, Русија је наш први и
најважнији стратешки партнер.
За нас су прихватљиви само они европски стандарди који су у складу са прет
ходно изнетим начелима нашег новог народног договора (породица на првом
месту, социјална солидарност, домаћинска економија, одбрана културног иден
титета, Европа нација, сузбијање монопола, итд).
Хоћемо Србију по мери њених грађана и народа, а не по мери безимених
бриселских чиновника ЕУ и САД.
Противимо се сваком виду приближавања НАТО-пакту. Разлози за овакав
став су геополитичко-безбедоносне природе (зато што је ера униполарног света
под америчком доминацијом за нама а нови мултиполарни свет пред нама), еко
номско-социјалне (зато што је, имајући у виду огромне трошкове прилагођавања
НАТО-стандардима, укључивање у ову милитантну формацију финансијска омча
око врата Србије) и морално-етичке природе (зато што је НАТО бомбардовао Репу
блику Српску и Србију, побио на хиљаде људи и значајно уништио нашу државну
инфраструктуру, као и зато што и данас људи умиру од последица бомби са оси
ромашеним уранијумом).
Двери се залажу за активну војну неутралност Србије. Дугорочнију сигурност
обезбедили бисмо приступањем Споразуму о недељивој колективној безбедности
који је предложила Руска Федерација. Чланство Србије у ОДКБ-у (Организација
друштва за колективну безбедност) наставак је наших слободарских и одбрам
бених традиција, поштовање међународног права као цивилизованог начина да
се уважава воља свих народа и држава без обзира на њихову величину и снагу, и
безбедносни штит над нама.
Србија пре свега – нова је доктрина спољне политике Србије!
8. Српска мрежа: једино српске интеграције немају алтернативу!
Српски народ живи у Србији, Републици Српској, бившим југословенским
републикама Босни и Херцеговини, Хрватској, Црној Гори, Македонији, Словенији,
у околним земљама у југоисточној Европи, али и у расејању на свим континентима
широм планете. Не сме више бити оволике неповезаности и неорганизованости
српског народа, морамо искористити све технолошке и материјалне могућности
да, без обзира на то где живе, Срби буду међусобно добро повезани и организова
ни, и да знају да Отаџбина о њима брине.
Дијаспора је један од највећих преосталих наших националних ресурса и
потенцијала у биолошком, стручном и финансијском смислу. На првом месту
дијаспори треба омогућити електронско гласачко право како би одзив на гласање
био масовнији него до сада.
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Срйска мрежа је нови српски одговор за ново светско време. Она је савремени
концепт заједничког деловања у коме се форма деловања непрестано прилагођа
ва актуелној ситуацији. Срйска мрежа је вид српских интеграција у економском,
културном, хуманитарном, медијском и политичком смислу.
Глобализација носи пуно опасности по личност и породицу, са којима се мора
мо изборити, али нуди и епохалну прилику да се поново повежемо са Србима из
целог света и тако своју глобалну расељеност искористимо као стратешку пред
ност. Истичемо идеју повратка из дијаспоре у матичне српске земље на Балкану,
на првом месту Србију, али и Републику Српску, Црну Гору и Српску Крајину, за
шта када је у питању Србија треба обезбедити посебне предуслове кроз државну
политику повратка. Ако се у дијаспори остаје, онда се морамо боље организовати
да се у Расејању очува српски национални идентитет и не дозволи даља асимила
ција. Срби у Расејању који су стекли нову домовину нису изгубили своју Отаџбину.
Двери се боре за државу Србију која ће потребу за умрежавањем и интегра
цијом свих Срба увек имати као свој примарни задатак на коме никада и ниједна
власт не сме престајати да ради!
Саберимо Србе, све и свуда – модел је националног организовања за који се
боримо.
9. Културно-просветна и спортска политика идентитета!
Кренимо храбро у будућност тако што ћемо се прво вратити себи и својим
вредностима. Негирање значаја историје и културе на нивоу нације бесмислено
је исто колико и негирање сопственог искуства на нивоу личности.
Ако желимо да заиста кренемо напред и да у овом времену глобализације дамо
праве одговоре на тешка питања која нам будућност поставља, морамо темељно
и непристрасно сагледати своју прошлост, препознати најзначајније српске кул
турне међаше, којих се морамо придржавати у стварању нове културне политике.
Светосавље (српско православље) је историјско искуство српског народа.
Не смемо се одрицати традиције зато што се због ње разликујемо од других
и не стапамо се у глобалну слику света; не смемо се одрицати баштине зато што
је неко други за њом посегао; не смемо своје археолошко благо оставити зубу
времена јер сведочи о нама и нашем трајању. Као што се не смемо одрицати свога
народа и своје земље, исто тако не смемо раскућити српски језик и ћирилично
писмо, уметност и науку српску!
Потребна нам је практична синтеза свега најбољег што у духовном, историј
ском, државотворном и културном смислу поседује српски народ и свега онога
што је добро и проверено у другим културама. Важно нам је да водеће националне
установе културе, које тренутно не функционишу, попут Српске академије наука
и уметности, Народне библиотеке и Народног музеја, изнова буду у национал
ној функцији, да донесемо Закон о ћирилици, омогућимо очување фолклорних
традиција и усвојимо стратешку доктрину према Србима у региону и расејању у
погледу очувања националног идентитета.
Српска културна политика треба да следи начело интегралности које под
разумева заједничке културне константе у било ком територијалном подручју.
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То значи да је појам срйски основни појам српске културне политике који се не
може заменити ни са једним регионалним и територијалним појмом. Централна
подручја српске културне политике су – по природи ствари – националне научне
и уметничке дисциплине. Оне треба да буду под посебном пажњом. То су: језик,
књижевност, историја и историја уметности.
Посебан акценат Двери стављају на реформу јавног медијског сервиса, просве
ту у којој треба обновити васпитну и националну димензију, и културу у целини
која треба да чини врхунски израз нашег националног духа доступан свима у
држави и препоручен свуда у иностранству. Ове три области нису прости буџет
ски расходи већ инвестиције од прворазредног националног значаја.
Инсистирамо на новој националној стратегији образовања. Досадашње рефор
ме свих нивоа образовања (основног, средњег и високог) траже објективан кри
тички осврт и корекције у свим сегментима. Ово се посебно односи на реформу
по принципима Болоњске декларације. Посебно треба размотрити могућности
бесплатног студирања. Развој образовања мора да буде усклађен са планираним
друштвеним и привредним развојем.
Такође планирамо локалну изградњу спортске инфраструктуре (атлетске
стазе, базени, бициклистичке стазе...), већу подршку школском, универзитетском,
рекреативном, професионалном и репрезентативном спорту, као и доношење
новог Закона о спорту, пореске олакшице за финансирање спорта и отварање
посебног спортског канала као трећег програма на јавном сервису. За све ово
потребна нам је Национална стратегија у области спорта.
Бити спортиста значи бити борац, бити такмичар, бити победник, бити тимски
играч, бити јак да се придигнеш после тешког пораза, бити способан да истрпиш
неправду, бити кадар да стално вежбаш више и постижеш боље резултате, бити
дисциплинован и спреман на одрицања и имати вољу за борбу до победе. Све то
је и саставни део живота, па спорт јесте слика живота у одређеном смислу речи
и зато ми јесмо и спортски покрет јер у још већој афирмацији спорта видимо и
преко потребну револуцију читавог националног карактера у изнова победнички.
Србин сам и поносим се тим - нова је културна, просветна и спортска поли
тика за коју се боримо.
10. Ново одушевљење
Живимо у времену смене историјских епоха, времену промене глобалних
и локалних друштвених правила и парадигми. Живимо у времену када старо
умире а ново се још није родило. У таквим променама опстају само они народи
и појединци који нову стварност доживљавају не као казну и муку већ као нову
шансу и изазов који их може преобразити и ојачати.
Српски народ је у својој историји неколико пута био примораван да се грчеви
то бори за свој опстанак, да доживи вишеструки геноцид и да буде протериван са
својих територија, али је увек, где год да се нашао, имао националну виталност да
опстане, да сачува свој идентитет, да се самоорганизује и спреми за будуће подвиге.

106

II ИЗБОРНИ ПРОГРАМСКИ ТЕКСТОВИ

Време је да схватимо наше поразе али и да се поново учимо да се боримо и
побеђујемо. Време је да вратимо изгубљено самопоуздање и почнемо да верујемо
у будућност у којој ћемо повратити лично и национално достојанство и слободу.
Баш ово тешко, убрзано, неморално историјско време пружа и нову прилику
за нове одговоре на стара питања државе, народа, породице, економије...
Морамо окончати епоху ружења српског народа и државе Србије. Време је
за ново одушевљење, да изнова заволимо Србију, да заштитимо своје породице,
раднике, посао, своје село, град и државу, сетимо се српских жртава, избегли
ца и породица погинулих за Србију, да помогнемо и старе и младе, подржимо
талентоване ђаке и студенте, а посебно оне социјално најугроженије категорије
становништва.
Време је да много више радимо и развијамо сопствену привреду, јер је то једи
ни начин да боље живимо. Време је да се са новим националним одушевљењем
бавимо науком, образовањем, културом, спортом – који нас најбоље представљају
у читавом свету.
Време је да Србија постане земља младих и да је поведу нове генерације.
Време је за нову наду! – позив је који упућујемо свима који се још увек нису
предали!
Србија пре свега! Има наде!
Двери – Покрет за живот Србије, 2011.
Архив Српског покрета Двери
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ПРЕДИЗБОРНИ ПРОГРАМ ДВЕРИ 2012. ГОДИНЕ
УВОДНО СЛОВО
Не пристајемо на избор само између постојећих странака власти и опозиције.
Не пристајемо да су само они избор и да морамо да бирамо једино између њих.
Верујемо да је могуће бавити се политиком мимо постојећих странака и њихових
монопола, и да ће то следећи избори и показати. Ми се на следећим изборима
заправо опредељујемо да ли смо осуђени на вечиту власт постојеће политичке
понуде или у Србији има и других људи који би умели да се баве политиком мимо
оних које гледамо последњих деценија.
Не желимо да одемо из Србије. Желимо да и они који су отишли у свет у
потрази за бољим животом врате се и помогну нам да се заједно изборимо за
смисао живота у нашим селима и градовима, где хоћемо да останемо, радимо и
стварамо своје породице.
Позивамо Вас да подржите своје синове и кћери, људе из народа које знате
годинама и препознајете њихов рад, Младу Србију – да добијемо шансу да наше
градове, општине и државу поведемо на један другачији начин, по мери свих
наших породица.
Време је за смену политичких генерација, да Србија постане земља младих
и да је поведу нови људи, нове идеје и нова енергија.
Покрет Двери – ЗА живот Србије
ПОРОДИЧНА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Породица на првом месту!
Неодговорна и недомаћинска политика вођена у Србији у протеклих више
од пола века довела нас је до руба биолошког опстанка: према просеку старости
становништва један смо од најстаријих народа у Европи, наши званичници крију
да земљом харају бела куга и болести зависности, годишње у Србији 34.000 људи
више умре него што се роди, имамо испод једног детета по брачном пару, а реги
стровано је више од 100.000 абортуса (за протеклих девет година, како је показао
Попис становништва, изгубили смо 380.000 грађана због беле куге и одлива у
иностранство, а домаћинства су нам постала двочлана).
Цене квадрата стамбеног простора су огромне и далеко изнад цене градње,
тако да се и у овој области остварује екстрапрофит на рачун породичне Србије.
Посебан проблем су зеленашке камате страних банака за стамбене кредите, као
и општа незапосленост и сиромаштво, уз високе трошкове живота.
Утемељени на породичним вредностима ми имамо моралну основу за одго
ворну политику. То ћемо постићи поклањањем пажње пре свега породици: поро
дици као моделу васпитања деце, усвајања вредности, стицања радних навика,
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извршавања породичних обавеза, превазилажења усамљеничког индивидуализма,
јачања осећања сигурности и заједништва, као и неговања најбољих народних тра
диција. Ми стварамо друштво које води бригу о породици у свим фазама њеног
развоја (од породице у заснивању до старачке породице). Пружићемо прилику
породици да буде активни актер друштвеног живота. Добробит сваке порoдице
у Србији проглашавамо приоритетним националним интересом. Наглашавамо,
породица ће бити под посебном заштитом државе.
Све што руши породицу и породичне вредности ми ћемо преиспитати, а све
што доприноси јачању породице, подстиче рађање и борбу против беле куге – ми
ћемо подржати са државног нивоа: у медијима, образовању, култу ри, радним
односима, социјалној и пореској политици...
Усвојићемо законске мере које ће додатно гарантовати права родитеља на
васпитање деце, укључујући њихов поглед на свет и начин живота. Спречићемо
доношење квази-закона који свако, па и најблаже, физичко кажњавање детета
проглашава насиљем и довољном основом за одузимање деце родитељима. Двери
праве разлику између благог и васпитног физичког кажњавања деце и физичког
злостављања. Свака наша кућа треба да постане СИГУРНА КУЋА. Законодавство
мора да себи постави као приоритетан циљ ОЧУВАЊЕ ПОРОДИЦЕ.
Законодавство у области здравства као циљ треба да пред лекара постави
очување зачетог живота, при чему је главни задатак да жена у потпуности буде
упозната са свим негативним ризицима који су последица абортуса. Пре него што
жена изврши абортус треба јој омогућити, као што је случај у многим земљама,
двонедељни период за размишљање, при чему јој на увид треба ставити документ
о информисаној сагласности, који ће потписати пре извршења абортуса. У доку
менту ће свима разумљивим језиком бити описано шта се све дешава са фетусом
и самом женом приликом абортуса, као и о последицама истог по жену.
Бригу мајке о домаћинству и гајењу деце изједначићемо са другим друштве
но-корисним делатностима. Мајке које нису запослене, а имају четворо и више
деце добијаће месечну помоћ у износу просечне плате у Србији, а њена брига о
деци рачунаће јој се у радни стаж. Основни став Двери је: ЖЕНИ НЕ ТРЕБА ВИШЕ
ЖЕНСКИХ ПРАВА НЕГО МАЈЧИНСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА.
Многодетне породице имаће државну подршку за решавање стамбеног
питања. Даваћемо стимулације послодавцима који дају олакшице (попут флек
сибилног радног времена) родитељима вишедетних породица, као и онима који
укључују помоћ породицама с више деце у свој социјални пакет.
Утемељићемо државну награду, која ће имати и новчани део, за родитеље
вишедетне породице, и та награда биће уручивана на државни Дан породице и
породичних вредности.
										
Циљеви:
1.
2.
3.
4.

подстаћи рађање и подржати породице да роде прво и свако наредно дете
развој здравственог и образовног система у функцији породице
медијска, медицинска и просветна промоција рађања и културе живота
промоција и развој радне етике, радних навика и одговорности
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

материјална подршка социјално угроженим вишедетним породицама, уз
посебан подстицај и оснаживање ка осамостаљивању
реформа Закона о раду и пореског система у корист вишедетних породица,
трудница и младих брачних парова
помоћ државе отварању породичних фирми, као и оним породицама које
желе да се врате на село
већа спремност државе за помоћ угроженима у ванредним ситуацијама иза
званим елементарним непогодама
већа пажња старачким домаћинствима и социјалној заштити старих, домо
вима за пензионере и ширењу геронтолошке службе уопште
већа социјална брига друштва за угрожене групе (болесне, сиромашне, децу
у систему социјалне заштите, незапослене, труднице, породиље, мајке које
раде и имају децу, мајке које су и предузетници, самохране родитеље, инва
лиде, особе ометене у развоју...)
посебна социјална и здравствена заштита за ратне ветеране, војне инвалиде,
породице погинулих и војне пензионере
борба против болести зависности
Србија без гладних и несташице млека и хлеба
брига за природну средину и друштвено окружење у коме се живи
обнова српског задужбинарства
нове колективне акције за 21. век (попут некадашњих моба, задругарства,
радних акција, јавних радова...)
Мере:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Оснивање Министарства за породицу и социјалну сигурност
Оснивање Националног савета за заштиту и помоћ породици
Доношење Националног плана за борбу против беле куге
Усвајање Националне стратегије за помоћ сиромашнима, незапосленима,
посебно мајкама, и оболелима од најтежих болести
Усвајање новог Грађанског законика Републике Србије са посебним освртом
на Породично право
Измене и допуне Закона о раду: заштита трудничких, породиљских и мај
чинских права у односу на послодавце; смањење броја радних сати за мајке
у функцији поклањања веће бриге одгајању деце; строго кажњавање посло
даваца за условљавање младих жена бланко отказима у случају трудноће,
смањење папирологије и бирократских степеника потребних за остваривање
породиљских и других породичних накнада, подстицаји послодавцима који
показују социјалну одговорност...
При запошљавању дати предност кандидатима који долазе из породица у
којима ни један члан није запослен, или су из породица са више деце...
На нивоу Србије кренућемо у афирмативну кампању ширења породичних
вредности и рађања, а као државни празник увешћемо и Дан породице, као
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

нерадни дан и нарочито подсећање на очување најважније установе једног
друштва
Укидање смањивања плате за време трудничког одсуства
Увођење посебних мера стимулације рађању више деце и породичног додатка
Оснивање Одбора за помоћ породици при локалним самоуправама
Смањење и ослобађање од пореза за одређене најнеопходније дечје артикле
Увођење додатног пореза на луксуз и преус меравање тих средстава за помоћ
брачним паровима у лечењу стерилитета
Стварање Фонда дијаспоре за борбу против беле куге у Србији
Нова стамбена политика у служби вишедетних породица
Увођење бенефицираног радног стажа за мајке троје и више деце
Уклапање у постојеће или увођење новог предмета у школе под називом
Породично образовање и домаћинство, у складу са Породичним законом,
који омогућава „васпитање и образовање деце у складу са етичким, емоцио
налним и националним вредностима породице и друштва”
Државна политика подршке повратку грађана Србије из расејања (повластице
за улагања и отварање породичног бизниса, олакшавање добијања личних
докумената...)
Додатно опорезовање кич и шунд телевизијских програма, посебно ријалити
шоуа, и улагања опорезованих средстава путем јавног конкурса у продукцију
дечјих и културно-образовних програма
Ширење кроз образовни систем, медијску уређивачку политику и културну
политику традиционалних породичних вредности, као општег културног
обрасца неопходног за опстанак и обнову друштва
Појачавање и проширивање улоге Саветодавних центара при медицинским и
образовним центрима на тему заштите репродуктивног здравља, превенције
болести зависности и свих других питања деце, младих и породице уопште
Свим подстицајним средствима и пореским олакшицама омогућити деме
трополизацију, подршку мањим градовима и животу на селу, бављење пољо
привредом, сеоским туризмом и производњом здраве хране, као и отварање
породичних фирми и сеоских производних, прерађивачких и потрошачких
задруга.
За подручја без или са мало радно способног становништва спровести посеб
не социјалне програме како би се збринули стари људи.
Понудити најповољније услове младим и одважним породицама решеним
да живе и раде у граничним или пасивним подручјима.
Оснивање посебних прихватних центара за збрињавање деце чији родитељи
не могу да их издржавају а не желе да изврше абортус, као и прихватање жена
док не изнесу трудноћу и не породе се.
При свакој гинеколошкој амбуланти формирати консултативни центар, у
коме ће бити стручна лица спремна на разговор са женом која је решила да
прекине трудноћу.
Треба створити прихватилишта за самохране мајке које су се нашле у тешкој
животној ситуацији. У сарадњи државе и традиционалних верских заједница
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наших простора, таква прихватилишта би самохраним мајкама обезбеђивала
како привремени смештај, тако и даљу помоћ и животну оријентацију.
28. У средњошколске образовне програме увести упознавање ученика са процесом
развоја фетуса у утроби мајке, с нарочитим освртом на опасности последица
абортуса по живот и здравље жене.
29. У средствима масовног информисања покренути масовну кампању упо
знавања становништва са лепотом детета у пренаталном периоду, као и са
последицама абортуса по живот нерођених, живот и здравље жене, као и
демографију.
30. Разрадићемо програме нарочите здравствене и социјалне заштите за мно
го
дет
не поро
ди
це.								
ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА ДВЕРИ
Највећи проблем у здравству Србије је постављање партијских кадрова на
кључна места у здравству – од министра здравља до директора здравствених
институција и начелника у Домовима здравља. Ови партијски послушници даље
запошљавају здравствени кадар по вољи партије, намештају тендере за набавку
опреме, примају на болничко лечење преко реда...
Други највећи проблем је - корупција приликом запошљавања здравствених
радника, као и приликом лечења пацијената (зна се колико где кошта запошља
вање лекара, као и колико која операција...).
Узроци су бројни: најпре лоша кадровска политика у здравству која је довела
до хиперпродукције лекара, потом просечна плата лекара специјалисте је нешто више од 600 евра, што је недовољно узевши у обзир године уложеног труда и
рада у сопствено образовање и одговорност коју овај позив носи са собом, затим
поремећени систем вредности који велича преваре, лажи, криминал и корупцију
под еуфемизмима способности, сналажљивости и успешног пословања. Али то
се односи само на директну наплату за одређену услугу од стране појединачног
лекара. Права корупција у здравству се дешава на вишим нивоима, на тендерима,
тамо где се одлучује о набавкама материјала, лекова, обновама постојећих капаци
тета или инвестицијама у здравствени систем, док је посебна тема фармацеутска
мафија и уништавање домаће производње лекова.
Трећи велики проблем је непостојање јаке струковне организације медицин
ских радника, која би се питала о сваком проблему у здравственом систему Србије
и која би онемогућила самовољу директора здравствених установа. Недопустиво
је такође да директор Фонда за здравствено осигу рање располаже новцем који
се троши у здравству.
Приоритет реформи мора да буде потпуно одсецање утицаја политичких
странака у кадрирању управника и директора здравствених установа у Србији.
Потребно је образовати нови кадар здравствених менаџера из редова лекара,
економиста и правника који ће се бирати на конкурсима, а лекаре вратити тамо
где им је и место - у ординације, амбуланте, болесничке собе, порођајне и опера
ционе сале.
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Присутно је неразумно и штетно праћење европских препорука – нпр. у про
јектима рационализације је увођено плаћање за лекове и за здравствену заштиту
и то из џепа осигураника, а такође је укинут огроман део здравствене заштите за
болесне.
У Србији има премало болница и домова здравља, а постојећи објекти су у
очајном стању (са малим изузецима). Домови здравља нису у стању да приме све
пацијенте који им се јаве, а нема довољно ни здравственог особља. Због недовољних
плата лекара и здравственог особља постоји опасност великог одлива врхунских
стручњака у иностранство.
Поред тога, потребно је увести озбиљне и радикалне мере штедње, као што
је нова систематизација радних места, строга контрола пута лека, строга кон
трола нерационалне употребе скупих медицинских апарата и услуга од стране
несавесних лекара, наставак допунског рада по принципу солидарности (за све
запослене, а не само за екипу која је непосредни пружалац медицинских услуга),
итд. И овде, као и свуда у Србији морамо да развијамо навику очувања постојећих
капацитета и принцип солидарности међу колегама.
Са друге стране, сматрамо да је организација здравствене службе у Србији
недовољно квалитетно организована. Док у Београду можете наћи „специјалисту
и лек за сваку болест”, дотле у многим мањим местима нема нити квалитетног
кадра, нити квалитетне медицинске опреме и услова за рад. И овде је на делу
београдизација Србије, па лекари ради даљег усавршавања (али и бољих услова
живота) гравитирају Београду, и нерадо се враћају мањим срединама. Потребно је,
дакле, редефинисати мрежу здравствених установа, најугроженијим срединама
омогућити приступ примарној и секундарној здравственој заштити, а такође и
интегрисати приватни здравствени сектор и тако обезбедити више радних места
за младе лекаре.
Апсолутно је неопходно дати веће ингеренције Српском лекарском друштву
и Лекарској комори Србије у планирању развоја здравственог система. СЛД и
ЛКС морају бринути о континуираној медицинској едукацији лекара, активно
учествовати у давању одобрења за отварање приватних ординација у складу са
планом развоја здравственог система, формирању уписне квоте на факултете
здравствене струке, издавању и одузимању лиценце здравственим радницима,
у разрешењу и именовању директора и чланова управних одбора здравствених
установа, итд. Једном речју, лекарима и осталим здравственим радницима, али
и народу у целини је потребна јака струковна организација медицинских про
фесионалаца, са изузетно широким овлашћењима, како би коначно стручњаци
бринули о струци.
Медицина рада прати специфичну здравствену заштиту запослених у одре
ђеним привредним гранама. Зато се залажемо за постојање лекара медицине
рада који ће пратити здравствено стање запослених циљаним превентивним
прегледима усмереним на одређене професионалне болести. Залажемо се за
увођење тзв. „factory doctor“ што је идентично постојећем изабраном лекару тзв.
„fammily doctor“; такав лекар је ближи процесу рада, стручнији у спречавању
професионалних болести и повреда на раду. Тиме би се организовао ефикаснији
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рад и одмор, као и превенција производног замора као узрока повређивања и на
раду и ван рада.
Најзад, неопходно је настојати да сви грађани Србије дођу до што већег нивоа
здравствене заштите, и то бесплатно.
Посебно наглашавамо да је актуелно Министарсво здравља у потпуности
занемарило значај превентиве и здравог живота, јер је у много здравствених пита
ња, као што каже наша народна пословица – боље спречити него лечити. Зато би
будуће Министарство здравља, како га виде Двери, много већи напор требало да
уложи у здравствену превентиву и покушај да се здравствени проблеми елими
нишу пре него што се и догоде – кроз одређени здрав начин живота, здраву храну,
воду, ваздух и свеукупни здрав стил живота.
Циљеви:
- ослободити кључне руководеће функције у здравству од партијских
личности
- побољшати здравствену инфраструктуру (објекти, инструменти, број
особља, дежурства...)
- појачати понуду здравственог туризма (бањских лечилишта и врхунских
здравствених услуга у Србији)
- повећати понуду државних и приватних Домова пензионера за поврат
нике из расејања који би пружали и редовну здравствену заштиту
- подржати остајање врхунских домаћих стручњака у земљи, као и повра
так успешних на страни
- омогућити бесплатне здравствене услуге за социјално угрожене катего
рије становништва
- у здравствене установе увести менаџера (који би се бавио финансијама),
како начелник здравствене установе не би морао да има никакав додир са новцем
- додатно децентрализовати здравствене установе по Србији
- прецизније и боље интегрисати приватни сектор пружања здравствених
услуга и осигурања
- ставити акценат на здравствену превентиву и здраве стилове живота као
кључну меру очувања здравља становништва.
Двери ће спровести следећу реформу у здравству која подразумева:
1.

2.
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ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА да се лече на целој територији Србије,
што сада није случај. На пример, пацијент из Крагујевца не може да се лечи у
Београду, и обрнуто, из Београда не може да се лечи у Крагујевцу или Нишу.
Или пак пацијент из Панчева мора да иде у Нови Сада и тако редом. У срп
ском здравству створени су „здравствени пашалуци“, што озбиљно нарушава
права пацијената да се лече на целој територији Србије.
ПРАВО ГРАЂАНА СРБИЈЕ НА СЛОБОДАН ИЗБОР ЛЕКАРА, што подразумева
да пацијент са књижицом здравственог осигурања може да се лечи и код
приватног доктора, без да то посебно плаћа.
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3.

4.

5.

6.
7.

Поштовање права пацијента да га новац који издваја за обавезно здравствено
осигурање прати према изабраном лекару било да је то лекар у државном
или приватном здравству. Недопустиво је да државно здравствено осигура
ње на силу приморава пацијента да се лечи код доктора кога пацијент није
добровољно одабрао.
УВЕШЋЕМО ПОРОДИЧНОГ ЛЕКАРА и тако обезбедити најквалитетнију
здравствену заштиту за српску породицу у целини, што је у склопу не само
са српском традицијом, већ и са светски признатим моделом породичног
доктора, који је и носилац основне здравствене заштите.
Извршићемо реформу здравственог осигурања, тако да неће постојати само
једно, монополско здравствено осигурање, већ најмање два, а можда и три
обавезна здравствена осигурања, тако да ће грађани Србије моћи да изаберу
оно које им пружа најбољи пакет здравствених услуга, а за најмање пара, с
правом да ако нису задовољни промене осигурање.
Омогућићемо развој допунских здравствених осигурања, које ће грађани
Србије моћи да бирају по избору и тако себи омогуће већи конфор здравстве
них услуга и квалитетније лечење.
Изједначићемо приватно са државним здравством у интересу квалитетнијег
лечења грађана Србије, што је зацртано и Уставом Србије, да грађани као сада
не би морали да двапут плаћају исту здравствену услугу.

Значи МИ СЕ ЗАЛАЖЕМО ЗА ТАКВА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА која ће омогу
ћити грађанима Србије да се са књижицом здравственог осигурања могу лечити
на целој територији Србије по свом избору било да је то приватни или државни
доктор или приватна или државна болница.
Мере:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Министар здравља мора да буде ванпартијска личност, угледан човек и лекар.
То исто важи и за начелнике болница, начелнике одељења у болницама, као
и за сва руководећа места у здравству.
Фонд здравственог осигурања мора бити строго под контролом Министар
ства здравља, без уплива политичких партија.
Бесплатно лечење за све пензионере, децу до напуњених 18 година, студен
те, незапослене без прихода, мајке са децом до 7 година старости, инвалиде,
болесне од малигних болести, туберкулозе, хроничних болести...
Успоставити контролу обавезног редовног плаћања здравственог осигурања
радницима од стране послодавца.
Поново омогућити при домовима здравља бесплатну стоматолошку службу
за социјално угрожене категорије становништва.
Стимулисати отварање милосрдних болница преко задужбинарских фон
дова. У рад ових болница укључити волонтере који ће бити под контролом
здравственог особља.
Отворити болнице и одељења у постојећим болницама за умируће пацијенте
(као што постоји свуда у свету).

115

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

У великим градовима организовати трезнилиште за пијане са надокнадом
трошкова лечења у виду обавезног друштвено-корисног рада или велике
новчане казне.
Строго контролисати и кажњавати случајеве примања мита и злоупотребе
пацијената.
Отварати што више мањих специјализованих болница у малим градовима
Побољшати основну здравствену заштиту и ургентну помоћ у селима и око
насељених места у Србији, нарочито у току ноћи.
Побољшати третман трудница у здравственим установама (Домовима здра
вља и породилиштима)
Породиљама омогућити бољу психолошку и правну помоћ већ у породи
лишту (тако што ће правник и психолог бити у тиму здравствених радника
који воде рачуна о породиљама – и присуствовати барем једној лекарској
визити сваке породиље или спровести кратку информативну анкету међу
породиљама по питању њиховог третмана од стране стручног особља, као и
проблема са којима се сусрећу).
Породиљама омогућити бољу подршку у првим данима дојења и неге дете
та – увести универзални телефон на коме 24 часа дежурају педијатријске
сестре пружајући све неопходне информације.
ДОМАЋИНСКА ЕКОНОМИЈА
Узроци економске пропасти Србије - Уједињени Монополи Србије

Узроци економске пропасти Србије су бројни и вуку корене још из ранијих
периода комунизма, ратова, санкција и тадашњих партијско-тајкунских монопо
ла. Међутим, сматрамо да је за садашње изузетно лоше стање у економији Србије
најзаслужније функционисање Уједињених Монопола Србије. Од петог октобра
2000. године смо под директном контролом њиховог првог круга – уједињених
глобалних монопола у виду: међународних интересних група, ММФ-а, Светске
банке, мултинационалних компанија и НАТО пакта. Они су путем институциона
лизације извршили колонијално заробљавање Србије довођењем на власт другог
круга – политичких странака које испуњавају њихове жеље и захтеве. Остварена
је контрола над готово свим политичким странкама у Србији и успостављено
тржиште политичке понуде са циљем да на власт дођу „најкооперативнији“. Они
су заједнички створили и народу на грбачу ставили трећи круг – тајкуне који су
добијали максималне привилегије и монополе како би за што краће време успели
да обезбеде што веће профите из којих би се сви заједно намиривали.
Овакво стање одржавано је кроз стратегију „дуплог дна“ у коме је народу
причано једно а правно-нормативним актима и економским мерама чињено
управо супротно. Наметањем услова европских интеграција и разним дру гим
методама вршен је притисак на „експерте и патриоте“ да тајно прихвате непо
вољне финансијске аранжмане и потпишу обавезујућа акта колонијализма и
економског поробљавања.
Тако је спровођена колонијална тј. изузетно недомаћинска и непатриотска
економска политика која се пре свега огледала у држању прецењеног курса динара
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који је вештачки одржаван сумњивим и спорним приватизацијама и нерацио
налним задуживањем код ММФ-а. Оваква политика курса је стимулисала увоз и
чинила домаћу производњу неисплативом, услед чега се привреда Србије нашла
у веома неповољној ситуацији. Производња као основни покретач привреде једне
земље је готово уништена. Домаћи произвођачи су изложени погубном утицају
неконтролисане конкуренције увозне робе услед готово потпуног укидања цари
на, квота и контигената па су многи производни капацитети угашени. Привреда
је постала презадужена и неликвидна, са великим ненаплаћеним потраживањи
ма. Знатно је повећан платно-билансни и трговински дефицит, даване су конце
сије по изузетно неповољним условима, повећан је одлив стручне радне снаге,
корупција цвета на свим нивоима, а велики број грађана Србије је остао без посла
и доведен на ивицу пропасти.
Двери сматрају да је за решавање катастрофалног стања у економији кључна
промена у политичкој сфери – на изборима, тј. разбијање поменута три круга Ује
дињених монопола Србије, и то изборном вољом грађана Србије. То је предуслов
да би се створила стабилна основа за суштинске и корените промене у економи
ји, које би довеле до претпоставки за економски опстанак Србије, па тек потом и
повећања запослености и пораста животног стандарда грађана Србије.
Основни национални циљеви у области економије и институционално
решење које би гарантовало њихово спровођење
Двери сматрају да је економски опстанак и напредак једна од најпоузданијих
мера патриотизма! Сматрамо да власт мора да се обавеже на постизање национал
них циљева у виду одређених макроекономских параметара успешности. Најва
жнији циљ је постизање максимално могућег раста бруто-друштвеног производа
и максимално могућег повећања запослености, уз што мањи степен инфлације.
Да би се то остварило Влада би морала да се обавеже на:
1. Разбијање уједињених монопола и обезбеђивање нормалних тржишних
услова за мала и средња предузећа;
2 Улагање у производњу из буџета;
3. Замену и смањење увоза домаћом производњом;
4. Смањење унутрашњег и спољног дуга до његовог нестанка.
Двери се залажу за успостављање одговарајућег институционалног решења
којим би се гарантовало спровођење националних циљева у области економије.
Сматрамо да председник Републике треба да захтева од парламентарних страна
ка и њихових кандидата за председника владе да поред осталог доставе одговоре
и на питања колико ће годишње:
- смањити платни дефицит,
- смањити спољни и унутрашњи дуг,
- инвестирати у привреду из буџета.
Кандидати треба да дају и предлоге других мера о актуелним економским
питањима, као и мера за спровођење конкретних средњерочних и дугорочних
економских циљева који су раније усвојени у Скупштини на основу широке јавне
расправе, како би се обезбедио континуитет спровођења економске политике.
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Сматрамо да би председник Републике поред осталих критерију ма морао нај
озбиљније да узме у разматрање доделу мандата кандидату са најповољнијом
понудом и највећим кредибилитетом, који би гарантовао спровођење задатих
циљева. Сматрамо да Скупштина треба једном годишње редовно, а по потреби
и ванредно да разматра резултате рада Владе и оцењује одступања између оства
реног и прокламованог.
Сматрамо да у случају подбацивања плана Влада по аутоматизму треба да
буде у оставци. По увиду у објективно стање ствари Скупштина би сменила или
дала могућност Влади да настави свој мандат под одређеним условима. Сматрамо
да би овакво институционално решење суштински променило данашњи однос
народа и његових изабраника јер би изабраници били притиснути да остваре
развојне циљеве чиме би се патриотизам мерио делима а не речима.
Циљеви:
- напуштање погубног неолибералног економског модела
- заустављање либерализације тржишта која уништава домаћу привреду
- темељна реконструкција банкарског система (Народна банка под кон
тролом представника народа, додатно опорезовање страних банака и посебни
подстицаји домаћим банкама: формирање Развојне банке Србије и државног
Фонда за одрживи развој у циљу домаћих инвестиција)
- раскидање зависног односа према ММФ-у
- нова политика курса динара
- нова политика чувања девизних резерви
- субституција увоза
- ревизија пљачкашке приватизације
- законска борба против монопола и корупције
- проширење капацитета и надлежности Државне ревизорске институције
- сузбијање монопола у малопродаји
- нов однос према страним инвестицијама и тајкунима
- развој домаће науке и информатичко-комуникационих технологија,
обнова института и научног рада на факултетима
- комплетно образовање усклађено са потребама привреде
- обнова наменске војне производње
- осигурање енергетске, сировинске и прехрамбене безбедности
- производња хране и обнова прерађивачких капацитета
- подстицање удруживања у производњи
- поспешивање железничког саобраћаја и изградња унутарсрпских пут
них коридора
- српске економске интеграције и равномерни развој
- реформа пореског и пензијског система
- унапређење државне управе и поједностављивање законоправила
- развијање сеоског, бањског, планинског, верског, здравственог и градског
туризма
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Мере:
1. Темељна реконструкција банкарског система
Двери сматрају да је један од главних узрока оваквог економског стања препу
штање банкарског сектора страном фактору. Банке које су углавном у потпуном
страном власништву су држане у повлашћеном положају у односу на привреду.
Стране банке нису имале општи интерес а ни обавезу да значајније и под повољни
јим условима дугорочно инвестирају у привреду. Народна банка Србије је омогу
ћила давање банкарских кредита под неповољним условима који су индексирани
у страној валути, чиме су банке биле ослобођене од ризика промене курса који
је у потпуности пребачен на привреду и грађане. НБС је дозволила да представ
ништва страних банака пласирају кредите са променљивом каматном стопом
из средстава добијених од својих централа, док је штедња грађана коришћена за
куповину државних хартија од вредности ради „крпљења“ буџета и вештачког
одржавања курса. На тај начин су банке остваривале енормне профите, знатно
веће него у другим земљама у тзв. „транзицији“.
Двери се залажу за доношење новог закона о банкама и темељну реконструк
цију банкарског система у Србији. Двери су против тзв. „независности“ НБС, тј.
зависности од међународних финансијских институ ција и страног капитала.
Сматрамо да политика НБС треба да буде у сагласности са дугорочном економ
ском политиком и у функцији развоја привреде.
Двери се залажу за покретање истражног поступка ради утврђивања евенту
алне кривичне одговорности у вези стечаја четири велике државне банке, чиме је
отворен простор за препуштање готово комплетног банкарског сектора глобалним
монополима. Двери су за преиспитивање сумњивих докапитализација домаћих
банака које су биле у делимичном или потпуном власништву Републике Србије
извршених од стране међународних финансијских институција.
Залажемо се за строжију контролу протока новца у држави како би се сма
њило избегавање пореских обавеза и разне злоупотребе. Уколико се покаже да
се у постојећем систему платног промета не могу постићи задовољавајуће мере
контроле инсистираћемо на повратку платног промета из банака у Завод за обра
чун и плаћање (ЗОП). Залажемо се и за ригорозну контролу пословања банака са
иностранством посебно у вези тзв. cross border кредита чији обим треба значајно
смањити.
Залажемо се за ограничавање давања девизних кредита у значајнијим изно
сима осим привредним субјектима и грађанима који имају стабилан девизни
прилив. Сматрамо да држава треба да ограничи и у значајној мери смањи ниво
задуживања код банака са циљем да банке преусмере пласирање средстава у при
вреду, а не као до сада у државне хартије од вредности. Залагаћемо се за укидање
монопола банака у финансијском пословању са државом. Сматрамо да треба дати
ту могућност и другим финансијским инсититуцијама (државни и приватни
пензиони и остали фондови, осигуравајуће куће и сл.) са циљем да се задуживање
обави по што повољнијим условима. Са друге стране, залажемо се да се држава
што мање задужује у земљи и иностранству до потпуног нестанка дуга.
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Сматрамо да је један од највећих изазова решавање проблема кредита индек
сираних у страној валути. Сматрамо да НБС треба да наложи банкама да ове
кредите трансформише у одговарајуће динарске кредите чиме би се добар део
валутног ризика пребацио са привреде и грађана на банке и државу. Претпоста
вљамо да ће један део овако трансформисаних кредита и даље бити превелики
терет посебно за грађане. Залагаћемо се за примену других механизама за помоћ дужницима, поред осталог и за отварање посебног – наменског лизинга у
већинском или претежном власништву државе који би омогућио подношљивије
месечне обавезе дужника.
Двери се залажу за пребацивање терета опорезивања штедње са грађана на
банке, као и за додатно опорезивање банака и ограничење енормних банкар
ских профита, чиме би се остварио нови прилив у буџет и постигао већи степен
националне економске суверености и финансијске независности. Залажемо се
за улагање што већег дела ових средстава у Развојну банку Србије.
2. Раскидање зависног односа према ММФ-у и спољни дуг
Двери се залажу за престанак задуживања и раскидање зависног односа од
ММФ-а јер то подразумева веома погубна условљавања и ограничавања у вођењу
економске политике, чије последице трпе грађани Србије.
Уколико је потребно узимати иностране кредите Двери се залажу за пости
зање ширег стратешког договора на међудржавном нивоу са пријатељским
државама, пре свега Русијом и земљама БРИКС групације како би се обезбедила
средства по што повољнијим условима. Највећи део тих средстава треба да буде
коришћен у циљу остваривања капиталних инвестиција у стратешким областима
и поспешивања привредне сарадње и робне размене, у обостраном интересу и
без економских и политичких условљавања. Двери се залажу за постизање новог
договора са појединачним повериоцима спољног дуга, и то по принципу да се
понуди гарантована отплата одређеног дела уз отписивање остатка дуговања.
Сходно томе, залажемо се за постизање посебног договора са оним повериоцима
који су понудили најповољније услове, тј. пристали да отпишу што већи део дуга.
3. Политика курса
Двери се залажу за напуштање политике курса прецењеног динара. Политика
курса динара треба да буде у функцији субституције увоза, подстицања производ
ње и повећања извоза. Сматрамо да је потребно постепено и фазно прилагођавање
курса динара ка тржишном курсу како се не би угрозили грађани и привреда.
Они треба унапред да буду упознати са планом мера, како би се могли на време
припремити и прилагодити и како би се у међувремену уз примену других мера
оствариле прихватљивије цене производа и услуга, као и одговарајући паритети.
4.Девизне резерве
Двери се залажу за промену структуре девизних резерви. С обзиром на интен
зивирање светске финансијске кризе залажемо се за смањење удела дужничких
хартија од вредности у укупним девизним резервама. Залажемо се за избацивање
сумњивих обвезница државног дуга појединих западних земаља (пре свих САД
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и Велике Британије) из девизних резерви, као и за увођење стабилнијих валута
и државних хартија од вредности. Залажемо се за враћање што већег дела деви
зних резерви у земљу и њихово коришћење у циљу развоја економије. Двери се
залажу за праћење потеза Русије у вези са могућношћу да рубља постане регио
нална резервна валута са циљем да интензивну робну размену прати међусобно
држање валута у девизним резервама. Исто се односи и на валуте осталих држава
БРИКС групације. Двери се залажу за повећавање удела злата и сребра у девизним
резервама, као и за стављање експлоатације ових племенитих метала под строгу
државну контролу.
5. Субституција увоза
Двери се залажу за фокусирање на субституцију, тј. смањење и замену увоза
као једну од кључних мера за подстицање домаће привреде. На тај начин се ефи
касније и брже може постићи смањење платно-билансног и спољно-трговинског
дефицита земље него повећањем извоза. Залажемо се за озбиљну стручну анали
зу која би показала које привредне гране су најпогодније за политику подршке
субституције увоза која би била подржана од стране државе из буџета.
С тим у вези, Двери се залажу за примену мера као што су средњорочна
царинска заштита домаћих произвођача у стратешким гранама, количинско
ограничавање увоза системом квота и контигената, као и увођење разних мера
ванцаринске заштите. Сматрамо да квоте и контигенти треба да буду под сталном
контролом Државне ревизорске институције, како не би биле извор корупције
и монопола. Исто тако залажемо се за хитно поништавање свих погубних мера
у овој области које су примењене услед једностране примене Споразума о ста
билизацији и придруживању са ЕУ и кршења реципроцитета у примени ЦЕФТА
споразума. Сматрамо да поред тога субституција увоза треба да буде финансијски
подржана од стране развојних банака давањем државних гаранција, пореским и
другим олакшицама за улагање у стратешке гране. Сматрамо да је субституција
увоза права основа за дугурочан и стабилан извоз.
6. Ревизија приватизације
Двери се залажу за преиспитивање свих уговора о приватизацији домаћих
предузећа од 2000. године и поништавање оних приватизација које су резултат
злоупотребе положаја, превара и личних договора, а којима су јавна добра и стра
тешки ресурси продавани по вишеструко нижим ценама од тржишних, чиме је
директно оштећена држава Србија, њен буџет и њени грађани. Двери се залажу
за кривичну одговорност свих оних који су спровели овакве пљачкашке прива
тизације. Сматрамо да је потребно извршити анализу сваког конкретног случаја
приватизације и предложити одговарајуће мере.
Залажемо се и за детаљну контролу досадашњег рада Акцијског фонда. Двери
су против продаје стратешки важних јавних предузећа. Зауставићемо приватиза
цију свих природних и привредних капацитета од стратешког државног значаја
и преиспитати досадашње облике продаје јавне својине и природних богатстава
Србије: извора пијаће воде, речних токова, рудника, лековитих бања и пољопри
вредног земљишта.
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Двери се залажу за доношење Закона о испитивању порекла имовине и пред
узећа свих лица која су у периоду од 1989. до 2011. године остваривали нереално
високи раст и профите на годишњем нивоу, са циљем да буде проверено да ли су
до имовине дошли злоупотребом службеног положаја, корупцијом, политичким
и другим монополским позицијама и разним привилегијама, као и противзако
нитим, преварним и криминалним радњама.
7. Борба против монопола и корупције и развој слободног тржишта
Двери се залажу за законско и институционално сузбијање паразитског
деловања Уједињених монопола Србије: страних банака и компанија, страних
амбасада, контролисаних медија, домаћих тајкуна у монополском положају. Две
ри се залажу за пооштравање постојећих критеријума о дефиницији монопола.
Залажемо се за примену оштрих мера против монопола које укључују:
• ванредно опорезивање,
• прогресивно опорезивање „великих играча“,
• неједнако царинско оптерећење у односу на величину увозника,
• принудно разбијање на мање целине,
• стимулисање конкуренције давањем бенифиција и олакшица мањим и
средњим предузећима и сл.
Двери се оштро противе и картелизацији, поготово у банкарском сектору.
Са друге стране, Двери сматрају да је због дугогодишњег утицаја интересних
група и злоупотреба положаја на различитим нивоима тржиште Србије неком
плетно и недефинисано и да због тога имамо висок ниво сиве и црне економије. С
тим у вези, Двери се залажу за увођење јасних правила за поспешивање тржишне
утакмице и њихову строгу контролу са циљем да се развије слободно тржиште.
Сматрамо да је борба против корупције на системском нивоу немогућа без
заокруживања контроле над одређеним бројем кључних позиција у власти. Зала
жемо се за заокруживање повратних механизама који би омогућили да налази
државних тела за борбу против корупције ванредно, по хитном поступку и без
одлагања, постану радни задаци за Државну ревизорску институцију и/или Тужи
лаштво како би се чим је пре могуће утврдио или оповргнуо случај корупције
и даље поступало по јасно дефинисаној процедури. Залажемо се за знатно поо
штравање казнених мера у случају корупције и за њихово доследно спровођење
без изузетака. Залажемо се за значајно проширење капацитета и надлежности
Државне ревизорске институције и на јавна предузећа, као и на предузећа и бан
ке које су у већинском или знатном делу у власништву државе. Двери се залажу
и за формирање тела за борбу против корупције и одељења Државне ревизорске
институције на локалном – градском и општинском нивоу.
8. Сузбијање монопола у малопродаји
Посебну пажњу ћемо обратити на разбијање монопола у малопродаји који
назначајнијим делом држе малопродајни трговински ланци у страном и/или
тајкунском власништву.
Домаћи произвођачи, поготово они мањи и средњи, су од великих трговин
ских ланаца на разне начине уцењени и рекетирани. Они морају да бирају између
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два зла: да ли да не послују са великим трговинским ланцима и да пропадну јер
немају где да пласирају робу или да послују са њима уз бројне уцене, уступке,
рекет и кашњења у плаћањима са такође значајном вероватноћом да пропадну.
Наиме, трговински ланци користе своју монополску позицију тако што наме
ћу разна правила као што су:
• Прво пуњење – обавеза да се прва испорука робе која ће се пласирати да
бесплатно
• Listing fee – наплаћује се место на полици јер на пример потрошачи нај
више купују производе на полицама у висини очију. Са друге стране одређени
ланци наплаћују ову глобу без обзира где ће се налазити производ.
• Cassa sconto – додатни накнадни, недоговорени количински рабат којим
трговински ланац уцењује добављаче плаћањем доспелих обавеза
• Продужавање рока за уплату и кашњење у плаћању и сл.
Залагаћемо се за забрану, строгу контролу и оштро кажњавање наведених и
сличних правила којима се уцењују добављачи.
Трговински ланци у страном власништву су ширењем мреже практично
куповали и тржиште, тј. могућност за пласман својих производа. Честа је ситуа
ција да се поред пар најјачих углавном страних брендова у одређеној категорији
производа нуди тзв. „private label“ тј. један или чак више производа робне марке
тог трговинског ланца (произведене углавном ван Србије) и то у значајним коли
чинама на полицама. На тај начин нема у понуди малих локалних, регионалних и
великих добављача - произвођача из Србије. Велики трговински ланци су истовре
мено и велики увозници па они пласирају широк спектар иностраних производа
који гуше домаћу производњу.
Инсистираћемо на одговарајућој, знатно већој заступљености домаћих про
извођача – добављача на локалном, регионалном, националном, као и на нивоу
српских земаља. Инсистираћемо на значајнијој заступљености производа, полу
производа и сировина у робним маркама малопродајних ланаца који су пореклом
из Србије и српских земаља у региону. Залажемо се да се скрати максимални
рок плаћања према добављачима на 60 дана чиме би се створила равнотежа тј.
заштитили добављачи од прејаких трговаца, али и трговци од прејаких добављача
(углавном у страном власништву са перманентним маркетиншким кампањама
које инсистирају на авансном или direct debit плаћању).
9.Однос према страним инвеститорима и тајкунима
Двери су за раскидање колонијалног положаја према страном капиталу у
који нас је довео садашњи режим, а који за коначан резултат има екстеритори
јалан правни и економски статус страних инвестиција као што је то већ виђено
у земљама трећег света. Двери су за укидање субвенција и пореских олакшица
страним инвеститорима ради отварања нових радних места јер је очигледно да
ће многи од њих пребацити производњу ван Србије када субвенције више не буду
покривале трошкове радне снаге.
Под непожељним страним и тајкунским инвестицијама (приватизацијама)
сматрамо инвестиције у којима је предузеће постало део пљачкашког глобалног
и/или пљачкашког домаћег система у коме су поред осталог:

123

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

наметнуте екстремно мале наднице у неодговарајућим радним условима,
отпуштен највећи део радника,
пренешена „прљава“ технологија и производи,
у значајној мери промењена основна делатност предузећа,
знатно сужен асортиман производње,
у вожена сировина и полупроизвод који се у одговарајућем квалитету
производи и код нас,
• активност сведена на паковање робе која је произведена ван Србије,
• драстично раскинуте везе са домаћим добављачима роба и услуга,
• наменски изношен профит из земље путем непостојећих или „надува
них“ информатичких, маркетиншких и консултантских услуга, као и
на разне друге начине.
Двери се залажу за потпуну, корениту промену привредног окружења. Зала
жемо се за детаљну анализу постојећих страних и тајкунских приватизација
и примену мера које би резултовале њиховим структурним прилагођавањем
потребама привреде Србије и средњерочним и дугорочним циљевима економ
ске политике.
Сматрамо да је потребно увођење посебног прогресивног антиглобалистичког
и антитајкунског пореза као пресудне мере која би принудила тајкуне и стране
инвеститоре да се прилагоде жељеном привредном окружењу. Таквим предузећи
ма би се временом могао смањивати поменути порез уколико би у задатом року
испунили тражене захтеве који би се од случаја до случаја сводили на:
• побољшање услова рада,
• увођење еколошких мера и мера заштите на раду,
• враћање првобитне делатности предузећа,
• проширење капацитета и асортимана производње уколико су у питању
дефицитарни производи,
• коришћење домаћих сировина и полупроизвода у процесу производње,
• ангажовање домаћих добављача роба и услуга,
• знатно смањење одлива профита из земље и сл.
Те активности треба да спроведе и координише посебно тело које би формирала
Влада Србије, а које би своје извештаје периодично давало на увид одговарајућем
скупштинском одбору. Цео поступак мора бити контролисан од стране Државне
ревизорске институције, као и тела за борбу против монопола и корупције. Са
друге стране, осмишљавање захтева и задатака, давање рокова и расписивање
антиглобалистичког и антитајкунског пореза се мора спроводити опрезно и уз
примену мера за смањење евентуалне зависности, тј. стварање алтернативе како
се не би десила нагла затварања производних погона, отпуштања радника и ство
рио контраефекат тј. изазвали поремећаји на тржишту и у привредном окружењу.
Под пожељним страним инвестицијама сматрамо инвестиције:
• у нове технологије ради повећања ефикасности постојеће производње,
• у нове технологије ради повећања квалитета производа,
• ради подизања индустријских капацитета и овладавања потпуно новим
областима производње која је у складу са средњорочним и дугорочним
планом развоја привреде Србије,
•
•
•
•
•
•
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• које доносе реално повећање извоза,
• које доносе реалну конкурентност привреди а не монопол,
• које доносе унапређене системе управљања и организације.
Пожељно је мањинско власништво страног инвеститора, тј. задржавање
контролног власничког пакета у домаћем власништву, осим у случајевима тзв.
greenfield инвестиција које су у складу са плановима привредног развоја.
У случајевима увоза роба које се не могу брзо или уопште субститу исати
домаћом производњом залажемо се за постизање договора са државама или ком
панијама о пребацивању одређеног дела производног процеса код нас – на при
мер, финалног склапања и контроле квалитета са циљем повећања запослености.
10. Образовање усклађено са потребама привреде
Двери сматрају да у Србији постоји знатна структурна неусаглашеност радне
снаге са потребама привреде, тј. да су у досадашњем периоду форсирана преко
потребне мере бројна непродуктивна занимања. Сматрамо да школство треба да
буде усклађено са дугорочним стратешким правцима економског развоја. Сма
трамо да држава треба да посебно помаже школе и факултете у дефицитарним
занимањима у којима је планиран развој.
Двери се залажу за обнову научних института у складу са дугорочним стра
тешким правцима економског развоја. Сматрамо да држава треба значајно да
инвестира у обнову института и научног рада на факултетима кроз доделу сред
става на наменским конкурсима, поготово у областима пољоприведе, енергетике,
телекомуникација и информатике, али и у многим другим гранама привреде.
11. Обнова наменске војне производње
Двери се залажу за темељну обнову наменске производње. Сматрамо да је
потребно обновити војно-техничке институте који ће самостално или у сарад
њи са заинтересованим државама и компанијама радити на развоју оних врста
наоружања које треба да произиђу из нове војне доктрине. С тим у вези, Српска
Војска кроз обнову и допуну капацитета и врста наоружања треба да буде основ
ни купац производа наменске индустрије. Сматрамо да посебну пажњу треба
посветити повећању извоза повратком на традиционална тржишта кроз обнову
сарадње на одржавању и унапређивањy постојећих капацитета.
12. Величина земљишног поседа
Двери се залажу за стимулисање укрупњавања пољопривредног поседа до
нивоа средњих и већих услед повећања ефикасности производње. Са друге стране,
Двери су изричито против постојања огромних пољоприредних поседа величина
хиљада хектара на нивоу латиноамеричких латифундија, као и продаје пољопри
вредног земљишта странцима. Залажемо се за детаљну ревизију процеса стицања
таквих поседа, као и за примену одлучних системских и ванредних мера за њихово
разбијање и ограничавање. Паралелно са тим залажемо се и за исти принцип у
сродним областима као што су набавка репроматеријала за пољопривреднике,
откуп, транспорт и дистрибуција, малопродаја, и сл.
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Залажемо се за увођење стимулација у циљу охрабривања повратника на село
који желе да обнове своја имања као једну од мера за смањење незапослености и
медијско промовисање целог концепта.
13. Производња хране, обнова комбината
и других прерађивачких капацитета
Двери сматрају да је производња и извоз хране најприоритетније економско
питање Србије. С тим у вези залажемо се за формирање Министарства хране и при
родних ресурса којем треба проширити ингеренције на области које директно
утичу на ефикасност целог процеса, чиме би се остварила што већа зарада. Двери
се залажу да се у што већој мери пласирају готови производи у односу на сирови
не. Залажемо се да се на примеру оптимизације извоза хране за Русију направи
модел који ће се примењивати за продор на друга важна тржишта. С тим у вези
залажемо се да Министарство хране инвестира у:
• изградњу или закуп јавних непрофитних царинских складишта у најве
ћим кванташким центрима у Русији,
• организовање капиларне дистрибуције до малопродајних објеката у
највећим градским центрима,
• организовање редовног - збирног транспорта у току целе године,
• бесплатно сертификовање за руске стандарде за пољопривредне произ
вођаче и прерађивачка постројења и сл.
Сматрамо да уговор о пласману робе и гаранцији квалитета треба да се рати
фикује на државном нивоу.
У циљу обезбеђивања што веће и стабилније тражње за нашим прехрамбеним
производима залажемо се за:
• постизање међудржавних договора са земљама у развоју који нису вели
ки произвођачи хране ради одређивања средњерочних потреба и одго
варајућих квота те постизања што повољнијег односа цена и тражених
количина у обостраном интересу.
• Условљени увоз одговарајућим извозом наших прехрамбених и других
производа како би се у што већој мери компензовао трговински дефи
цит извозом.
• повратак бартер начина трговине тј. међусобне размене роба и услуга у
случајевима уколико то није другачије могуће, што може бити важно у
условима нарастајуће финансијске и економске кризе.
Залажемо се за примену стимулативних мера – давање субвенција и пореских
олакшица за обнову пољопривредних комбината и прерађивачких капацитета
са циљем да се омогући стабилнији откуп и већа подршка пољопривредним
произвођачима кроз могућност повољније набавке са одложеним плаћањем
горива, ђубрива и семенског материјала и са могућношћу накнадног регулисања
приликом откупа. Залажемо се за стимулисање кластерског удруживања малих
произвођача и јединственог брендирања, али и за стварање услова за самостални
наступ агилнијих произвођача. Залажемо се за подстицање домаћих произвођача
опреме како би се омогућило давање повољних робних кредита пољопривред
ним произвођачима. С тим у вези сматрамо да је потребно формирање државне
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развојне банке која би директно подстицала производњу хране. Сматрамо и да
Министарство хране треба да помогне формирање пословне мреже чији би
циљ био међусобно упознавање и приближавање пољопривредних произвођача
којима су потребна улагања и инвеститора из дијаспоре који би желели да уло
же у конкретне пројекте. Сарадња са дијаспором би се у каснијим фазама могла
проширити и на конкретне пројекте у другим привредним гранама. Сматрамо
да дијаспора треба сама да формира и контролише Фонд за одрживи развој Срби
је, који би се посветио улагањима у разним областима, а поготово у енергетици,
инфраструктури, пољопривреди, сеоском развоју и туризму.
14. Нови власнички концепт: подстицање удруживања
С обзиром на лоша искуства са државним, тајкунским и мултинационалним
власништвом над кључним прерађивачким, производним и продајним капаци
тетима, Двери се залажу за покретање јавне расправе о новом власничком кон
цепту са идејом да се омогући и произвођачима и потрошачима хране да буду
власници прерађивачких капацитета на које су ослоњени, чиме би се затворио
круг и направила веома важна повратна спрега.
Залажемо се да држава формирањем посебног фонда и координационог тела
помогне формирање различитих власничких облика тј. да омогући да:
• пољопривредни произвођачи купују прерађивачке капацитете, ангажују
руководство и радну снагу у преради и продају прерађевине на тржишту,
• потрошачи купују прерађивачке капацитете и поседе и ангажују руко
водство и радну снагу да за њих производи и прерађује,
• пољопривредни произвођачи и потрошачи купују продајне објекте и
ланце, ангажују руководство и радну снагу да за њих продаје,
• се формирају различите комбинације мешовитог власништва где би од
случаја до случаја заједно учествовали произвођачи, потрошачи, држава,
стратешки партнери, важни добављачи опреме и сл. како би се омогући
ле чвршће везе, омогућила стабилност пословања, постигла дуготрајнија
гарантована тражња, ефикаснија производња, смањили трошкови, омо
гућиле повољније цене и сл.
Једна од идеја је да држава преко Развојне банке обезбеди кредит за набавку
опреме за прерађивачки капацитет који би се власнички пренео на пољопривред
не произвођаче у виду еснафско-задружног удруживања. Сматрамо да у таквом
облику власништва право на одлучивање треба да следи принцип један човек-један глас, да се не би величином поседа или неким другим критеријумом омогу
ћавале злоупотребе и прегласавања. Са друге стране, због негативних искустава
комунистичког самоуправљања сматрамо да је у оваквом власничком концепту
потребно ограничити број учесника у власништву јасно дефинисаним и лако
проверивим критеријумима на основу којих би се то право стицало али и губило.
15. Потрошачко задругарство
Сматрамо да поред развоја свих облика задругарства посебно треба радити
на подстицању потрошачког задругарства и његовом медијском промовисању.
Иако га постојећи закон омогућава потрошачко задругарство је у Србији готово
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потпуно замрло. Сматрамо да шири круг потрошача, поготово у градским среди
нама, треба ближе упознати са повољностима које пружа овај вид удруживања
који успешно функционише у појединим земљама. За разлику од малопродајног
предузећа коме је циљ остваривање профита за власника, циљ потрошачке задру
ге је омогућавање набавке разних врста роба члановима задруге по што повољ
нијим ценама. Потрошачке задру ге могу имати своје запослене. Потрошачка
задруга може у име својих задругара на основу збирних потреба набављати робу
директно од произвођача заобилазећи при томе једног или више посредника у
трговини. Цена коју за робу плаћају задругари је нешто већа него набавна цена
јер се из те разлике финансира рад саме задруге (закуп просторије и продајног
објекта, основна средства за рад, режијски трошкови, књиговодство, запослени
и сл). Са друге стране, тај додатак на цену може бити знатно мањи него малопро
дајна трговачка маржа па самим тим и цена знатно повољнија.
Двери ће се залагати за формирање координационог тела и одговарајућег
фонда задружног покрета који ће радити на упознавању и повезивању пољопри
вредних, производних и потрошачких задруга, као и прерађивачких капацитета
у различитим облицима власништва са циљем да се обезбеди гарантована дуго
рочна тражња и постигну повољније цене. Координационо тело поред осталог
треба да подстиче дубље задружно повезивање, тј. да омогући премошћавање
проблема ликвидности у пољопривредној производњи и преради тако што би
подстицало потрошачке задруге на куповину производа у претплати тј. авансно
плаћање у што је могуће већој мери.
Залагаћемо се да држава стимулацијама и пореским олакшицама омогући
формирање већих потрошачких задруга које би имале своје ланце продавница
на регионалном нивоу, па чак и широм Србије чиме би се омасовио задружни
покрет и омогућило ширем кругу потрошача да користи погодности овог начина
куповине. Овакве задруге би из оствареног вишка у трговини или уз помоћ држа
ве могле постати власници или сувласници конкретних прерађивачких погона
како би се омогућиле додатне повољности куповине за задругаре. О свим битним
питањима одлучивала би скупштина задругара коју би сачињавали одабрани
задругари са локалног нивоа. Скупштина би бирала задружни извршни одбор
који би уз евентуално ангажовање професионалаца оперативно водио послове.
Сматрамо да би развој потрошачких задруга и нови власнички концепт кроз
подстицање удруживања уопште дугорочно повољно утицали на опште смањење
трговинских маржи и смањење броја посредника у трговини.
16. Саобраћај
Двери сматрају да је потребно чим је могуће пре завршити пројекте транзит
них друмских саобраћајница кроз Србију које неспособна власт годинама није
успела да заврши. Са друге стране, сматрамо да је неопходна изградња „унутра
шњих коридора“, тј. једног или више кружних ауто путева како би се побољшао
саобраћај по бочним правцима и како се не би стварала саобраћајна слепа црева
у појединим, поготово приграничним подручјима Србије. Ова будућа мрежа
аутопутева посебно би требало да боље повеже Србију са Републиком Српском
и Црном Гором.
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Двери сматрају да у условима системске глобалне кризе и могућег нафтног
шока нагло расте значај железничког саобраћаја. Сходно томе залажемо се за модер
низацију железница кроз повећање процента брзих пруга и пруга са два колосека
по транзитним и магистралним правцима, као и постепену обнову траса до про
изводних капацитета како се они буду обнављали. Залажемо се за модернизацију
возног парка и сигналних капацитета која треба да буде реализована у сарадњи са
домаћим институтима и привредом. Противимо се раздвајању инфраструктуре
од транспортних капацитета и њиховој најављеној приватизацији. Сматрамо да
се средства могу знатним делом обезбедити и из постојећих и будућих домаћих
извора, као што су буџет, фонд за одрживи развој кога би формирала дијаспора,
реформисани пензиони фонд, заинтересована предузећа и сл.
Залажемо се за изградњу речног терминала на Дунаву који би се изградио у
сарадњи са заинтересованим државама са циљем да се омогући да се транзитни
камионски транспорт преусмери на барже по Дунаву од Источне Србије до цен
тралне Европе и даље узводно.
Противимо се приватизацији ЈАТ-а.
17. Равномерни развој и српске економске интеграције
Двери су против концентрације најзначајнијег дела привредних активности
у неколико великих градова, поготово у Београду. Залагаћемо се за равномерни
развој и преусмеравање што већег дела буџетских средстава у развојне пројекте
који су намењени мање развијеним срединама у Србији.
Залажемо се за формирање посебног фонда или развојне банке која ће под
стицати развој локалне инфраструктуре и обезбеђивати ликвидност локалних
самоуправа, посебно у мање развијеним срединама.
Залажемо се и за српске економске интеграције тј. стварање јединственог
економског простора Србије и српских земаља у региону, и - колико је то могућој
мери - са дијаспором.
18. Једноставнији, праведнији и ефикаснији порески систем
Двери се залажу за поједностављење превише компликованог пореског систе
ма у Србији и укидање знатног дела пореских облика. Залажемо се за увођење
простијег обрачуна пореза и доприноса на зараде и прелазак са бруто на нето тип
обрачуна те увођење јединствене стопе за све врсте доприноса која треба да буде
снижена на 50%. Залажемо се за увођење стимулативних мера за послодавце са
циљем смањивања сиве економије и рада на црно, што би у крајњој мери довело
до повећања пореских прихода.
Постојећи порески систем је неправедан јер се највећи део прихода оствару
је индиректним опорезивањем кроз порез на додату вредност, царине и акцизе
чиме се несразмерно захвата од свих слојева становништва па и оних најсирома
шнијих. Са друге стране, порез на приходе од капитала и дивиденди је изузетно
мали и потпуно је изостављен из основице за обрачун годишњег пореза на дохо
дак грађана. Такав неправедни порески систем је подешен да штити интересе
малог броја најбогатијег слоја ставновништва који је у значајној мери стечен на
нелегалан начин.
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Двери се залажу за увођење правог – синтетичког пореза на доходак грађана
кроз који би се у већој и праведнијој мери опорезовали грађани који имају највеће
приходе по било ком основу.
Залажемо се за укидање пореза на имовину „у статици“ на објекте (станове,
куће и др.) који служе за становање и представљају стандардну потребу за стано
вањем (нпр. 20 м2 површине стана или куће по члану домаћинства), а увођење
далеко веће стопе од постојеће (0,4%) за порез на имовину на други, трећи итд.
стан, кућу и сл.
Двери се залажу за реформу пореза на додату вредност (ПДВ) са циљем да се
стимулишу вишедетне породице тј. да се овај порез смањи или укине за производе
намењене деци. Залажемо се и за строгу контролу класификације како би се избе
гле злоупотребе. Као алтернативно решење предлажемо обавезни прогресивни
дечији додатак по појединачном детету у зависности од броја деце.
Залажемо се за значајно смањење или укидање ПДВ-а за производе са Косова
и Метохије. Залажемо се за увођење пореских олакшица трговцима који оства
рују већи промет и обезбеђују ниже марже и повољније цене ових производа.
19. Реформа пензијско-инвалидског фонда
С обзиром да пензије чине значајан део буџетских издатака залажемо се за
њихово постепено и фазно растерећење кроз реформу ПИО фонда.
Сматрамо да је потребно извршити његову финансијску санацију тј. на одре
ђени начин извршити надокнађивање многобројних позајмица и захватања која
су извршена од стране садашње и многих претходних влада у дужем периоду.
Сматрамо да је то могуће обавити пребацивањем дела власничког удела одређе
них предузећа и банака са државе на пензиони фонд и-или формирањем банке
која би била у потпуном власништву ПИО фонда, чији би се капитал формирао
постепеном, строго наменском емисијом динара. Банка би пласирала ова средства
дугорочно и под повољним условима са циљем подстицања домаће производње
и развоја инфраструктуре.
20. Поједностављење законских прописа и унапређење државне управе
Постојећи систем закона и државних прописа је превише компликован и
оптерећен процесом хармонизације са законодавством ЕУ. Чест је пример да је
усвојен нови закон а да су на снази стара подзаконска акта, правилници и одго
варајући обрасци и евиденције. Двери се залажу за поједностављење и консо
лидацију закона и државних прописа на основу јавне расправе у којој значајну
улогу треба да имају релевантна струковна удружења. Против смо неприродног
и неодговарајућег усаглашавања са законодавством ЕУ, али смо за примену дока
заних ефикасних решења које има смисла применити у Србији.
Постојећа државна управа је веома гломазна и неефикасна. Губљење времена
у редовима, вишеструко враћање услед нејасне процедуре и достављање великог
броја непотребних докумената једних државних органа за решавање проблема
у другом - изазивају фрустрацију и понижавају грађане до нивоа угрожавања
људских и грађанских права.
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Залажемо се за:
• унапређење државне управе кроз повећање ефикасности њиховог посло
вања подизањем одговарајућих информационих система који треба да
буду реализовани од стране домаћих информатичких предузећа.
• формирање јединственог државног информационог система за упра
вљање документима који би омогућио да се потреба за достављањем
докумената на шалтерима сведе на најмању могућу меру тј. да се у што
већој мери обави интерном комуникацијом између информационих
система државних органа на сличан начин како је то урађено између
кредитног бироа и банака.
• убрзање процеса уноса података у јединствени централни регистар
матичних књига са циљем да се чим је могуће пре унесу подаци из свих
општина Србије како би грађани осетили ефекте уштеде новца и времена.
• креир
 ање и повезивање информационих система у влади и министар
ствима кроз јединствени, заједнички систем вођења предмета, подно
шење поднесака, прослеђивање одговарајућим службама на решавање,
праћењем нереализованих предмета и сл.
• увођење електронског контакт центра органа државне управе са могућно
шћу аудио и видео комуникације путем инфо киоска у удаљеним месним
канцеларијама и путем Интернета. Систем треба да омогући прослеђи
вање захтева до слободног референта надлежног органа уз могућност
комуникације и заједничког прегледа предмета, поднесака и прилога.
• детаљну анализу оправданости постојања разних државних агенција и
њихово припајање одговарајућим министарствима како би се избегло
дуплирање капацитета и стварање места за удомљавање партијских кадрова.
• залажемо се за измештање дела државне администрације из Београда у
друге делове Србије.
21. Развој туризма
Србија има огромне неискоришћене могућности у области пружања тури
стичких услуга. Зато ће Двери радити на развијању сеоског, бањског, планинског,
верског, здравственог, музичког, спортског и градског туризма. Неискоришћени
потенцијал се крије управо у могућности комбиновања свих ових туристичких
понуда на једном месту, тј. на веома кратким релацијама, у срцу Европу, и у бли
зини бројних других европских дестинација. У овом правцу обратићемо посебну
пажњу на:
- спој лековитих бања и врхунских медицинских стручњака и здравстве
них услуга уопште;
- историјске дестинације из разних епоха: од Винче, преко римских градова,
средњовековних српских манастира до чуда природе и етнонаслеђа
- велики број изузетно посећених музичких манифестација које се могу
продужити и обогатити услугама сеоског и градског туризма.
Посебна пажња биће поклоњена унутрашњем туризму, ђачким и студент
ским екскурзијама са циљем упознавања Србије и наших природних лепота,
историјских места и културних традиција.
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ПОЛИТИКА РЕАЛНОГ И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Пољопривреда, село, енергетика, наука
Залажемо се за знатно проширивање капацитета и овлашћења фитосани
тарних инспекција и појачани надзор исправности земљишта, семена, хране,
воде..., посебно наглашавајући значај домаћих биљних сорти и животињских
раса, семенских врста и очувања квалитета земљишта. Апсолутно смо против
продаје пољопривредног земљишта странцима.
Као главну меру за подстицање реалног и одрживог развоја Србије видимо
позив дијаспори да уложи и сама контролише кроз Управни одбор Фонд за одр
живи развој Србије, који би се посветио улагањима у енергетику, пољопривреду и
производњу хране, домаћу науку и технолошке иновације, сеоски развој и туризам.
У Србији не сме бити гладних и незбринутих, и дужност Владе Србије у којој
би биле Двери морала би на првом месту бити обезбеђивање прехрамбене и енер
гетске безбедности: довољно здраве хране и воде, и довољно енергије.
ПОЉОПРИВРЕДА И ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ
Питање хране је једно од елементарних питања људског опстанка. Осим што
је потребно да је има у довољној количини, храна мора бити и здравствено безбед
на, што, поред извора чисте пијаће воде, спада у основне изазове 21. века. Концепт
здравствено безбедне хране је у главама већине људи оно што омогућава да у храни
нема неких токсина, остатака пестицида и/или непожељних микроорганизама,
а овај концепт је данас, изазовима који су пред њега стављени пре свега на гло
балном нивоу, потпуно измењен. Кључна питања из ових области (и уопште) су:
који су ово изазови, колико су и како грађани у Србији уопште упознати са овим
изазовима и колико је и како постојећи државни систем у овој области способан
да овим изазовима одговори, и шта се у вези са тим може и мора учинити да би
се обезбедила прехрамбена сигурност грађана Србије, тј. да би сваки појединац и
свака породица имали доступну довољну количину здравствено безбедне хране.
Здрава храна је стратешки производ који у двадесет првом веку представља
и једно од најмоћнијих оружја. Дакле, ко обезбеди довољно хране за сопствену
исхрану, омогућује економску, а самим тим и политичку независност земље. У
прошлом веку је то била и нафта, а за овај се говори да ће опстати онај ко буде
имао уз храну и довољно воде.
Држава Србија располаже са 5,11 милиона хектара пољопривредног земљишта,
од тога обрадиве површине су 4,25 милиона хектара. Поред обрадивог земљишта,
држава Србија се налази у зони са повољним климатским условима и поседује
добар потенцијал река и канала и уопште има добре хидролошке прилике. Прог
нозе стручњака су да би Србија са пољопривредним потенцијалима које има уз
интензивну производњу могла да храни чак 80 милиона становника.
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Циљеви:
 Оснивање Министарства хране, пољопривреде и одрживог развоја – већ
сама промена имена надлежног министарства говори о новој политици у овој
области
 Обезбеђивање прехрамбене безбедности земље – Свака одговорна власт
дужна је да своме народу обезбеди довољне количине здравствено безбедне хране.
 Обезбеђивање вишкова хране за извоз – Пољопривредни потенцијали Срби
је обезбеђују добре могућности за значајан извоз и остваривање реалног прихода.
 Обезбеђивање развоја са пољопривредом повезаних привредних делат
ности – Развој пољопривреде као главне стратешке привредне гране у Србији за
собом ће повлачити развој других привредних делатности, а поготово прехрам
бену индустрију.
 Опстанак српског села – Стављањем пољопривреде у центар националне
привредне стратегије, српско село ће добити нову улогу за двадесет и први век у
коме ће бити темељ опстанка Србије.
 Обнова задругарства - законски омогућити и подстаћи поновно постојање
задругарске својине и штедно-кредитних задруга, које би могле да обезбеде јефтин
сопствени капитал за инвестиције у осталим облицима задругарства. Подршка
свим видовима задругарства у производњи, прерађивачкој индустрији и трговини.
Мере:
1. Враћање поверења произвођачима кроз увођење натуралних паритета
Један од кључних проблема српске пољопривреде је нарушено поверење
произвођача. Системским деловањем трговачких монопола и увозничког лобија,
постигнуто је то да је данас нарушен тржишни принцип трговања и то на штету
произвођача.
Држава Србија мора системским мерама штитити сопствену пољопривред
ну производњу. У том смислу, увођење натуралних паритета представља једну од
најделотворнијих мера за сузбијање монопола.
Свака дугорочна политика пољопривреде у развијеним државама има усво
јене вишедеценијске паритете, на бази којих се може планирати озбиљна произ
водња и постизање пуног обима искоришћености потенцијала. Имајући у виду
ова искуства, за случај Србије натурални паритети би били:
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ПРЕДЛОГ ДУГОРОЧНИХ НАТУРАЛНИХ ПАРИТЕТА У ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
1 kg сунцокрета
1 kg живе мере свињског меса
1 kg јунетине
1 kg шећера
1 kg живе мере јунећег и овчијег меса
1 литар млека
1 kg белог шећера (у малопродаји)
1 kg хлеба
1 литар уља
1 kg пасуља
1 kg кромпира
1 kg дувана
1 kg јабука
1 kg стоног грожђа
1 kg грожђа за вино
лаки трактор (у рангу ИМТ 539)
1 kg ђубрива (15:15:15)
1 kg ђубрива (KAN)
1 kg ђубрива (UREA)

2 kg пшенице
8 kg кукуруза
12 kg кукуруза
16 kg шећерне репе
12,3 kg кукуруза
4,3 kg кукуруза+премија
20 kg шећерне репе
4 kg пшенице
2,8 до 3 kg сунцокрета
5,7 kg пшенице
1,5 kg пшенице
13,5 kg пшенице
2 kg пшенице
3,3 kg пшенице
1,7 kg пшенице
30 тона пшенице
1,7 kg пшенице
1 kg пшенице
1,6 kg пшенице

2. Политика субвенција пољопривредне производње
Политика субвенционисања пољопривредне производње мора бити одређи
вана према учинку, што значи да би требало да доведе до повећања производње
и уопште до повећања продуктивности. Тренутни систем субвенционисања који
подразумева давање субвенција по хектару поседа пољопривредног газдинства
у пракси се показује као недовољан.
Двери се залажу за додатно субвенционисање удружених пољопривредних
произвођача и то према конкретним пројектима. На овај начин, политика суб
венционисања би допринела вишеструко, са посебним нагласком на:
 Развоју произвођачких задруга;
 Улагању директно у производњу и прераду;
 Повољније пословање малих и средњих предузећа у сеоским срединама.
Политика субвенционисања на којој инсистирају Двери нарочито се односи на:
 Обнову пољопривредне механизације;
 Изградњу заједничких складишних простора;
 Изградњу заједничких хладњача и сушара;
 Уградњу система за наводњавање;
 Отварање погона за прераду хране;
 Сточарску производњу;
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 Унап ређ ењ е или започ ињ ањ е модерн е виног рад арс ке и воћарс ке
производње;
 Уградњу система за коришћење обновљивих извора енергије и повећање
енергетске ефикасности;
 Изградња постројења за компостирање жетвеног остатка;
3. Супституција (замена) увоза домаћом производњом хране
Деловањем увозничког лобија у великој мери је уништена домаћа производ
ња хране. Ово је нарочито изражено у домену производње млека и меса, али и у
неким другим сегментима пољопривредне производње, као што је производња
семена, минералних ђубрива, пестицида и сл.
Двери се својом политиком залажу за највиши могући степен заштите домаће
производње, као и за подршку постојећој производњи да подигне своју продук
тивност. Неке од системских мера којима ће се прибећи ради остварења ових
циљева су:
1. Увођење средњерочне царинске заштите (5-10 година) и то на нивоу који
заиста може да изазове жељени ефекат (типичне су царинске стопе од 15-30%)
2. Количинско ограничавање увоза преко система квота и увођења мера ван
царинске заштите (квалитети, процедуре, лиценце итд)
3. Обезбеђење лакшег приступа финансирању производње преко развојних
банака и давања државних гаранција
4. Пореске и друге олакшице за улагања у пољопривредну производњу
5. Привлачење страних инвестиција (посебно улагања успешних Срба из
расејања) и увођење нових технологија у пољопривредној и прехрамбеној про
изводњи (рачунајући и повратак стручњака из иностранства).
4. Оснивање Фонда за земљиште Србије
Двери се залажу за оснивање Фонда за земљиште Србије, пред којим би сто
јали следећи циљеви и задаци:
 Управљање земљиштем које је у власништву Републике Србије;
 Укрупњавање парцела пољопривредног земљишта, преко подстицајних
мера и законске регулативе;
 Нискокаматно кредитирање сељака приликом куповине земљишта;
Фонд за земљиште Србије би се пунио из следећих извора:
 Из дела средстава добијених рентирањем државног земљишта;
 Из дела прихода добијених конвертовањем пољопривредног у грађевин
ско земљиште;
 Из дела прихода добијених опорезивањем највећих загађивача земљи
шта у Србији;
 Из дела прихода добијених од додатних царина и ванцаринских мера на
увозну храну, семена, вештачко ђубриво, и остали репроматеријал.
5. Оснивање Службе за унапређење пољопривредне производње
Двери се залажу за оснивање Службе за унапређење пољопривредне произ
водње. Ова служба би имала своје филијале у свим општинама Србије у којима
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је пољопривреда примарно занимање (пре свега у сеоским општинама). Свака
филијала службе би се састојала од општинске екипе агронома и ветеринара.
Поред општинских филијала, Служба би имала централни интернет портал
и телефонски центар преко којих би пољопривредни произвођачи у сваком тре
нутку могли добити саветодавну помоћ.
Главни циљ оснивања ове службе је унапређење пољопривредне производње
у Србији, док су специфични циљеви:
 Доступност агронома и ветеринара на терену;
 Већа улога науке у пољопривредној производњи Србије;
Активности Службе за унапређење пољопривредне производње би биле
финансиране из следећих извора:
 Републички буџет;
 Буџет локалне самоуправе;
 Од стране пољопривредних произвођача, корисника услуга.
6. Капитална улагања у сектор наводњавања, одводњавања и заштите од
поплава и других елементарних непогода
Србија годишње трпи јако велике штете од суше, поплава, подземних вода
и града, па би реализацијом оваквих пројеката у српском буџету остајала значај
на средства за развојне активности. Такође, кроз реализацију оваквих пројеката
била би ангажована грађевинска оператива и велики број радника, чиме би се
без неповољног задуживања делимично опоравио српски грађевински сектор.
Директне користи од реализације оваквих капиталних пројеката су:
 Унапређење пољопривредне производње;
 Смањење штете од елементарних непогода;
 Упошљавање радне снаге на реализацији пројеката;
Финансирање ових пројеката би се вршило из следећих извора:
 На светском тржишту капитала данас постоје доста повољни кредити за
пројекте из сектора наводњавања, одводњавања и заштите од поплава. Оваква
ситуација настала је јер ова врста елементарних непогода углавном није локал
ног, него регионалног карактера тј. односи се на више држава;
 Од стране осигуравајућих друштава у Србији, која би као обавезу имала
бригу о систему противградне заштите, док би пољопривредни произвођачи
имали обавезно осигурање од града.
7. Унапређење система контроле квалитета хране и семена
Систем контроле квалитета хране и семена тренутно је незадовољавајући
и то како у погледу техничке оспособљености надлежних институција, тако и у
погледу одговарајућих законских решења. Ово доводи грађане Србије у велику
опасност, јер су изазови обезбеђивања здравствено исправне хране на тржишту
све већи. Такође, данас је све израженије настојање увођења ГМО организама у
систем људске исхране, што даје нову димензију важности адекватне контроле
квалитета хране и семена.
За Србију је посебно важна контрола квалитета увозне хране и семена, јер је
тренутно случај да из увоза на тржиште Србије долази роба незадовољавајућег или
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чак опасно штетног квалитета и да као таква угрожава здравље грађана Србије, а
уједно ремети тржишне услове и то на штету домаће производње.
У сектору контроле квалитета хране и семена Двери предлажу следеће мере:
 Адекватно кадровско и техничко опремање стручних институција које
се баве пословима контроле квалитета хране и семена;
 Доношење низа законских и подзаконских аката којима ће на модеран
начин бити третирана ова област;
 Проглашавање Србије државом у којој је ГМО најстрожије забрањен;
 Већа подршка домаћим институтима који се баве производњом семена
и домаћих раса животиња.
СЕОСКИ РАЗВОЈ
Тренутно стање српског села се огледа кроз статистику која каже:
 од 4.600 села 1.200 је пред нестанком;
 око 50.000 кућа у српским селима је празно;
 260.000 неожењених домаћина у петој деценији живота;
 600.000 хектара необрађених њива;
Српско село и српска пољопривреда су у току последњих више деценија дожи
вљавали много реформи. Ове реформе су махом доношене слепим копирањем
модела уређења ових области у идеолошким центрима тадашњих елита. Од првих
аграрних реформи после Другог светског рата које су биле доношене по угледу на
бољшевичке, до данашњих стратегија пољопривреде и руралног развоја које се
раде по моделу диктираном од стране ЕУ, врло ретко су уважавани српски наци
онални и државни интереси. Такође, у усвајању визије и дефинисању стратегије
развоја српског села и пољопривреде врло ретко су кориштени, а данас се готово
уопште не користе, ресурси знања и искустава који постоје у Србији и генерално
међу Србима и свим пријатељима Срба у свету. Овакав однос према овим стра
тешки важним темама довео је до тога да данас Србија у појединим сегментима
пољопривреде, попут сточарства, има ниво развијености какав је био на почет
ку двадесетог века, а да је село уместо темеља опстанка и развоја Србије постало
социјални проблем. Посебно је недопустиво да нам 600.000 хектара обрадивог
земљишта стоји необрађено, у времену када ће храна постати светски ресурс број 1.
Циљеви:
 Заустављање тренда миграција становништва из села у градове и успо
стављање обрнутог процеса;
 Развој локалне економије у складу са природним и друштвеним специ
фичностима тог краја;
 Село као произвођач здраве хране и зелене енергије;
 Развој сеоског туризма и екотурузма;
 Подизање нивоа образовања сеоског становништва
 За подручја без или са мало радно способног становништва заједно са
надлежним министарствима спровести посебне социјалне програме, како би се
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збринули стари људи. Упоредо, нудити најповољније услове младим и одважним
породицама, решеним да живе и раде у таквим подручјима...
Мере:
1. Национална кампања „Село, темељ развоја Србије“
Широка јавна кампања о српском селу је неопходна из неколико разлога:
 Данас је присутан општи тренд негативне кампање против села и сељака;
 Најшира јавност је потпуно необавештена о свим економским, духовним
и здравственим потенцијалима који леже у руралним крајевима Србије;
Циљеви ове кампање су:
 Подизање нивоа свести грађана Србије о свим потенцијалима који леже
у руралним подручјима;
 Промена негативног имиџа који село данас има у Србији;
 Охрабривање сеоског становништва на активизам, а градског на повратак
животу на селу, као и целокупно јачање веза између села и града.
2. Кампања образовања сеоског становништва
Циљеви овакве кампање су:
 Упознавање сеоског становништва са потенцијалима њихове средине;
 Подучавање сеоског становништва практичним механизмима неопходним
за остварење квалитетнијег живота и бољег привређивања (обуке о задружном
удруживању, коришћење рачунара, већа продуктивност пољопривредне произ
водње, сеоски туризам и сл.);
У кампањи би учествовале све општине у којима постоје сеоске средине, а
иста би била спроведена кроз постојећи систем основних и средњих школа. Ово
би се посебно постигло увођењем односно повратком предмета пољопривреда
и домаћинство у школе, уз квалитативну промену концепта и програма, са више
практичне наставе. Овај нови предмет може да се споји са „народном традицијом
и чуварима природе“ тј. да интегрише и ту културолошку и еколошку компонен
ту. Увођењем овог предмета кампања прераста у дугорочни процес образовања.
На овај начин би читав државни административни апарат био укључен у
подизање капацитета села.
3. Изградња основне инфраструктуре у руралним срединама
Као један од основних предуслова руралног развоја, мора се изградити
основна инфраструктура у српским селима. Под основном инфраструктуром
се подразумева:
 Саобраћајна инфраструктура;
 Електро мрежа;
 Водовод;
 Телекомуникациона инфраструктура;
Извођење оваквих пројеката је могуће само уз велико учешће локалних зајед
ница које морају сопственим ангажманом да помогну себи и својим породицама
у обезбеђењу бољег живота.
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4. Олакшице за предузетнике и занатлије, мала и средња предузећа која
послују или се оснивају у руралним подручјима
За сва предузећа која послују или се оснивају у руралним срединама се уводи
систем олакшица и то:
 Пореске олакшице;
 Значајне кредитне олакшице;
Циљ ове активности је мотивисање капитала да улаже у руралне средине,
као и мотивисање развоја породичних фирми. Све олакшице би се односиле на
производна предузећа и сектор сеоског и екотуризма.
Овде је потребно додати и реформу ПИО фонда пољопривредника која би
морала да исправи неправде које су сељаке довеле у понижавајући положај.
ЕНЕРГЕТИКА, ДОМАЋА НАУКА И ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ
Кључне одлике енергетског сектора у Србији су ниска енергетска ефикасност
(и у производњи и у потрошњи), застарелост технологије у производном сектору,
низак ниво инвестиција, нереално ниска цена електричне енергије, низак удео
обновљивих извора енергије и нерационална потрошња практично свих видова
енергије.
Србија је као држава сиромашна нафтом и гасом приморана да велики део
ових енергетских сировина увози, а једини сегмент енергетике у коме држава
Србија још увек има способност да задовољи властите потребе је производња
електричне енергије.
Обезбеђивање енергетске безбедности Србије није могуће из властитих енер
гетских извора, те је стога неопходно стратешко повезивање са оним државама
у свету које су богате енергентима. У погледу енергетске безбедности, држава
Србија може пре свега да поради на енергетској ефикасности и већој употреби
обновљивих извора енергије (чиме би се донекле смањила зависност од увоза
енергената), као и на коришћењу свог повољног географског положаја у сврху
транзита нафте, гаса и електричне енергије.
Србија спада у ред држава са релативно ниским процентом високообразованог
становништва, што је изазвано мноштвом различитих фактора, а најзначајнији
међу њима је свакако тренд одлива високообразованих кадрова у иностранство.
Квалитет запослених кадрова и ниво техничке опремљености факултета у Србији
је све лошији, а недавно извршена „болоњизација“ још додатно доприноси томе.
Такође, повезаност привреде, са једне стране, и универзитета и института, са
друге стране, је на веома ниском нивоу. Сви ови фактори утичу на то да је ниво
српске науке данас веома низак и да Србија све више заостаје у развоју друштва.
Циљеви:
 Обезбеђивање енергетске безбедности Републике Србије;
 Смањење учешћа енергетског сектора у укупном бруто друштвеном про
изводу на ниво од око 35%;
 Повећање енергетске ефикасности за најмање 20%;
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 Рационално коришћење сопствених извора енергије;
 Репарација постојеће и проширење преносне и дистрибутивне мреже
електроенергетског система;
 Изградња гасовода Јужни ток и већег броја локалних гасовода;
 Изградња подземних складишта гаса у Банатском Двору и Итебеју;
 Изградња топлификације већих насеља по „данском моделу“;
 Повећање употребе обновљивих извора енергије и „спуштање“ енергет
ског бизниса на ниво пројеката мале и средње величине;
 Образовање кадрова способних за одржавање енергетског система земље
и реализацију великих пројеката у земљи и иностранству;
 Развој иновација у енергетском сектору кроз улагање у науку и истраживање;
 развој домаће науке, информатичко-комуникационих технологија у
целини и подстицај иновационим и технолошким истраживањима.
Мере:
1. Укључивање великих јавних предузећа у образовање кадрова
Велики проблем образовног система у Србији је недостатак практичног
образовања. У енергетском сектору тај проблем је све израженији, јер је све мање
учешће великих система у образовању кадрова.
Како би овај проблем био превазиђен уводи се принцип активног учешћа
јавних предузећа и јавних служби Републике Србије у процес образовања. Ово
ће бити извршено на следећи начин:
 У системима као што су ЕПС, градске топлане и сл. биће организоване слу
жбе за сарадњу са факултетима. Служба ће бити састављена од већ постојећих рад
ника, па самим тиме неће бити повећаван број запослених у јавним предузећима;
 На почетку сваке школске године ће надлежне службе из јавних преду
зећа састављати план и програм рада са ресорним факултетима;
 На завршним годинама студија енергетске струке, на стручним предме
тима део предавања и вежби ће одржавати људи из „праксе“;
 Сваки студент студија енергетске струке ће бити дужан да одради стручни
семинарски рад који ће бити оцењиван од стране надлежног професора и стручне
службе јавног предузећа у оквиру кога је рађен семинарски;
 Увођење обавезујуће стручне праксе на завршној години студија енергетске
струке која ће трајати један семестар и после које ће студент практично бранити
тамо стечено знање, што ће улазити у одбрану завршног мастер рада.
Крајњи резултат ове активности требало би да буде кадар који је оспособљен
и који већ по завршеним студијама има референце. На овај начин ће се вршити
позитивна селекција кадрова, од којих ће најбољи бити задржавани у јавним пред
узећима, док ће остатак кадрова са добијеним знањима и референцама постизати
већу тржишну вредност и имати бољу проходност до запослења.
Сличан принцип се може увести и у свим оним секторима у којима постоје
привредни системи способни за укључивање у систем образовања кадрова.
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2. Подстицаји развоју иновација
Према стратегијама које су усвојиле водеће привредне силе у свету у периоду
који је пред нама, велики новац биће одвајан за развој иновацион
 их технологија.
Велики део тог новца биће намењен инвестирању у развој иновација широм света,
и да би Србија ушла у расподелу овог новца, те да би остварила профит од инова
тивних делатности (пре свега у реалном сектору, не у сектору услуга) неопходно је:
 Повећати улагања у науку и то пре свега улагање у институте који имају
референце. Појачана улагања условити конкретним резултатима (појачаним
индексом цитираности српске науке, стварањем новог научног кадра, итд);
 Отворити програме за иновативне делатности намењене најширим слоје
вима народа. Циљ оваквих програма треба да буде искоришћење проналазачког
потенцијала који се налази изван научних институ ција. Основни циљ оваквих
програма треба да буде повећање броја патената у Србији. Такође, циљ оваквих
програма треба да буде оспособљавање грађана Србије за аплицирање ка европ
ским и светским фондовима за развој иновација.
3. Реализација капиталних пројеката у електроенергетском сектору
Циљеви капиталних улагања у електроенергетски сектор су:
 Обезбеђење поузданог и сигурног снабдевања електричном енергијом;
 Рационално коришћење енергетских извора (пре свега угља);
 Обезбеђење профита из трговања електричном енергијом и на бази пре
носа електричне енергије;
Неки од главн их прој ек ата који морај у бити реал из ов ан и у сектор у
електроенергетике:
1. Реализација започетих радова у сектору термоел
 ектрана и на површин
ским коповима;
2. Реализација реверзибилне хидроелектране „Ђердап 3“;
3. Реализација хидроел
 ектране „Бук Бијела“ на Дрини;
4. Изградња нових далековода у преносној мрежи;
5. Смањење губитака у дистрибутивној мрежи и изградња „паметне мреже“;
6. Уједињење електроенергетског система Србије са електроенергетским
системом Републике Српске;
Реализацијом ових капиталних пројеката Србија би дошла у позицију да
обезбеди довољне количине електричне енергије за привреду и грађане. А са
реверзибилном хидроелектраном „Ђердап 3“ и појачаном преносном мрежом,
српски електроенергетски систем би постао контролор токова снаге на овом делу
европске интерконекције, чиме би се остваривали велики профити у трговању
електричном енергијом.
4. Реализација капиталних пројеката у сектору гаса
Изградња „Јужног тока“ као магистралног гасовода који ће пролазити кроз
Србију отвара простор за значајнији улазак Србије у трговину гасом. Паралелном
изградњом складишта гаса у Банатском Двору и у Итебеју, Србија ће бити у прили
ци да буде једна од кључних држава на траси „Јужног тока“, јер би се у том случају
са територије Србије практично контролисао притисак у гасоводу.
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Такође, изградња „Јужног тока“ би отворила могућност за изградњу неколи
ко локалних гасовода којима ће се гас пре свега допремати привреди, чиме ће се
створити инфраструктурни предуслови за значајнији индустријски развој Србије.
5. Реализација капиталних пројеката у сектору топлификације
Србија има изузетно неефикасан и застарео систем даљинског грејања. Пове
ћањем ефикасности овог сектора, као и унапређењем укупне енергетске ефика
сности земље могуће су милионске уштеде на годишњем нивоу.
За побољшање овог сектора могуће је применити „Дански модел“ (или при
лагођену варијанту овог модела). Главне одлике овог модела су:
 Повољн о кред итн о задуж ив ањ е код међун ар одн их финанс ијс ких
институција (посебне су погодности за кредите који служе повећању енергетске
ефикасности);
 Изградња топлификације тамо где није извршена гасификација;
 Одустајање од топлификације тамо где постоји гасификација и субвен
ционисање становништва да у тим срединама пређу на грејање гасом на наје
фикаснији начин.
У овом смислу један од првих пројеката који би имао да се уради била би
топлификација Београда из термоелектрана у Обреновцу.
6. Унапређење законских решења
Велики проблем за реализацију енергетских пројеката представљају лоша
законодавна решења. Поред лоших законодавних решења, велики проблем пред
стављају власнички односи, катастарске књиге, урбанистички планови и остала
документа која се тичу уређења простора.
У том смислу, неопходно је извршити унапређење и усклађивање следећих
закона:
 Закон о планирању и изградњи;
 Закон о енергетици;
 Закон о заштити животне средине;
 Закон о експропријацији земљишта.
СПОЉНА ПОЛИТИКА
Ако смо били последњи верници југословенства и комунизма док су се ове
две утопије у крви распадале на наше очи, не смемо себи дозволити да будемо
последњи следбеници пропале идеологије евроунијатства док се ЕУ у овом часу
распада.
Добро разликујемо Европу од Европске Уније, и насупрот еврофанатизму и
утопизму, ако ЕУ уопште опстане - ми ћемо остати евроуздржани.
Ми смо против фалсификовања наше старе и новије историје и измишљања
нове правне, научне, политичке и медијске биографије српског народа. Једна
од првих државних обавеза морала би бити прављење Музеја жртава геноцида
над Србима у 20. веку и стављање превенције геноцида у темеље унутрашње и
спољне политике Србије.
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Циљеви:
- Спољна политика остваривања само српског интереса
- Замрзавање преговора са ЕУ
- Русија као наш први и најважнији стратешки партнер
- Сарадња са земљама БРИКС-а
- Србија ван НАТО
- Приступање Споразуму о недељивој колективној безбедности који је
предложила Руска Федерација
- Српске интеграције у духовном, географском, економском, културном,
хуманитарном, медијском и политичком смислу
- Превенција геноцида
Мере:
1. Замрзавамо преговоре са Европском Унијом и вршимо анализе колико су
нас ти преговори и постигнути споразуми коштали и шта нам је даље чинити.
2. Русија је природно, историјски и реал-политички најважнији и основни
темељ спољне политике Србије (а не један од стубова српске спољне политике
као што се сада говори) у економском, политичком, безбедносном и сваком дру
гом смислу
3. Подржаћемо Споразум о недељивој колективној безбедности који је пред
ложила Руска Федерација.
4. Отворићемо решавање нових геополитичких питања: Парламент право
славног Балкана, Медитеранска Унија, Словенска Унија и Евроазијска Унија. На
првом месту нас интересује могућност Српске Уније на Балкану.
5. Српско национално питање је нерешено, и учињена је велика неправда
и штета српском народу на крају 20. века. Стога треба поново поставити српско
питање, и са тим у вези преиспитати процес разбијања бивше Југославије и пра
вљења нових граница.
6. Престанак приближавања и сарадње са НАТО-пактом. Залажемо се да
Србија никада не постане члан те организације, и правимо дисконтину итет са
садашњом политиком.
7. Српска дипломатија ставља се у максималну функцију промоције економ
ских интереса државе и заштите српских заједница у региону.
8. Ради се на постизању реципроцитета у заступљености страних фирми из
региона у Србији у односу на присуство српских фирми у њиховим државама.
9. Дипломатско-конзуларна представништва треба да буду у отворенијој
комуникацији са српском дијаспором и помажу у успостављању много боље
медијске, културне, образовне и привредне повезаности и заједничке делатно
сти Матице и Расејања.
10. Превенцију геноцида кроз изношење истине о српском страдању у 20. веку
у домаћој, регионалној и шире светској јавности стављамо у саме основе будуће
српске спољне политике – да нам се геноцид никада не би поновио.
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11. Посебну пажњу посветићемо одговарању на све фалсификате новије српске
историје и покушаје наметања другачије истине о нама у одређеном делу светске
медијске, правне, културне, научне и политичке јавности.
12. У представљање државе у свету укључићемо наше најуспешније научнике,
уметнике, спортисте, привреднике и културне ствараоце из земље и иностранства.
ВОЈНА ПОЛИТИКА
Наша војска мора да се оспособљава, опрема и припрема за најтеже варијанте
будућих ратних претњи, опасности и сукоба, а не за бајковите и крајње наивне
жеље да више неће бити рата, те да се у том смислу и не морамо припремати за
рат, већ за мировне операције по белом свету и цивилну заштиту од елементар
них непогода, оставивши наш народ на милост и немилост геноцидном тренду
наших осведочених непријатеља.
Основна намена сваке војске је њена употреба у рату како би у њему остварила
своју јединствену улогу и мисију. Кроз опортуне политичке ставове да рата више
неће бити, те да ми никада нећемо ни под којим условима више ратовати, план
ски се разоружава и на жртвени пањ кад за то дође време доводи српски народ
у матичној држави пред следећи талас геноцида, који у различитим облицима
траје и данас.
Војска Републике Србије, односно Српска војска треба да буде и народна, а
не само професионална. Таква војска има своје дубоке историјске корене, духов
ну основу, славну ратничку традицију, народно поверење и искрену подршку.
Народна војска подразумева и тражи за све пунолетне и здравствено способне
мушкарце да обавезно служе војни рок.
Укидање обавезног служења војног рока и његово свођење на добровољце,
уз критично мали бројни састав професионалног дела војске, је опасна опција
која пре води капитулацији и трагичном војном поразу, него некој могућности
војног одвраћања или успешне одбране државе и националних интереса у рату.
Војна обавеза, почев од увођења у евиденцију, регрутовања, служења у актив
ном и резервном саставу у нашем народу и држави увек се снажно и позитивно
одражавала на породицу у смислу стварања, развијања и очувања здраве породи
це. Говорило се некада да ко није способан за војску није ни за породицу, односно
ако си био у војсци можеш и да се жениш. Неприпремање наших синова за војску
убрзано нам даје као резултат нагло нарастање броја готово неспособних младих
људи, не само за војску већ за живот уопште.
Савремена професинална војска је по духу плаћеничка војска која је у сушти
ни ипак мотивисана новцем, а контролисана и организована по интересно
политичким (чак и страним), а не истински виталним државним, отаџбинским
и националним интересима и разлозима. Оправдање да је оваква професио
нализација, организација и модернизација војске боља и јефтинија од ранијег
обавезног служења војног рока је форсирана медијском кампањом и усмерено
„оправдаваним“ подацима и анализама. Треба, наиме, имати у виду чињеницу
да се не мери скупоћа наше војске њеним мирнодопским годишњим буџетом,
уз наивност да више на Балкану никад неће бити рата; него се она мери пре свега
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последицама, успехом или неуспехом у будућем рату где способност и ефикасност
војске долази једино до изражаја.
Стандард свакако има битну улогу у животу свих оних који се баве војнич
ком професијом, али не може бити на првом месту. На првом месту је Отаџбина,
а то је могуће само ако се кроз васпитање младих непрестано на томе потенцира.
Ослањањем на професионалну војску без обавезног служења војног рока стварају
се услови брзог распада у критичним моментима за Отаџбину.
У Српској војсци неопходно је организовати официрски кор као корпоратив
ну професионалну организацију која има своју професионалну етику, профе
сионалну част, професионалну одговорност, кодексе официрске части и судове
части. Само таква друштвена организација професионалних официра изузетно
позитивно утиче на хомогеност и дух официрске службе, високо друштвено
поштовање и позитивну унутрашњу селекцију официра за најодговорније и
највише дужности у Генералштабу и Министарству одбране. Официрски кор не
прихвата страначко-политикантска кадровања, или било каква мешетарења или
неодговорности, односно сумњичавости у војсци у целини и њеним суштинским
уставним и законским обавезама.
Жене могу наћи своје место у војсци на оним местима чији им обим и тежина
посла реално одговарају, али не и у борбеним јединицама.
Узимајући у обзир опште стање стандарда у земљи и извора финансирања
војске потребно је законом регулисати да официри своје почетне дужности врше
најближе месту рођења односно становања. Тиме би се створили бољи услови за
благовремено формирање породица. Уз то, младе официре у почетним годинама
службе је потребно мање ангажовати на задацима типа мисије, курсева и додат
них школовања, како би у том периоду формирали породицу. За постављање на
командне и руководеће дужности као услов треба прописати већ формирану
породицу.
Оно што је посебно важно је чињеница да се најбоља цивилна контрола војске
управо обезбеђује преко квалитетног официрског кора и његове мисије коју он по
духу опште сагласности о његовој етици, службеној части, законским обавезама
и уставном улогом мора да има. Своје унутрашње друштвене активности Војска
Србије требало би да обавља у духу своје професије у официрским домовима
као што је то некада било и као што је то данас у свим озбиљним војскама света.
Како се тренутно одустало од ранијег обавезног служења војног рока, а ради
афирмације добровољног служења војног рока, било би неопходно да се закон
ски регулише одредба да се ниједан мушкарац не може запослити у државну
службу уколико није одслужио војни рок. Овакав принцип би, с једне стране,
знатно повећао интересовање младића за служење војног рока, а с друге, што је
још важније, тиме би се у државне службе и по том основу примала лица са јачим
степеном патриотске свести, части и одговорности, у односу на оне који у сушти
ни избегавају или ниуком случају не желе да служе Отаџбини и нашем народу
када се нађе у рату, односно у најтежим могућим условима.
Војни рок би било потребно продужити и попунити садржајима са више вој
ничког духа и ратног оспособљавања. Тиме би се уједно повећао број активних
припадника војске у односу на овај данас који је апсолутно незадовољавајући,
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унапред носећи и најављујући тешке последице будуће неуспешне војне и ратне
одбране државе и нације. У исто време треба обновити традицију јавних радова
које организује и изводи војска, као начин да се помогне изградња земље соп
ственим снагама и ресурсима, али и начин обнављања духа заједништва, моба
и радних акција.
Циљеви:
- Доношење нове војне доктрине у складу са војно-политичким положајем
Србије и српског народа у целини
- Враћање обавезе редовног служења војног рока и система резервног вој
ног састава
- Развијање сопствене производње наоружања и опреме кроз обнову и пове
ћање капацитета домаћих војно-техничких института и наменске индустрије
- Враћање примерене улоге и угледа Српске војске у друштву
- Подршка иницијативи о успостављању новог Споразума о недељивој
колективној безбедности који је предложила Руска Федерација и јачање сарадње
са Организацијом договора о колективној безбедности
- Војно-техничка сарадња и набавка новог наоружања од Руске Федерације,
али и сарадња и узимање искустава и других страних војски
- Законско дефинисање статуса и права свих ратних војних ветерана - уче
сника у ратовима од 1991-1999.
- Одавање почасти свим породицама погинулих
- Обележавање стратишта и подизање споменика страдалима
- Материјална помоћ ратним војним инвалидима (финансијска, у меди
цинским помагалима и бањском и сваком другом лечењу)
- Повратак у активну службу прерано пензионисаних официра са великим
ратним искуством
- Обнова јавних радова које организује и обавља војска
- Обнова војног судства, војних објеката, војне механизације и пољопри
вредних добара, и војног спорта
Мере:
1. Обустављање даљег везивања војске за систем НАТО-пакта. Редефинисање
формацијско-организационе структуре, наоружања, опреме, система обуке и
васпитања.
2. Преиспитавање и раскидање постојећих обавеза и споразума са НАТО- пак
том, као што су омогућавање контроле броја и структуре наоружања, слободног
кретања НАТО трупа, размена безбедносних података, постојање НАТО канцела
рије и сл.
3. Заустављање промена намене војних објеката.
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4. Довођење у оперативно и функционално стање постојећих борбених сред
става и опреме, као и довођење на потребну меру капацитета материјално-тех
ничких средстава.
5. Председник државе има обавезу једном годишње да обиђе једну породицу
погинулих, а председници општина све породице погинулих у својој општини.
6. У Српској војсци ангажовањем војних свештеника, кроз духовност афирми
сати војничке врлине частољубља, дисциплине, храбрости, пожртвовања, скром
ности и истрајности. Свештеничко ангажовање мора бити посвећено доприносу
духовног јачања и развијања војничке и националне части, а у Војној академији
официрске части и отаџбинског идеала.
7. Нашим родовским јединицама ранга батаљон-бригада дати имена славних
пукова-дивизија српске војске чије традиције настављају, односно требало би да
настављају.
8. Почасној јединици Гарде у примереној форми вратити изглед свечане уни
форме из периода Краљевине Србије. Свечану униформу за официре свих родова
и служби ускладити са традицијом исто тако из времена Краљевине Србије.
9. У војним јединицама знатније афирмисати славну војничку традицију
закључно са изванредним јуначким примерима и делима одбране током агре
сије НАТО на СРЈ.
10. Кроз васпитање студената Војне академије афирмисати дух Отаџбинског
идеала Српства, официрске части, корпоративне свести, патриотизма, професи
оналног поноса и друштвеног статуса. У све нивое васпитања официра, подофи
цира и војника уградити свест о Косову и Метохији као неотуђивом делу Србије.
11. Поузданим и трајним мерама кроз уздизање социјалног и животног стан
дарда професионалних официра, односно официрског кора, спречити државно,
национално, лично и породично срозавање ове професије, њихово напуштање
војске и калкулантско-трговачки однос према овој професији.
12. На војном спољно-политичком плану, обуставити даље везивање за НАТО,
њихове формацијско-организационе структуре, наоружање и опрему, као и систем обуке и васпитања.
13. Покренућемо питање измене Закона о одликовањима, у којем ћемо пред
ложити афирмацију одликовања која у нашој славној војној традицији имају
утемељење.
14. Предложићемо Видовдан за Дан Српске Војске.
ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА
Образовање у ширем смислу подразумева поред школског образовања и про
свећивање путем медија, културне политике, уметности, обичајности и других
облика личног, породичног и друштвеног живота.
Школство у Србији је у дубокој кризи, која се огледа у концепцијском, финан
сијском, организационом и кадровском плану, а као последицу има пад квали
тета образовања на свим нивоима (основном, средњем и високом). Одговарајућа
решења могу се наћи само уз помоћ људи из непосредне стручне праксе, а ника
ко досадашњом политизацијом просвете, постављањем партијских кадрова
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или идеолошким реформама којих смо се нагледали од Стипе Шувара до Гаше
Кнежевића.
Ми се залажемо за дугорочно стабилан образовни систем као темељ успешне
државе и друштва. Поред непостојања адекватне националне стратегије развоја
образовања, наглашавамо и недовољно издвајање из буџета за бољи материјални
стандард како запослених тако школства у целини. Посебно је алармантно кон
статно смањење броја ученика из године у годину. Главни разлози за ову појаву
су и круцијални проблеми са којима се школство суочава:
1) негативни прираштај становништва,
2) погрешна и недовршена реформа образовног система,
3) лош Закон о основама система образовања и васпитања,
4) неадекватан систем финансирања,
5) превелика овлашћења директора школа и партијских људи у школским
одборима,
6) политизација образовног система, настојање сваке нове власти да се за вре
ме њеног мандата искаже што веће запошљавање, уз обавезно довођење у систем
својих партијских кадрова на места сарадника, начелника школских управа и
директора школа.
За последицу имамо то да је око 30% запослених у статусу радника на одређе
но време, радника са непуним радним временом, а постоји и проблем одређеног
броја нестручних наставника. Притом, у 66,2% свих школа иде само 9,4% ученика,
а у осталих 32,8% иде 90,4% ученика. У 182 школе иде 1 до 5 ученика. Јасно је да
је са економског становишта оваква мрежа школа неодржива, али је исто тако
гашење сеоских и школа у мањим градовима пораз државе која популационо
умире. Зато је питање образовања, као и питање привређивања и безбедности,
неодвојиво од решавања државног приоритета број 1 – проблема беле куге и био
лошког нестајања народа.
Покрет Двери – за живот Србије сматра да нема вишка запослених у школама
већ мањак деце. Увођењем пронаталитетне политике умногоме ће постојећи про
блеми бити решени. А са деметрополизацијом Србије, у складу са новонасталим
потребама, биће направљена нова мрежа школских установа, тј. циљ је да се већ
постојеће празне или полупразне школе напуне децом.
Циљеви:
- Донети Националну стратегију развоја образовања
- Изменити и допунити Закон о основама система образовања
- Преиспитати тзв. болоњску реформу високог образовања
- Вратити ауторитет и социјални статус учитељу, наставнику и професору
- Ослободити образовни систем од политике и партијских кадрова
- Размотрити могућности бесплатног студирања
- Ускладити развој образовања са планираним друштвеним и посебно
привредним развојем.
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Мере:
1. У духу своје политике која на прво место ставља стручност и укључивање
струковних организација у разматрање питања из њихове стручне области, про
светна политика Двери ослања се на Програм за стабилан образовни систем који
је предложила Унија синдиката просветних радника Србије, најрепрезентатив
нији синдикат просветних радника и један од најбоље организованих синдиката
у Србији уопште.
2. У доношење Националне стратегије развоја образовања у Србији којом би
се дефинисали кључни циљеви и магистрални правци образовања, као и начини
реализације тих циљева, укључити практичаре, односно људе из струке.
3. Да се наредних 5 година повећава издвајање из републичког буџета за
школство по следећем принципу: за 0,2% БДП годишње више, а да из локалне
самоуправе стиже истих 0,8%.
4. Да се расподела дела тих средстава усмерава у већој мери за потребе стан
дарда образовних институција и услова рада.
5. Променити састав школских одбора и строго забранити локалним самоу
правама да мењају школске одборе када се промени локална власт.
6. Ограничити овлашћења директора, као и решити његов статус и мандат.
7. Дефинисати на адекватан начин како се оцењује владање и да од 6. разреда
основне школе владање улази у школски успех.
8. Прецизније одредити радно-правни стат ус запослених у установама
образовања.
9. Укинути све асистенте и саветнике јер у овом тренутку за њих нема места
у образовном систему.
10. Уредити питања лекарских прегледа.
11. У потпуности уредити дисциплински поступак и удаљавање са радног места.
12. Реорган из ов ат и прос ветну инспекц иј у другач иј е него што је сада
предвиђено.
13. Мрежу школа променити и прилагодити новонасталој ситуацији (посеб
но у привреди).
14. Потребно је у перспективи прећи на једносменски рад, а то је могуће само
ако се изгради велики број нових школа на адекватним местима.
15. Где је год могуће прилагодити се стандардима спуштањем броја ученика
на 25 по одељењу.
16. Вишак запослених преусмерити у рад у одељењима за образовање одра
слих и тиме делимично амортизовати вишак, а за остале омогућити социјални
програм.
17. Када су у питању зараде и друга примања запослених у образовним уста
новама предлог је да се што пре донесе Закон о платама на бази платних разреда,
како би се створили услови за награђивање оних који постижу боље резултате рада
и обезбеђивање услова за стицање звања уз одговарајућу материјалну надокнаду.
18. Предлажемо и реформу надзорничке службе и школских управа, тако
што би послове стручно-педагошког надзора вршили предметни педагошки
саветници, а не као сада надзорници „опште праксе“ задужени за контролу свега
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и свачега. Осим тога, то би били веома искусни људи са 10 и више година рада у
просвети, који се истичу стручним и педагошким радом у настави или у струци,
без обзира на политичку референцу.
19. Посебну пажњу посветити унапређењу гимназија, на првом месту кроз
измене наставног плана и једносменски рад.
20. Омогућићемо бесплатно, односно о трошку државе студирање најтален
тованије деце чији родитељи не могу то да им обезбеде.
21. Посебну пажњу посветићемо студирању омладине из дијаспоре у Србији,
као и образовним институцијама у функцији очувања националног идентитета
(тзв. српским школама) за Србе у расејању.
КУЛТУРНА И СПОРТСКА ПОЛИТИКА ИДЕНТИТЕТА
Актуелна културна политика у Србији иде на руку чиниоцима слабљења,
дезоријентације и разградње не само српског културног идентитета, по коме смо
се издвајали и издвајамо међу културама тзв. региона, него и сваке креативне осо
бености и поузданог система духовних вредности. Као што је била у раздобљима
без државе, култура, схваћена као обједињујући простор народне заједнице, треба
да и данас сачува улогу коју је имала и када наш народ државу, односно слободу,
није имао. Не само да смо, попут осталих европских и не само европских наро
да, под ударом жестоког глобалног културног колонијализма, него је завладала
и дезоријентација којој смо сведоци протекле деценије, као наставак стратегије
развијане и уврежене током пола века „југословенске“ културне политике.
Културни живот у данашњој Србији исцрпљује се у празним и формалним
ритуалима међународне, нарочито регионалне сарадње. Под лозинком „регио
налне културне сарадње“ и наводне регионалне културне политике као прио
ритета (на чему инсистира једино званична Србија), чине се систематски напори
да све битне одлике идентитета српске културе буду скрајнуте и пребрисане, у
име поновног заједништва на штету српске културе која је, по креативном зама
ху и особености, увек предњачила међу јужнословенским суседима. У таквим
околностима „сарадње“, за представнике српске културе најчешће се именују,
наметнути од стране структура културне власти Србије, личности и остварења
„политички коректна“ и суседима прихватљива, антинационално опредељена,
која не припадају верификованим врховима наше уметности, док је понекад
питање и припадају ли уопште уметности.
Актери званичне културне политике, као и државне политике уопште, у сре
диште пажње постављају повољан спољни утисак на међународне чиниоце, и за
то се неселективно троше (иначе недовољна) буџетска средства, док су реалне и
истински потврђене вредности националног предзнака и садржаја, осведочене
установе и појединци, на маргини пажње и подршке. Под паролама неопходне
промене наше укупне свести, за добро садашњости, сарадње и напретка, спро
води се све огољенија антинационална, једном речи „туђа“ културна политика.
Они који памте времена Титове Југославије сећају се да је и тада „национално“
обележје у култури и уметности било начелно спорно, нарочито у случају српске
културе. Тако је, још изразитије, и данас.
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Телесно здравље и спортски дух
Посебну пажњу поред националне културе српског народа и свих других
националних мањина које живе у Србији поклонићемо и спорту, телесном
вежбању и физичком здрављу, као видовима промоције здравих стилова живота.
У спорту видимо посебно значајну врсту родољубља и представљања нашег наро
да и државе у свету. За све ово потребна нам је Национална стратегија у области
спорта, а спорт и тренирање морају бити што више бесплатни и доступни свима.
Ово се посебно односи на омладину за коју сматрамо да је олако оптужена
као екстремистичка и хулиганска, и да се пре може окарактерисати као родољу
бивији део нације у који није довољно уложено, који је запостављен и препуштен
духовном и физичком пропадању, а коме се мора посветити посебна државна
пажња, иницијатива и подршка.
Циљеви:
- вратити улогу српских националних установа културе у друштву и држави
- законска заштита ћирилице, као и њено пуно, равноправно интегрисање
у све видове савремених информационих технологија
- усвајање Националне стратегије према Србима у региону и расејању у
погледу очувања националног идентитета
- реформа јавног медијског сервиса у правцу нове културне политике
идентитета
- преиспитивање постојеће поделе националних фреквенција
- већа изградња локалне спортске инфраструктуре
- конкретна финансијска и медијска подршка школском, универзитетском,
рекреативном, професионалном и репрезентативном спорту
- ангажовање омладине кроз разне нове радне, волонтерске, културолошке
иницијативе и друге облике здравих стилова живота
- заштита идентитета националних мањина у Србији
- јачање лексикографске и енциклопедијске активности, која је свуда
у свету мера опште друштвене развијености и образованости: од различитих
лексикона до енциклопедије, од основног речника до посебних (специјали
зованих) речника
- оснивање Музеја геноцида са двоструким циљем: унутрашњим - кроз
развијање јавне свести о геноциду над српским народом и спољашњим - као
облик упознавања светске јавности о историјским чињеницама
- филм о Јасеновцу
- институционално повезивање (националних институ ција) са Репу
бликом Српском и Црном Гором.
Мере:
1. Темељ сваке реалне државне културне политике нужно је националан. Тек
као профилисан културни идентитет можемо ступати у природне и ненаметане,
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плодоносне контакте са другим културама, нарочито суседним, са којима смо
увек имали доста прожимања.
2. На делу је, веома дуго, јасна стратегија да се српска култура сведе у границе
Србије, а тој штетној тежњи излазе у сусрет и наши културни чиниоци. Циљано
се подешава слика српске културе према другима, како је други хоће видети, а
не према ономе што јесте. Сарадња установа културе Србије и Српске заслужује
приоритетни статус и треба бити стратешки подстицана, много обухватније него
данас, за шта несмањено постоји интерес и стална, често неузвраћена, иницијатива
из српског простора западно од Дрине. Такође, неопходна је несмањена активност
на културном прожимању Срба у околним државама и у расејању.
3. Српска култура, као и српска држава, мора изаћи из (на почецима племени
те) југословенске заблуде, која нас је тешко помела и застранила. Српска култура,
једнако као и наш народ, у данашњој Србији и изван Србије, још увек подноси
ударце који би да је обеснаже и још више помету и на те ударце не реагује на
одговарајући начин, као ни држава. Српским манастирима на Косову и Метохији
покушава се пребрисати српско име. Потире се сам помен српског језика у Црној
Гори, а српски писци пореклом оданде изузимају се из наставних планова. Спољ
на политика Србије мора да постави као питање првог реда, у домену поштовања
личних и колективних права, брисање трагова српске културе из вековних (сада
испражњених) српских простора, као и потискивање националне свести и еле
ментарног достојанства у новоствореним државама бивше заједничке државе.
4. Ћирилица је и у Србији занемарена, а у неким суседним државама пре
ћутно је забрањено употребљавати српско писмо. Ћириличко писмо је једно од
првих знамења нашег културног идентитета и његово очување, кроз широку и
јасно подстицану употребу у јавном животу, мора бити прецизно и спроводиво
уређено, од школе до јавних институција српског народа, не доводећи у питање
права других националних заједница на употребу свога писма. Исто се односи и
на српски језик који је предмет преименовања и крађе широм Балкана. Зато се
залажемо за доношење новог Закона о српском језику и ћирилици.
5. Српска држава и јавност прихватају толике драстичне акте против српске
културе као природно стање, што је неодрживо. Неопходно је да српска култур
на политика донесе делатну стратегију постојаног и промишљеног, активног
културног отпора, афирмацијом наших културних вредности и предности,
подстицањем реалне културне самосвести у нашем народу, као и обухватним,
вишестраним и сталним деловањем на афирмацији наше културе у свету, погото
во у земљама нарочито захваћеним пропагандним ратом против Србије вођеним
током претходне две деценије. Српска држава треба да финансира оне пројек
те који ће истаћи високе вредности националне културе и утемељено осећање
националног достојанства, за шта има више него довољно стварног упоришта, у
прошлости колико и данас.
6. Српска држава и српска културна политика треба да имају на уму реал
ност снажно укорењене одбојности која преовладава у бившим југословенским
републикама према специфичној историјској, културној и духовној традицији
Срба. Такав однос огледа се и у непромењеној затворености регионалних среди
на за изразите српске културне производе (у елитној као и у масовној култури),
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наспрам широке отворености, чак привилегованости културних производа и
посленика из тзв. региона у Србији. Систематским мерама успоставити равно
тежу и начело природног реципроцитета у пољу регионалне културне размене,
на основама елементарног а код нас прилично изгубљеног самопоштовања, као
и на односима међусобног уважавања, без пристајања на негативне стереотипе
који су створени према нашем народу и његовом духовном стваралаштву.
7. У самој културној елити Србије, као и изван наше земље, подстиче се подела
на „две Србије“, традиционалну и модерну, и то у значењу „заостале“ и „напредне“.
У мрежи институција подстичу се и подржавају оне које делују као продужетак
„наднационалних“ процеса фаворизованих у друштву, а темељне, традиционал
не културне институције и пројекти отежано функционишу или се гасе. Мрежа
библиотека, као културно-образовних центара у свим општинским срединама,
треба да буде подржавана и ојачавана. Исто важи за мрежу историјских музеја и
архива, које треба подстицати и помагати у подухватима истраживања и презен
товања локалне и националне културне и историјске прошлости, једнако као и
афирмације савремене уметничке делатности. Исто тако, ојачати и темељније
осмислити сарадњу државних установа са Српском православном црквом, не
само у заштити споменика културе и неговању националне и хришћанске духов
не баштине, него и у развијању свести о потреби за културним континуитетима.
8. Неравномеран културни развој иде под руку са другим аспектима неравно
мерног развоја. Стваралачке иницијативе из мањих средина не налазе на одговор
какав заслужују. Учинити потребне кораке у превладавању недостатка међусобне
повезаности и комуникације, како између великих центара и мањих средина,
као и између средина приближне културне развијености. Плански подстица
ти и помагати културну размену између средина у Србији, између истих као и
сродних институционалних мрежа. Помагати, материјално и стручно аматерско
уметничко стваралаштво и разне облике фолклорне традиције, који су основа
и често једино могућан облик културног деловања у неразвијеним срединама.
9. Одсуство стратешког утемељења у финансирању капиталних пројеката
и културне продукције уопште видљиво је у променама тежишта министар
ства културе према персоналним променама у ресору. Помоћу стручних савета
за поједине културне и уметничке области дефинисати приоритете у погледу
планирања, финансирања и извођења капиталних пројеката од националног и
државног интереса.
10. Систематски се даје превелика предност видљивијим и медијски при
казивим подухватима у односу на делатности и послове од изузетног значаја за
очување, заштиту и проучавање националне културе. Колико год треба пружити
подршку српском филму да нас на прави начин представља у свету, толико не
смемо заборавити национални позоришни репертоар, архивско истражива
ње порекла и сеоба Срба, домаћу филхармонију, археологију, ликовне салоне,
етномузику или издаваштво. Ово последње посебно у светлу да стране издавач
ке куће преузимају примат и тржиште уџбеника и белетристике у Србији, што
је недопустиво, па много већу помоћ државе треба издвојити за домаћу књигу и
издаваштво, док се посебна подршка мора дати преводу домаће књижевности на
велике светске језике и промоцији у свету.
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Велики митинг Двери у Дому синдиката у Београду, фебруар 2012. године

Коста Чавошки говори на скупу у Београду пред изборе 2012. године
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11. У трајном фокусу пажње државе треба да буду подухвати и послови који
ће утврђивати и афирмисати (у земљи и иностранству) самосвојности српске
културе, као сегмента европске културе.
12. Пажљиво размотрити удео државе у сфери културне продукције у новим
медијима и технологијама, и учинити (као што то чине друге озбиљне државе)
да се тај простор обликује у складу са базичним интересима националне кул
туре и државе. Омогућити несметан рад комерцијално усмереној културној
продукцији, али и регулисати њен општи квалитативни ниво, и спречити да се
државни материјални и финансијски извори одливају у простор у којем треба да
влада тржишна утакмица. Држава треба да посебно опорезује производе масов
не културе којим би се помогла непрофитна културна продукција у темељним
националним областима.
13. У израду изводљиве, координиране стратегије у различитим областима
културе треба укључити што шири круг меродавних људи из разних области, да
би се избегао претежан уплив ужих, фаховских или приватних интереса поједи
наца блиских власти, непрепоручљив утицај дневне политике уопште, кланов
ске повезаности, као и колонијална управа у националним установама културе.
14. Ми смо против хиперпродукције ријалити шоуа и када будемо одлучива
ли у држави сви ријалити програми биће жестоко опорезовани и преиспитани,
а средства на тај начин прикупљена уложена у културно-образовни и дечји про
грам путем конкурса.
15. Омогућићемо сталну државну подршку неговању, заштити и промоцији
идентитета националних мањина у Србији.
16. Покренућемо пројекат подизања споменика шајкачи у Београду
17. Покренућемо пројекат изградње Дома ћирилице
18. Изградићемо Музеј жртава геноцида над српским народом у 20. веку у
Београду
19. Пружићемо већу подршку српским школама у расејању и очувању духов
ности, српског језика и писма, историјских сећања, националне културе и фол
клорних традиција Срба у расејању
20. Иницираћемо специјалне културно-просветне и спортске везе са српским
заједницама у региону, као и активнију улогу Матице српске у спровођењу кул
турне политике идентитета у региону
21. Омогућићемо укључивање српских заједница у региону и расејању у про
граме јавног медијског сервиса
22. Извршићемо измене и допуне Закона о спорту и доношење Националне
стратегије у области спорта
23. Увешћемо низ пореских олакшица за финансирање спорта
24. Отворићемо посебан спортски канал као трећи програм на јавном сервису
25. Форсираћемо атлетику и телесно вежбање младих кроз повећање фонда
часова физичке културе од предшколских установа преко основних школа до
универзитета
26. Покренућемо прављење Куће кошарке и спортско-туристичких домова
других најтрофејнијих спортова
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27. Организоваћемо масовне народне акције у области екологије, пошумљавања,
пољопривреде, прављења локалне спортске инфраструкуре, физичког здравља...
ДРЖАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВА
Да би Србија преживела постојећи режим управљања државом мора да буде
замењен. Сваки нови дан са актуелним режимом на челу државе је наставак про
пасти за све грађане Србије. Али ма колико предуслов сваког опстанка и напретка
на првом месту била смена актуелног режима, подједнако је битно и ко ће доћи
после овог режима. Јер, добро се сећамо и скупо плаћамо претходне наивности да
је довољно да један режим падне да би нам било боље, односно да је свеједно ко
ће доћи уместо лошег режима. Није и не сме бити свеједно ко ће доћи после овог
режима, чија је утопистичка и преварантска политика И Косово и ЕУ дефинитивно
поражена. Не смемо поновити раније грешке, већ морамо мењати не само режим
већ и читав друштвени систем, а на првом месту систем вредности. Ништа нећемо
добити променом постојећег режима на чије место би дошао други режим који
би такође био постављен од стране Уједињених монопола Србије. Зато је да би се
у Србији нешто променило потребна најпре промена постојеће политике, поли
тичке елите и политичког система у целини, а потом и предизборне гаранције
како ће изгледати та другачија политика.
Апсолутно смо против остајања на курсу условљавања и уништења Србије
зарад уласка у ЕУ по сваку националну цену. Залажемо се за потпуни преображај
унутрашње и спољне политике, повлачење црте испод свих погубних резултата
у последње две деценије у привреди, социјалној политици, културној политици
идентитета, спољној политици и другим друштвеним областима, и започињање
нове политике, засноване на коначном дисконтинуитету са титоизмом који је
требало да буде успостављен још у време рушења Берлинског зида. Зато већ сада
тражимо Владу националног јединства и спаса, која је једини гарант спровођења
једне такве нове политике. Те Владе не може бити без јединства по питању очувања
Косова и Метохије у саставу Србије и јасног дефинисања заустављања погубног
процеса придруживања ЕУ.
Противимо се београдизацији Србије и залажемо се за деметрополизацију
(заустављање непланског раста Београда, Новог Сада и Ниша, и престанак пражње
ња унутрашњости Србије, посебно граничних и пасивних појасева), за укидање
сувишних аутономија и неувођење никаквих нових региона, за јачање народних
локалних самоуправа, као и за заштиту приватности и слободе грађана.
Војводство Српско је српски историјски термин, дело и победа, који је као
политички појам отет и злоупотребљен од аутономаша за стварање нових сепа
ратистичких циљева у Војводини (усвојена су обележја Војводине која не ослика
вају српско наслеђе; шаљу се разноврсне поруке изнутра и споља да је Војводина
потенцијални проблем; усвојен је статут АП Војводине који је покрајини дао
одређена државна својства; успостављена је Војвођанска академија наука и умет
ности која је много активнија од маргинализоване Матице Српске; направљена
је парабанкарска организација „Развојна банка Војводине“; на РТВ Војводина
су доведени главни уредници и запослени који имају двадесетогодишњи стаж
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антисрпског деловања; АП Војводина је уведена у процес сукцесије СФРЈ, чиме
све више добија међународни легитимитет; отворена је канцеларија Војводине
у Бриселу, док су се на последњем Попису становништва појавили и Војвођани,
чиме се заокружују сви потребни парадржавни елементи).
Аутономија је, дакле, имала смисла у Аустроугарској и са присаједињењем
Србији 1918. године смисао аутономије Војводине се изгубио. Данашњи великоа
утономаши су, у ствари, прикривени сепаратисти. Грађанима у северној Србији
није потребна нова администрација и бирократија у Новом Саду, и дуплирање
власти, трошкова и пореза које захтева нови, централистички Београд у Новом
Саду. Аутономаш је онај који заправо кошта и узима новце грађана северне Србије.
Зато смо ми за развлашћивање аутономашке бирократије и за демонтажу свих
оних механизама којима се наставља растакање Србије кроз подстицање сепа
ратизма у Војводини, јер знамо како су се овакви покушаји завршили у другим
бившим југословенским републикама.
Дугорочно, Покрет Двери - ЗА живот Србије се залаже за реорганизацију
државе Србије тако да постоји што мањи број посредника између буџета и крај
њих корисника. Дакле, ми се залажемо за Србију која ће бити јефтина и ефикасна
држава. Двери државу Србију посматрају као целину и залажу се за интегрални
развој Србије кроз снажне инвестиционе подухвате ради унапређења квалитета
живота у свим крајевима Србије.
Бићемо гарант свих права националних мањина у Србији на очување иден
титета, а посебно ћемо одати велику почаст свим оним представницима других
вера и нација који су били спремни да жртвују своје животе за одбрану Србије.
Нећемо дозволити разбијање државе и да српске заједнице у окружењу имају
мања верска, национална и грађанска права него мањине у Србији. Поштовање
људских и мањинских права не сме да пређе у диктатуру мањина, нити може
бити повод за сепаратистичке циљеве. Србија је одувек била мултинационална,
мултикултурна и мултиконфесионална држава, и то тако треба и да остане, уз
подсећање да је лојалност држави Србији обавезан услов за остваривање права
свих грађана Србије.
Доста нам је кршења већинске изборне воље грађана након избора и стварања
владајућих коалиција за које нико није гласао.
Циљеви:
- суверена демократија, јака држава и јака народна локална самоуправа
- промена државно-политичке свести активирањем народних снага кроз
уклањање страначко-бирократских баријера нормалном животу и привређивању
- постепено спашавање државе од политичара као тзв. спасилаца и неза
менљивих управљача нашим животима, и стварање услова за исказивање инди
видуалних талената, напредовања и одговорности, као и истинских грађанских
и локалних иницијатива
- разбијање јавних и тајних политичких и привредних монопола и картела
и успостављање услова за равноправну друштвено-привредну утакмицу
- Српска Војска
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- одбрана Косова и Метохије у саставу Србије
- очување и самосталност Републике Српске
- постављање питања статуса Срба у бившим југословенским републикама
- повратак расејаних широм света и олакшавање њиховог бирачког права
- очување српског националног идентитета оних који остају у расејању
- деметрополизација и децентрализација Србије, као и деконцентрација
државне управе (размештање одређених делова државне управе ван Београда)
- подршка привредном и друштвеном животу у селима и мањим градови
ма, посебно у граничним и пасивним крајевима
- преиспитивање аутономије Војводине
- већа заштита приватности и слободе грађана
- реформа комплетног изборног, банкарског и пореског система
- ослобођење државне управе и јавних предузећа од партијских кадрова
- преиспитивање постојеће реформе судства
- преиспитивање односа према Хашком трибуналу
- преиспитивање улоге Куће цвећа
- исправљање неправди и реституција отете имовине после Другог свет
ског рата
- деполитизација служби безбедности
- боље опремање и материјални статус припадника полиције
- боље спровођење антимонополских и антикорупцијских закона и већа
улога независних државних ревизорских тела
- свођење улоге невладиних организација на меру њихове самодефиници
је – организација финансијских и програмских независних од било које владе,
домаће или стране
Мере:
1. Преиспитаћемо по Србију и комплетну државну управу штетне уговоре,
законе и друге државне одлуке у процесу придруживања ЕУ
2. Прекидамо преговоре са тзв. приштинским режимом, тражимо поштовање
Резолуције 1244 и повратак преговарачког поступка у Савет безбедности Уједиње
них нација, и радимо на јачању српских институција и свим видовима подршке
српском народу на Косову и Метохији, као и расељенима са КиМ.
3. Онемогућићемо већинску приватизацију свих стратешких ресурса државе
Србије, на првом месту рудних и шумских богатстава, пољопривредног земљишта,
извора пијаћих вода, бањских лечилишта и речних токова, и дозволити једино
докапитализацију до 49 посто власништва.
4. Извршићемо ревизију свих спорних приватизација, прочешљати уговоре
и затражити одговорност надлежних који су прекршили закон приликом при
ватизације или нових власника који нису испоштовали уговорне обавезе.
5. Донећемо Закон о испитивању порекла имовине свих домаћих политичара
и тајкуна од 1989. до 2012, кривично гонити све који су се обогатили злоупотребом
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службеног положаја и додатно опорезовати све који су своје богатство остварили
монополским положајем у привреди.
6. Ако се ми будемо питали у Србији неће бити организоване геј параде.
7. Када ми будемо одлучивали биће строго забрањена дистрибуција генетски
модификованог семена и хране у Србији.
8. Зауставићемо обједињавање свих личних докумената у један и стварање
државе надзора над грађанима кроз биометријске системе идентификације,
чипове, камере и централизоване базе података. Залажемо се за измене и допуне
Закона о приватности и заштити података.
9. Законским актима зауставићемо неплански раст Београда, Новог Сада и
Ниша, и са државног нивоа кроз инвестиције, субвенције, пореске олакшице и
друге видове помоћи подржати породични и привредни живот у граничним
појасевима и пасивним крајевима, селима и мањим градовима.
10. Омогућићемо колективно добијање држављанства за све Србе у региону,
на првом месту за све Србе Републике Српске и Црне Горе.
11. Поставићемо питање Републике Српске Крајине која је била под заштитом
УН, вишеструког геноцида учињеног над Србима у Хрватској и повраћаја њихове
отете имовине и других материјалних потраживања.
12. Поставићемо питање коме треба оваква аутономија Војводине за коју није
дан Србин никада није гласао и супротставити се свакој регионализацији и даљем
распрачавању Србије, посебно стварању додатних бирократија и администрација.
13. Заложићемо се за промену комплетног изборног законодавства након
чега бисмо коначно добили прилику да гласамо за човека, а не за странку. На тај
начин извршити реформу изборног законодавства и државне управе у функцији
развлашћивања страначко-паразитског система и повратка народа у политику и
стручњака у одлучивање.
14. Онемогућити запошљавање чланова странака у државну управу и поставља
ње партијских кадрова на руководећа места у јавним предузећима мимо конкурса
15. Олакшаћемо добијање држављанства и гласачки поступак за бираче који
живе у расејању. Отворићемо посебну Републичку и општинске канцеларије за
повратнике и реинтеграцију у српско друштво.
16. Материјална и правна подршка Србима оптуженим или осуђеним пред
Хашким трибуналом преко којих се жели наметнути колективна кривица срп
ском народу
17. Откривање свих гробница жртава комунистичког терора после Другог
светског рата, достојно сахрањивање жртава и обележавање стратишта
18. Испитивање да ли је Јосип Броз Тито сахрањен у Кући цвећа на Дедињу и
промена намене Куће цвећа
19. Решавање питања повратка отете имовине верским заједницама и грађа
нима после Другог светског рата
20. Већа улагања из државног буџета у опремање и бољи социјални статус
припадника свих служби безбедности и полиције
21. Ослобађање служби безбедности и полиције од политичких мешања
22. У оквиру реформе судства инсистираћемо на ефикаснијем спровођењу
антимонополских и антикорупцијских закона
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23. Подржаћемо значај и повећати овлашћења независних државних реви
зорских тела и заштитника грађана и потрошача
24. Са државног нивоа подржати покретање што већег броја производних,
пољопривредних и потрошачких задруга, кроз нови закон о задругарству
25. Увести посебне пореске олакшице за задужбинарске, спортске и хумани
тарне активности свих врста
26. Укидање на десетине и стотине сувишних и паразитских државних аген
ција и пара-агенција које служе једино за удомљавање партијских кадрова
27. Увођење максимално могуће транспарентности буџетских издатака
28. Скидање НВО са државних јасли и пререгистрација свих НВО које прима
ју новац од страних влада или организација у стране интересне групе и њихово
одговарајуће законско регулисање.

Архив Српског покрета Двери

РОДИТЕЉИМА
Обраћајући се Вама, поштовани родитељи Србије,
Нећемо Вам говорити о томе што сви знамо:
Да је у Србији 400 хиљада људи мање него у доба пописа 2002. године, и да
се просечна српска породица састоји од 2,2 члана (дакле, немамо ни једно цело
дете по породици, кад је просек у питању).
Нећемо Вам говорити ни о томе да је материјална ситуација у којој сте се нашли скоро безизгледна, и да све већи број грађана ове земље скоро са очајањем
гледа своју децу, којој не може да помогне, јер је будућност са онима који су нас
овде довели потпуно мрачна.
Наши ђаци често немају новца ни да купе ужину у школи; наши тањири су
све празнији и празнији. Школе се пустоше, а гробља пуне.
У свему томе, клика која је на власти и коју нико није бирао да спроводи ово
што спроводи, покушава да нас убеди како је највећа добробит Србије у геј-парада
ма, и у давању права истополним паровима да склапају „бракове“ и „усвајају децу“.
Све Ви то знате, и зато нећемо о томе.
Хоћемо о нечему другом, опаснијем и страшнијем, а што нам је све ближе
и ближе.
Ако ови који сада владају остану на власти (макар се, по ко зна који пут,
маскирали у нове и шарене маске да би народ заварали) њихов циљ ће бити да
нам, после свега што су нам одузели (од материјалне сигурности до душевног
здравља, које нам угрожавају зато што воде политику контролисаног хаоса), оду
зимају и нашу децу!
Они су већ донели низ закона који омогућавају држави да се непрестано
меша у породицу.
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У лето 2011. донели су и закон по коме Ваш син или ћерка од своје 15 године
имају право да Вам забране увид у свој лекарски картон: Ви не смете знати да ли
Вам дете пије и пуши, да ли га је неко навукао на наркотике, да ли је оболело од
неке инфективне болести или извршило абортус, чија је најчешћа последица
стерилитет.
Ако Ваше дете оболи од неке хроничне болести, за коју је потребна посебна
исхрана или терапија, ни то нећете знати. Ако Ваш тинејџер то не жели, нећете
моћи с њим ни у болницу.
Наравно, то им није доста: они хоће да уведу и закон по коме ћете ићи у затвор
ако своје дете, изложено опасности, шљицнете по стражњици да бисте га уразумили.
И то ће бити проглашено за насиље у породици.
Напад је на здрав разум када се каже да је нормално и умерено телесно кажња
вање детета исто што и физичко злостављање.
Законску одредбу о забрани физичког кажњавања има свега 29 земаља света,
међу којима нису Енглеска, САД, Аустралија, Белгија, Италија, Ирска, Швајцар
ска, Француска.
Кад су на Новом Зеланду дали такав предлог, народ је изашао на улицу и
тражио референдум. У Словенији, где је закон уведен, казна за родитеље је 600
евра, или затвор.
Доношење оваквих закона пореметило би, ионако већ оштећене, односе
између родитеља и деце у нас.
Деца ће се супротстављати родитељима, у школама ће их учити да родитеље
пријављују полицији и она ће то чинити.
У земљама у којима је овај закон уведен деца чак лажно пријављују своје
родитеље ако одбију да им испуне захтеве, и уцењују их.
На сваку, па и најсмешнију пријаву, у Вашу кућу улазиће полицајци и радни
ци центара за социјални рад.
Немојмо то дозволити! Све су нам уништили – породицу не смемо дати!
Двери су, од самог свог настанка, потпуно посвећене борби за породицу, и
чврсто обећавамо да ћемо учинити све да ову основну ћелију друштва ојачамо.
Настојаћемо да што више ојачамо могућности за развој и напредак породичног
живота.
Насиље које разара породицу, и због кога садашње антисрпске власти осни
вају „сигурне куће“, има свој корен у хаосу који су те исте власти изазвале, уни
штавајући у Србији привреду, могућност запослења, сваку социјалну сигурност,
солидарност и бригу о човеку.
Муж који нема посла и који тоне у свакодневном очајању, жена без посла и
наде, деца препуштена самој себи – то је слика данашње Србије, за коју су криви
они који су је довде довели.
То изазива насиље у породици, а не некаква генетска насилност Срба, како
тврде непријатељи свега нормалног и људског, који тренутно, по вољи туђина,
владају остатком овог јадног и намученог народа.
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Женама не треба више права, него више привилегија
Од ове власти, овакве каква јесте, страдају и наши суграђани припадници
националних мањина – и њихове породице и породичне вредности сасвим су
угрожене, и ми ћемо их свим силама бранити.
Цела Србија мора постати СИГУРНА КУЋА за оне који у њој живе, без обзира
на веру и нацију, а пре свега за очеве, мајке и децу.
Женама не треба више права, него више привилегија – Двери ће се постарати
да мајчинство буде најзаштићенија категорија наше стварности.
Љубав, слога, будућност рада и животне ведрине засноване на узајамном
поверењу биће наш циљ, а не полиција која сваки час улази у кућу због „насиља
у породици“.
Прво што ћемо урадити јесте формирање Министарства за бригу о породи
ци и преусмеравање пажње читаве државе ка породичном моделу друштва. Све
што подржава породицу подржаћемо и ми са државног нивоа, а све што руши
породицу биће заустављено: у медијима, образовању, култури, привреди, поре
ској и социјалној политици.
Трудићемо се, свим силама, да за основне ствари за гајење деце, почев од хране
за бебе, преко одеће и обуће, до уџбеника, смањимо порезе и друге дажбине који
их чине ненормално скупима. Настојаћемо да функционалним породицама са
четворо и више деце обезбедимо низ привилегија чији је циљ повећање рађања
и брига о детињству. Усвојићемо стратегију за обнову породичних вредности у
Србији, подстичући не само медијску кампању, него и прилагођавајући школски
систем и радно законодавство овим начелима.
Зато Вас и позивамо: помозите нам да Вам помогнемо!
Сви ми из Двери смо, као и Ви, породични људи, који сваког дана морају да
брину о насушном хлебу за своје најмилије. Ми нисмо професионални полити
чари који лажу, нуде 200 хиљада радних места, 1000 евра од акција, милијарде
страних инвестиција и сличне глупости, само да бисте гласали за нас, и да бисмо
могли да четири године живимо на Вашим грбачама.
Ми знамо: ако се процес уништавања родитељства и детињства ускоро не
заустави, нема нам спаса. Двери су, а у то се и сами можете уверити ако пратите
оно што радимо, нешто сасвим ново на политичкој сцени Србије:
Ново, јер није партијско;
Ново, јер стреми општем добру;
Ново, јер не лажемо и не кревељимо се да бисмо било кога навели да за нас
гласа.
Помозите нам да светињу љубави и живота поново вратимо у средиште свега,
а најпре политичког живота у Србији.
Ми смо прва политичка опција у последњих 20 година која је ставила поро
дицу на прво место, а борбу против беле куге, промоцију рађања, мајчинства и
очинства поставила за државни приоритет број 1.
Ми нисмо партија, ми смо породица!
Објављено 20. децембра 2011. године
www.dverisrpske.com
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Србија пре свега!

Над Краљевом жива ватра сева: Бранимир Нешић говори у Краљеву
пред изборе 2012. године
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Покрени се, Србине, за живот Србије: кампања 2012. године
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РАДНИЦИМА
Већ годинама Ви, радници Србије, гледате како ова држава пропада и рас
пада се, и како Ви, људи који су на својим плећима деценијама носили обнову и
изградњу ове земље, све дубље тонете у беду и безнађе.
Причају Вам шарене лаже о некаквој транзицији, о приватизацији, о овоме и
ономе – а права истина је да убијају Србију и да врше (а то им је главни циљ) њену
деиндустријализацију. Србија треба да постане пустош без фабрика, враћена сто
година уназад, да би се овде отворило тржиште за робу страних мултинационал
них компанија и простор за одлагање њиховог индустријског отпада.
По њима, Србија не треба да буде радионица, него депонија. Ови данас продају
и распродају све што могу, јер су им стране газде дале у задатак да Србију доведу
до просјачког штапа: џепови овдашњих господара су све пунији, а наши стома
ци све празнији. Наша деца немају новца да се школују, и њихова судбина биће
судбина јефтине радне снаге кад Србија у потпуности постане страна колонија.
Многи од Вас остали су без посла неколико година пре пензије, и сада не могу
да нађу посао. Многима од Вас годинама у транзицији нису уплаћивали ни дина
ра за доприносе, и Ви се налазите на ивици потпуног слома – не само материјал
ног, него и моралног, и душевног. Не дајући нам посао, они нам истовремено на
телевизији пуштају риалити шоуе и рекламе, показујући нам непостојећи свет,
слуђујући све нас и спречавајући да сагледамо страшну стварност коју око нас
граде лажљивци звани политичари. Одакле им право да њима, који су уништили
ову земљу, буде добро, кад је свима осталима, који су ову земљу градили, лоше?
Садашња власт су лажљивци који су 2008. обећали 200.000 нових радних
места, а отпустили, дошавши на власт, 250.000 радника.
Тајкунски мафијаши и политичари Србије су, осим часних и ретких изузета
ка, једна те иста екипа. И сада ће Вам понудити стотине милијарди евра страних
инвестиција и стотине хиљада нових радних места, али знајте да лажу. Док се у
Србији не промени систем, и док страначке и тајкунске пијавице и паразити не
сиђу с народне грбаче, неће бити зоре.
Некада, док је држава била колико-толико нормална, Ви, радници Србије, били
сте познати широм света – и као радници фабрика и као грађевинари, свуда сте
позивани јер сте били стручни и способни. То је и данас могуће, али никако ако
не буде промене ове и овакве власти. А то Вам нуде Двери: да скупа променимо
једну покварену власт, неспособну за било шта осим за лажи и преваре и пијење
народу крви на сламку.
Двери Вам не обећавају лажна чуда и триста хиљада нових радних места: Двери
Вам, међутим, обећавају Србију која ће се вратити себи и почети да се препорађа
тако што ће онемогућити тајкунско-политичарску мафијашку спрегу, и што ће
ПРАВО НА РАД, загарaнтовано свим повељама о људским правима и слободама,
поново постати доступно свима који желе да поштено раде. Када се код нас проме
ни привредна атмосфера, кад пословни људи који то заиста јесу буду ослобођени
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беспотребних дажбина, кад домаће, а не стране фирме, будемо стимулисали
да запошљавају наше људе (у овом тренутку, властодршци дају паре СТРАНИМ
ФИРМАМА да запошљавају домаће раднике), кад радник буде заштићен тако
што ће имати редовно социјално и пензионо осигурање (при чему ћемо настоја
ти да пензионе фондове начинимо инвестиционим, и на тај начин обезбедимо
њихову трајност), као и плате од којих може да се живи, а не преживљава, тада
ће нам кренути набоље.
Не одједном, јер је од 1989. до данас, по наредбама Светске банке и Међународ
ног монетарног фонда много тога уништено, на првом месту све домаће банке,
а потом и домаћа производња. Никако одједном, али постепено ако наша Кућа
Србија поново буде у нашим рукама и има домаћина и домаћинску економију, а
наши природни и привредни ресурси буду под нашом контролом, српски радник
поново ће имати посла и разлога да се осмехује и да рађа децу.
Гласајући за Двери, Ви гласате за синове и кћери обичних, скромних људи,
часних трудбеника и градитеља Србије какви сте и Ви сами. Гласајући за Двери,
Ви гласате за људе без резервне отаџбине, људе који своје паре не држе у ино
странству, људе који се нису обогатили попут разних транзиционих дерикожа и
упропаститеља, људе који се никада нису бавили политиком, али јесу национал
ним радом. Ако нама дате свој глас дали сте глас за државно инвестирање у све
што је домаће: Развојну банку Србије, Фонд за одрживи развој, улагање у домаћу
производњу, пољопривреду, енергетику и науку.
Гласајући за Двери, гласате за своју будућност засновану на свему што је било
вредно у нашој прошлости. И знајте: Ми нисмо партија - ми смо радничка поро
дица! Данас је прави радник свако онај ко не жели да оде из Србије и хоће овде
да се избори за свој рад, посао, породицу, село и град. У томе видимо заједнички
циљ због кога вреди поново поверовати у живот у Србији и нашу заједничку бољу
будућност.
Објављено 29. децембра 2011. године
www.dverisrpske.com

СТУДЕНТИМА
Шта Двери - Покрет ЗА живот Србије нуде студентима?
Бити студент у Србији данас значи бити млад човек који је са свих страна
угрожен: као да је једини циљ државе, али и високошколских установа, да они
који треба да буду будућност Србије непрестано остану на маргини. Јер, од када је,
сасвим непромишљено и без икаквог сагледавања будућности ове земље, спрове
дена такозвана Болоњска реформа школства, ствари теку све горе и горе. Како и
не би, кад је циљ „Болоње“ уништење европског образовног система и некритичко
копирање америчког модела, прилагођеног њиховој економији? Наш универзитет

166

II ИЗБОРНИ ПРОГРАМСКИ ТЕКСТОВИ

Кампања 2012. године

167

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

не може да буде место продаје знања, јер је он, на првом месту, средиште науке и
образовања, који се не купују и не продају.
У току је процес ликвидације српског универзитетског образовања који желе
да сведу на кратке курсеве Титових радничких универзитета за људе са основном
школом. Иако је комунистички режим имао много мана, у његово доба факултетско
образовање је макар онима који га стекну давало солидне основе за будуће усавр
шавање и запослење, где год то било (јер и за време Тита држава је била неспособна
да нађе места под сунцем за младе школоване кадрове, од којих су многи отишли
у иностранство, што се наставило и касније, све до данас). „Болоња” ће до те мере
срозати ниво знања стеченог на факултету, да наши дипломци неће моћи да нађу
посао у струци чак ни у иностранству, без обзира на обећања демократа да ћемо
после уласка у Европску Унију и увођења Болоњске реформе моћи да се запослимо
где год хоћемо.
Циљеви „Болоње“ су, као и увек кад су лажне реформе у питању, јасни: скра
ћивање студија са осам на четири године; 60 бодова за упис године, на пример. Од
првог циља нема ништа, а ни од другог – због хаоса на факултетима све су чешћи
студентски штрајкови и други изливи незадовољства. Професори су од озбиљних и
одговорних научника, постали робови бирократије и папирологије који се, уместо
преношења знања и искуства, баве бројањем студентских бодова (почев од редовног
похађања наставе до израда семинарских радова). Студент је, за разлику од основца
и средњошколца, увек био слободан човек, који је бирао шта ће од наставе слушати
и чија ће предавања похађати, а сад је сведен на трчкарало од поена до поена, и упи
сују му се изостанци као да је код учитељице. То вређа достојанство младог човека!
Високо образовање је неодвојиво од стања у држави. Ако је држава пропала,
студенти немају наде: кад заврше студије, неће имати где да се запосле. Данас, када
студент чује да је његов колега дипломирао, не честита, већ само кратко одговори:
„Значи, оде и он/она на биро”! Зато они који студирају, да не би пали у очај незапосле
ности, продужавају период учења и полагања испита, надајући се да ће се нешто у
друштву поправити. А неће. Са овима и оваквима на власти неће и не може бити боље.
Разарање универзитета настављено је причом о томе да студенти имају право
да оцењују професоре. Они који руше универзитетску наставу имају један циљ: да
ниво факултетске наставе сведу на средњошколску, а да између професора и сту
дената успоставе трајно неповерење, које је извор даљег урушавања образовног
система. Све је то већ виђено: Хитлер је говорио да ђаци на окупираним словенским
територијама не смеју да знају да рачунају изнад 500. Очито, ни студенти не треба
да буду много бољи.
Истовремено, материјална подршка универзитетској настави и научном раду
све је мања. Студирање је све скупље и све недоступније широким слојевима станов
ништва. А и једном када дођете на студије „по европском моделу”, сачекаће вас, на
већини факултета, табла и креда, јер је са садашњим државним улагањем у образо
вање сва напреднија техника чиста апстракција.
Због свега овога, Двери позивају студенте да гласају за своју будућност тако
што ће се определити за један млад, некомпромитован покрет, покрет људи који су
бескомпромисно заинтересовани да Србији буде боље – пре свега, инвестирањем у
друштво знања, јер само такво друштво има перспективу.
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Неке од конкретних мера које Вам предлажемо:
- Преис питаћемо и укинућемо све негативне последице „Болоње“
- Вратићемо професорима достојанство, а студентима сигурност
- Направићемо пројекцију привредног развоја Србије, да бисмо знали какве
су нам професије потребне и шта су приоритети и коначни исходи факултетског
образовања
- Трудићемо се да додатно побољшамо положај студентске популације, а
нарочиту пажњу ћемо посветити младим талентима
- Факултетско образовање мора бити бесплатно
- Млади више не смеју напуштати Србију у потрази за послом и надом – Србија
мора бити спремна да им да и посао и наду.
НАЈЗАД ИМАТЕ ЗА КОГА ДА ГЛАСАТЕ!
МИ НИСМО ПАРТИЈА – МИ СМО ПОРОДИЦА!
Објављено 19. марта 2012. године
www.dverisrpske.com

ПРОСВЕТАРИМА
Доста је било силовања школства. Вратићемо достојанство Ваше професије и
очистити школство од штете коју су му нанели Гаша Кнежевић и ММФ.
Просветари Србије!
Од Гаше Кнежевића наовамо, Ви сте углавном (осим кратког периода Љиља
не Чолић) жртве невиђених експеримената, чији је циљ потпуно урушавање
наших школа. Кренули су са причом да Вас ђаци мрзе јер од школе нисте напра
вили „школигрицу“, увели су гомилу беспотребних предмета („руке у тесту“ и
слично), причајући о растерећењу ученика повећали фонд часова до исцрпљи
вања, кренули са инклузивним образовањем без икакве припреме, уводећи
децу с посебним потребама у систем само да би тој деци било горе, а да би систем
урушили, преплавили школе са причама о ненасиљу (које не индукује учионица,
него друштвено безнађе за које је одговорна власт), ставили Вас под надзоре ко
зна колико надзорника, доконих незналица који (осим часних изузетака) скоро
нису ни држали дневнике у руци, а плате Вам, осим у мизерним износима, нису
повећавали у последње четири године (захваљујући скоку евра, сада су Ваше пла
те испод 400 евра, и Ви сте, по ко зна који пут, на животном минимуму). То није
све: под изговором да штите дечја права, све време раде на подривању школске
дисциплине. Од Вас се тражи све, али Вам се не даје ништа.
Ако на следећим изборима победе чланови садашње власти (а пред изборе
су се поделили у неколико, тобож, супротстављених, група), знајте да Вас чека
ужас какав нисте ни слутили.
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Овде се ради о Вашој глави и хлебу Ваше породице - још 2009, Светска банка
је, на захтев Динкићевог (не заборавите: Динкићевог) министарства финансија
урадила план за смањење трошкова јавног сектора. Сајмон Греј, стручњак Светске
банке, у НИН-у је, 6. августа 2009, објавио идеје Светске банке за уштеду (која значи
разарање Србије): треба смањити пензије, издатке за здравство и школство, као и
социјална давања. Ниједном речју није споменуо антисрпске невладине организа
ције које се финансирају из џепа пореских обвезника Србије (наша власт издаваја
4,1 милијарду динара годишње, то јест 44 милиона евра, за НВО које се боре за
права хомосексуалаца и за признање да су Срби „геноцидан народ“; за субвенци
је у привреди она издваја 3,5 милијарди, за студентски стандард 3,2 милијарде,
а за избегла и расељена лица само 900 хиљада - „Печат“, 7. август 2009, стр.24-25).
Греј је јасан: треба укинути 11000 одељења у српским школама: 37% одељења
у свим основним и 13% свих одељења у свим средњим школама! Греј тврди да не
треба да постоје одељења са мање од 30 ђака, иако светска искуства показују да је
рад са мањим бројем ђака много успешнији (у Аустрији просечна одељења имају
20 ђака, у Ирској 24, у Британији 26, а у Португалији чак 16). То значи отпуштање
17000 просветних радника („Политика“, 23. фебруар 2009), и наметање осталима
робовског радног ритма, то јест сакаћење српске просвете на дужи временски
период. Ако се томе дода чињеница да је, због политике садашње српске власти,
400 хиљада људи у Србији мање него на попису 2002, и да се тај процес наставља
(од средине деведесетих година 20. века до данас, у школском систему Србије је
200 хиљада ђака мање!), јасно је каква будућност чека просветне раднике.
Ту будућност можемо избећи заједно!
Ако будете гласали за Двери, гласаћете за себе и своје достојанство. Двери
не намећу некакав свој програм, иза кога стоји Светска банка или Међународни
монетарни фонд. Двери су као своју просветну политику прихватиле Програм за
стабилан образовни систем Уније синдиката йросветних радника Србије, и наме
равају да се на Вас, просветаре, ослоне у будућој реформи образовног система, која
ће бити диктирана нашим потребама и могућностима, а не било чијим уценама
и злим намерама, маскираним у реформску причу. Гаша Кнежевић је отишао,
али је у министарству просвете оставио своје људе, који његов посао разбијања
нашег школског система настављају, уз малу помоћ својих иностраних партнера.
Нама у Дверима је школа важна јер је то будућност Србије. Будуће друштво је
друштво знања, и зато ми себи не можемо дозволити да будућности за Србију не
буде. Једини начин да успоставимо стабилан и свима потребан образовни систем
је ослонац на оне који у том систему раде, и који се боре да од наше деце направе
људе корисне не само себи, него и друштву.
Просветари Србије! Глас за Двери је глас за школу која ће бити добра и роди
тељима, и ђацима, и просветним радницима, која ће се заснивати на добрим
традицијама и која ће и сама постати добра традиција! Реформе – да! Ни брзе, ни
споре, него трајне и успешне!
МИ НИСМО ПАРТИЈА – МИ СМО ПОРОДИЦА!
Објављено 20. марта 2012. године
www.dverisrpske.com
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ВОЈНИЦИМА И ПОЛИЦАЈЦИМА
Војници и официри Војске Србије!
Обраћајући се Вама, наследницима славних традиција Српске Војске, од вре
мена Стефана Немање до Кошара, подсећамо Вас на оно што и Ви сами видите:
наша земља налази се у тешком духовном и друштвеном стању, на ивици ропства у
које нас гурају исти ови што Војску сакате (под изговором „професионализације“),
припремајући Вас да будете топовско месо НАТО-а. Ви и сами знате да је Србији
намењена улога транзитне земље за пребацивање потрепштина НАТО-трупама у
њиховом будућем нападу на Сирију, Иран, и, у догледној перспективи, на Русију.
Линија НАТО-снабдевања ће ићи од италијанске луке Бари, преко луке Бар у Црној
Гори, Србије, Румуније, Грузије и Азербејџана до одредишта овог најнеправедни
јег и, по свему судећи, најстрашнијег рата у досадашњој историји.
Као што Вас сада шаљу у „мировне мисије“ широм планете, а не дозвољава
ју Вам да дођете на свету српску земљу, Косово и Метохију, тако ће Вас, можда у
врло скорој будућности, слати да гинете у борбама против Русије. Војска нам је,
иако је имала сјајан потенцијал, уништена и упропашћена, чему су допринели
садашњи председник Србије (бивши министар одбране СР Југославије) и његов
кум, садашњи министар одбране Србије.
Судбину људи који су служили у Војсци најбоље одражава прошлогодишњи
случај породице Поњигер, када су се подофицир у пензији, његова жена и дете
бацили са спрата војничког самачког хотела на Звездари, јер су надлежни хтели
да их иселе, а људи нису имали где да иду.
Зато Вам се обраћамо: избори који су пред нама тичу се не само тренутне
ситуације у парламенту, него геополитичке и војне будућности Србије. Или ћемо
остати неутрални и војно се оспособити за предстојеће кризне периоде, трудећи
се да ниједан наш човек не гине по туђој вољи и за туђ рачун, или ћемо постати
НАТО-робље, на чијој територији ће бити постављене америчке војне базе, леги
тимни циљеви сваког ко се са НАТО-агресорима нађе у сукобу.
Гласајући за Двери, Ви гласате не само за нову, никаквим лажима и компро
мисима неупрљану политичку снагу, Ви гласате за Српску Војску достојну своје
прошлости и спремну за тешку, али херојску, будућност, у којој ће од Вашег родо
љубља зависити судбина свих нас. Ником не будите слуге и коњоводци, него часни
припадници своје народне заједнице.
„Двери“ такође наглашавају да ће Војска Србије, поред служења професио
налаца, свакако поново обновити и обавезно служење војног рока, јер је наша
војска, још од доба Првог српског устанка, увек била НАРОДНА ВОЈСКА. Прег
нимо сложно да бранимо оно што су нам преци оставили у наслеђе и оно што од
нас очекују потомци!
Полицајци Србије!
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Већ деценијама, пропали режими покушавају да од Вас, полицајаца, направе
најомрзнутије људе у Србији: прво су се трудили да Вас учине керберима тито
истичке идеологије, а данас од Вас настоје да начине своје харачлије, од којих
народ бежи јер зна да ће да му траже новац. Деведесетих година 20. века ишли
сте да браните Србију, често жртвујући своје животе, да бисте данас дочекали да
Вам због тога прете разне „невладине организације“, шачица туђинских слугу у
Србији који раде за државе које су пре само 12 година дотурале оружје људима
који су Вас убијали.
Актуелна власт приморава Вас да на улице и спортске стадионе излазите
као боксерске вреће за изливање социјалног беса који је сама изазвала. Зар Вас
треба да туку због њихових срамних грешака и промашаја – није него! Зар тре
ба да обезбеђујете геј параду, а да спречавате преварене и покрадене малинаре
и друге незадовољнике да се буне – није него! И то све за мизерне плате, које ће,
како економска криза буде све јача, да буду још мизерније и којих, ако се овако
настави, једнога дана неће ни бити, пошто буџет нема одакле да се пуни – демо
крате и њихови коалициони партнери потпуно су сатрли привреду у последњих
12 година. Ако се власт и њена политика хитно не промене, на улицама ће доћи до
хаоса: почеће масовни нереди, пљачке продавница прехрамбене робе, насртаји
на банке, бензинске пумпе; кад народ осети глад – тешко ономе ко му се нађе на
путу: а Вас ће слати да им се нађете на путу.
Двери ће уложити све напоре да до оваквог развоја догађаја не дође, и да Ви,
часни људи који желите да браните своју државу и свој народ, а не режим, будете
уважени и поштовани због онога што радите. Незапослени, гладни, преварени и
обманути су Ваше комшије и суграђани, а не непријатељи, зато никако не смете
да дозволите да Вас било ко увлачи у сукобе са већинском Србијом.
Борећи се да се парада срама 2011. не одржи, Двери су биле заједно са највећим
полицијским синдикатом, позивајући на трезвеност и слогу у одбрани здравог
разума. Захваљујући нашим заједничким напорима, режим се није усудио да,
у доба док НАТО јуриша на Србе на Косову и Метохији, изведе на тротоар једну
шачицу егзибициониста, чији је једини циљ да од својих америчко-европских
покровитеља узму још који долар више.
То је модел нашег понашања ако будемо имали удела у власти – разговори
непосредно са правим представницима оних служби и струка за чији се рад доносе
закони, стварање општенародног сагласја о свим битним питањима нашег дру
штва, заједничко напредовање ка постављеном циљу – мирној и стабилној Србији.
Позивајући Вас да гласате за Двери, ми хоћемо да у Србији више никад не
буде ни сенке грађанског рата и да полиција препорођене Србије заузме часно
место, које јој и припада.
Опремићемо Вас најбољом опремом, али не да бисте тукли голоруки народ,
него да бисте бранили ред и поредак; имаћете плате достојне тешког посла којим
се бавите, али нећете јурити узгајиваче марихуане у саксијама, него ћете хапсити
истинске нарко-дилере; нећете долазити у станове наших породица да интерве
нишете по пријавама за ударац детета по задњици, него ћете се обрачунати са
тајкунско-мафијашким подземљем. Ваше униформе биће светлост сигурности
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у ноћној улици; Ваше оружје биће коришћено само за одбрану Србије, и ни за
шта друго. Једном речју, бићете службеници Правде, о којој пева химна Србије.
ВАШ ГЛАС – НАШЕ ЗАЈЕДНИЧКО ПРЕГНУЋЕ!
МИ НИСМО ПАРТИЈА – МИ СМО ПОРОДИЦА!
Објављено 21. марта 2012. године
www.dverisrpske.com

СРПСКОМ РАСЕЈАЊУ
Коначно морамо да решимо и то питање: ко може да говори у име Расејања и
зашто се тај глас не би чуо у Скупштини Србије? Са којим правом се дискриминише
најмање трећина нашег народа? Хоћемо тему дијаспоре као једну од централних
националних тема у српској јавности у Матици и идеју повратка као јавну расправу
о томе зашто је то важно и како до тога доћи?
То није могуће без некога новог на политичког сцени Србије ко има права да
проговори у име Српског Расејања, а Двери сматрају да имају то право после посе
ћивања више од 60 српских заједница у Европи, Америци, Канади и Аустралији у
последњих неколико година.
Свакако да би и у овој мисији држава могла и морала да помогне па и у том правцу
Двери мисле много да учине ако добијемо поверење народа на следећим изборима.
Двери никада нису биле организација која само прича. Ми желимо да дамо свој
конкретан допринос.
До сада смо то чинили кроз идеју српских интеграција и Српске мреже, кроз Све
тосовску школу у дијаспори, кроз преко 200.000 евра хуманитарне помоћи коју је
дијаспора послала преко Двери народним кухињама и српским породицама на
Косову и Метохији, вишедетним породицама широм Србије и угроженима после
земљотреса у Краљеву.
Урадили смо и специјалан „Водич за повратнике из дијаспоре” са свим најважни
јим информацијама и упутствима за реинтеграцију повратника.
Сада сматрамо да је дошло време да Српско Расејање добије свог политичког
заступника у Скупштини Србије и да много више урадимо на побољшавању односа
Матице и Расејања.
Двери се залажу за лакше добијање држављанства, за олакшанију могућност
гласања, стимулативнији привредни амбијент за улагање, српске школе у расејању
и низ других мера које можемо да изведемо тек ако нам дате Ваше поверење на сле
дећим изборима.
Двери су аутентични заступник политичких и животних интереса Српског Расе
јања, тако да и многобројни Срби света који живе ван Отаџбине могу да потврде оно
што се данас може чути широм Србије: Сада коначно имам за кога да гласам.
Објављено 23. марта 2012. године, www.dverisrpske.com
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Породица на првом месту! Породично 2012. године у Новом Саду
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НАЦИОН
 АЛНИМ МАЊИНАМА
Драги пријатељи, драги суграђани,
Двери-Покрет за живот Србије Вам се обраћа уочи ових избора са жељом да
Вам саопштимо неколико важних ствари које се тичу нашег заједничког живота у
земљи која је довољно велика, и простором и срцем, да нам свима буде заједничка
кућа. Као што знате, наш Покрет је настао због чињеница да на овим просторима
не постоји ниједна политичка опција која говори у име обичног човека, његове
породице и његових ближњих. Ми нисмо професионални политичари – били
смо невладина организација, и на изборе излазимо јер је већ догорело до ноката,
и зато што партијско-тајкунска власт оглода и прождера све пред собом.
У Србији је четвртина становништва незапослено! Запослено је мање од поло
вине становништва. Овој земљи прети економски и сваки други колапс, ако хитно
не кренемо да се заједно боримо за њено опште добро. Дакле, за добро свих, а не
само појединаца, пљачкаша и разбојника маскираних у либералне капиталисте,
приватизаторе и сличне кловновске фигуре наше убоге транзиционе стварно
сти. Не може бити добро никоме ако нам није свима добро. Не може бити добро
Београду, а да није добро Новом Пазару; не може бити добро у Ваљеву, а да није
добро у Кањижи; не може бити добро у Чачку, а да не ваља у Неготину; не може
бити добро у Краљеву, а да не ваља у Бујановцу. Овде је, на општу несрећу, добро
само кликама политичарско-тајкунским и ником више.
Има оних који нас свађају, који подстичу сепаратизме, који желе да ова земља
опет потоне у крв, као 1991-1995. и 1999, када смо, сви скупа, тонули у мору крви и
суза. Баш њих брига и за Србе и за националне мањине: њихов једини циљ је да се
домогну овдашњих природних ресурса и геостратешког положаја, и да наставе
да владају светом помоћу НАТО војске у недоглед (ваљда мисле да су бесмртни,
а не знају да је свака сила пролазна и да се, кад-тад, уруши). Ти који нам добро не
желе оцрнили су ову земљу 1999. године, изручујући на њу бомбе са 30 хиљада
тона осиромашеног урана. Од последица тог бомбардовања и сада сви умиремо:
радијација не бира ни православца, ни римокатолика, ни протестанта, ни мусли
мана, ни следбеника јудаизма – она узима жртве, и међу малом децом.
Видите ли шта су урадили на Косову и Метохији? Убили су покрајину ураном,
тобож борећи се за права Албанаца, које су, због Бондстила и рудника Трепча, сада
препустили мафијашкој власти Тачија и компаније, а покрајина је опустошена
како последицама бомбардовања, тако и наркоманијом и неморалом сваке врсте, и коначном разградњом последње патријархалне породице на Балкану, оне
албанске. То они хоће: њих ништа друго не занима осим свеопште пљачке. Није им
доста да имају сва богатства овог света – треба да ми, обични људи, немамо ништа.
Зaто Вас позивамо: гласајте за Двери! Не верујте више ни истрошеним поли
тичарима из својих редова који се заклањују иза приче о Вашим етничким пра
вима и слободама, а праве дилове и продају се политичарима који ову земљу
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интензивно уништавају од 5. октобра 2000. наовамо (неки од њих су то чинили и
раније, још у Титово и Слобино време). Ваши национални лидери су, част изузе
цима, такође људи личних интереса и лажних прича о светлим перспективама
од којих, кад узјашу фотеље власти, неће бити ништа. Двери Вам, јасно, гласно и
часно, поручују следеће:
Свима нам је заједничка породична брига
1. Ми смо српски родољуби, и волимо свој народ, његову прошлост и његову
будућност. Баш зато, не мрзимо друге народе, и борићемо се за сва њихова иден
титетска права и слободе. Јер, ако бранимо свој идентитет, ми ћемо бранити и
Ваш. То само империјални ниткови глобализма сањају о „мелтинг поту“, лонцу
за топљење, који треба да све народе лиши самобитности и закува им чорбу црне
диктатуре новца. Бог је створио све људе и народе, и дао им слободу да буду то што
јесу. Још као невладина организација, Двери су доказале да у одбрани основних
вредности можемо да наступамо заједно са представницима свих традицио
налних верских заједница у нас. У општем – јединство, у посебном - слобода, у
свему – комшијска пажња и узајамно поверење, јер, како каже изрека, комшија
је некад важнији од брата.
2. Ми смо породични покрет, покрет који брани породичне вредности. Геј
парада у Београду вређа сваког грађанина Србије: од Суботице до Призрена и
од Новог Пазара до Неготина. И деца националних мањина, као и деца Срба, у
школе често иду гладна јер родитељи, без посла и наде, немају да им дају новца
за ужину. На дечју храну, одећу, обућу овде су ударени такви порези и намети да
то постаје неиздрживо. А куда ће наша деца кад заврше школе и факултете? Где
ће наћи посао? Што, да им га неће дати политичари и тајкуни? Ако га и добију,
биће то ропски посао, без икакве перспективе, без достојанства, онако како сад
људи раде, по цео дан за 150-200 евра. Зато вам Двери поручују: бранићемо све
породице у Србији!
3. Себи и својима желимо слободу, хлеб и мир. То исто желимо и свим гра
ђанима Србије, без обзира на веру и националну припадност. Ратове на овом
простору, као и у читавом свету, изазивају стране силе, које подједнако мрзе све
народе. Њихова отаџбина су банке, а њихов једини род је прљави новац који зара
ђују на туђој муци и несрећи. Не дозволимо да нас свађају и да разарају ово мало
наде и мира што нам је остало. Видели смо шта су урадили на Блиском Истоку,
тобож бранећи будућност тамошњих народа: све су упропастили и разорили у
име „демократије и људских права“. То се у Србији не сме дозволити.
Бранимо свој идентитет-бранићемо и Ваш! Бранимо своје породице – брани
ћемо и Ваше! Хоћемо да сви грађани Србије имају слободу, хлеб и мир!
Гласајте ЗA Двери – Покрет ЗА изградњу наше заједничке куће! Гласајте ЗА
Двери – Покрет ЗА мир и слогу међу комшијама!
Објављено 18. априла 2012. године
www.dverisrpske.com
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НЕОДЛУЧНИМА
Обраћамо се Вама, који нисте сигурни да ли уопште има смисла изаћи на
ђурђевданске изборе, јер све странке Вам се чине исте.
Покушаћемо да укажемо на чињенице, па нека свако одлучи у складу са
својом савешћу.
Они који су до сада били на политичкој сцени стварно јесу исти, јер већ више
од двадесет година играју игру Сјаши Курта да узјаше Мурта. Куртизација и мур
тизација Србије додијале су свима.
Кад они кажу йосао-инвестиције-сигурност, то треба читати овако: другари
донедавног „просрпског“ председника заиста ће имати посао, за њих ће бити посла
у управним одборима јавних предузећа, у свим новоизмишљеним агенцијама,
на сваком кораку и на сваком месту.
Они ће имати и да инвестирају у своје џепове – као што је Ђелић радио, па
се, после спавања на каучу своје тетке, одједном обрео у свили и кадифи, са пре
ко десет милиона евра у касици-прасици. И пошто ће имати посла, и моћи да
обезбеде инвестиције, њима је трајно обезбеђена и сигурност, док ћете ви стално
живети у минусу, у беди своје свакодневице, у немогућности да школујете своју
децу, у безнађу.
Кад они кажу да су против страначког запошљавања, то није чудно: запо
слили су све чланове своје странке, и сад више немају потребе за страначким
запошљавањем. На њиховом челу је онај који је писао „Економију деструкције“,
а онда, после упада са оружјем у Народну банку, после 5. октобра, преузео на себе
дужност да изврши деструкцију економије, уништавајући домаће банкарство и
уводећи страно, које нам и сада скида кожу с леђа.
Онда се шифрована екипа досетила да више не буде Г17+, па су постали УРС,
и понашају се као да су они опозиција, а не као да су четири године растурали
Србију (мисле да смо им заборавили Радована Јелашића и аферу „Коферче“, а тек
Томицу Милосављевића, пропагатора свињског грипа и купца оноликих вакци
на, који сад, ни лук јео, ни лук мирисао, само чека шансу да нас поново убаци у
неку од својих шема).
Па онда још један Курта маскиран у Мурту: он који је издао своје бираче, тврде
ћи, почетком априла 2008, да никад неће ући у коалицију с тадићевцима, касније
је постао њихов главни сарадник у рушењу Србије, гласајући за сепаратистички
статут Војводине, за срамну декларацију о Сребреници, за Косово у фусноти, за
све видове понижавања Србије.
А кад вам кажу ПРЕОКРЕТ, ви знате да је то СУНОВРАТ, и да онај што каже да
са своје четворо деце живи у Србији лаже, јер он не живи у Србији, него на Деди
њу. Он је од одрпанца, пропалог студента драматургије, који је, у протестима
1996/1997, викао „Помоз Бог“, преко Шилерове улице и вртића за Земунце, постао
дедињски паша, који се удружио са Титовим зликовцем, Капичићем, лажногорцем
Вуком Драшковићем и Мићуном бр. 2 (а Мићун је еталон за сенилну јувенилност,
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старачку живахност у политици) - Захаријем Трнавчевићем, који мисли да зна
шта је пољопривреда само зато је водио емисију „Знање-имање“. И ти и такви, који
су чист мрак прошлости, сад нам нуде светлију будућност.
А што се опозиције тиче, иако тврде да су најбољи, већ су предуго ту, са својим
акробацијама и превртањима преко глава, при чему можемо основано да сумња
мо да је неко од њих спреман да после приче никад и никако са жутима учине
исто што је учинио и Ивица Дачић 2008. Да и не говоримо да сви размишљају
страначки, и да, ма где били на власти, доведу своје кадрове на кључна места, не
по принципу стручности, него по принципу подобности.
Дакле, СВИ СУ ИСТИ, осим оних који су се због те поражавајуће чињенице и
појавили у политици, а то су Двери – Покрет за живот Србије, који се, као невладина
организација, дванаест година борио за српски идентитет и српску будућност, за
све наше породице и Србију као велику породицу. У политичку арену смо ушли
тек кад смо видели да се нико не бори за обичног човека и његово право на норма
лан живот, да породицу и децу нико ни не помиње, да им је то што је 500 хиљада
људи у Србији мање за девет година сасвим свеједно, јер припадници страначке
касте имају и ПОСАО и ИНВЕСТИЦИЈЕ и СИГУРНОСТ.
Двери једине нуде:
ревизију пљачкашке приватизације и кривично гоњење одговорних,
додатно опорезивање страних банака у Србији,
сузбијање тржишних монопола и домаће банкарство, Развојну банку
Србије и Фонд за одрживи развој,
• царинску заштиту домаће производње,
• пореску реформу и олакшице за отварање породичних фирми, нова ула
гања у пољопривреду,
• обнову задругарства (производног, прерађивачког, потрошачког),
• забрану генетски модификоване хране и семена,
• заустављање пљачке, распродаје и задуживања државе,
• избацивање странака из јавних предузећа,
• раскид зависног односа са ММФ-ом,
• доношење Закона о испитивању порекла имовине свих политичара и
тајкуна од 1989. године,
• прекид преговора са Европском Унијом која нам, уместо бољитка, нуди
геј параде и отимање Косова,
• окретање Русији и другим независним земљама света,
• спречавање уласка Србије у НАТО,
• повратак Срба из расејања и помоћ свим Србима на Балкану,
• преиспитивање аутономије Војводине, коју користе разни чанкови и чан
чићи за срамно лично богаћење,
• спречавање одржавања геј парада које значе рушење јавног морала,
• заштиту ћирилице и српског културног идентитета,
• снажну Српску Војску,
• борбу против комадања Србије кроз регионализацију,
•
•
•
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борбу против беле куге, подршку породици,
опорезивање шунда и риалити шоуа,
јаке локалне самоуправе,
укидање сувишне администрације и измишљених агенција,
подршку домаћем образовању и науци, са посебно битним преиспити
вањем Болоњске реформе,
• подршку домаћој енергетици и туризму,
• заштиту српског народа од новог геноцида кроз изношење истине о прет
ходним геноцидима,
Једном речју: НОВИ ЖИВОТ СРБИЈЕ!
•
•
•
•
•

Ни за Курту, ни за Мурту – него ЗА ДВЕРИ!
Објављено 19. априла 2012. године
www.dverisrpske.com

СВИМА КОЈИ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Србија је, захваљујући низу околности и потпуној небризи власти, земља
болесних људи. Сваке године, преко 30 хиљада људи оболи од разних врста тумо
ра, што је непосредна последица НАТО бомбардовања 1999. Међу тим људима,
налази се и око пет стотина мале деце.
Такође, на све могуће начине, на Србију се врши притисак да одобри увоз ГМО
семена и отпочне са производњом ГМО хране, чије штетне последице по здравље
човека су поуздано научно доказане. Изнад Србије често се обављају сумњиви
летови авиона, иза којих остају такозвани „хемијски трагови“ („кемтрејлс“), који
врше промену климатских услова наше земље, а остављају и опасне последице
по здравље становништва.
Кључни људи нашег здравственог система, попут донедавног министра Томице
Милосављевића, кључног актера афере зване „свињски грип“, често су уплетени у
мутне радње фармацеутских концерна, и својим намерно погрешним одлукама
угрожавају избор здравог живота у нашој средини. Зато Двери – Покрет за живот
Србије обећавају гласачима:
• Оснивање државног медицинског центра за праћење последица НАТО
бомбардовања по здравље становништва, а нарочито разних врста канцерогених
обољења и тумора;
• Забрану дистрибуције ГМО семена и ГМО хране на целој територији
државе Србије;
• Спречавање запрашивања Србије опасним супстанцама из ваздуха;
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Повратак производњи домаћих вакцина и забрану увоза сумњивих и
непотребних цепива, чиме ће бити спречене нове афере попут оне са „свињским
грипом“.
ЗАТО: ГЛАСАЈТЕ ЗДРАВО - ГЛАСАЈТЕ ЗА ДВЕРИ!
•

Објављено 21. априла 2012. године
www.dverisrpske.com

ПЕНЗИОН
 ЕРИМА
Рачуница је једноставна: докле год су на власти странке које слушају Брисел
и ММФ, неће бити пара за пензије, јер нема запослених да Вам их обезбеде!
Драги пензионери, наши очеви и дедови, наше мајке и баке,
Ми, Двери – Покрет за живот Србије, сада се обраћамо Вама, чијим је радом
и муком Србија постајала све лепша и боља за живот, и захваљујући чијем труду
смо и ми данас кадри да се боримо за бољу и лепшу Србију.
Ви већ дуго времена, а нарочито после 5. октобра 2000. године, гледате како
се све што сте Ви изградили руши, и како Србија од градилишта постаје једна
огромна рушевина, и то управо захваљујући властодршцима који су нас довели
довде где се сада налазимо – а то је сама ивица пропасти.
Ви примате пензије које су, углавном, права „цркавица“, колико да не умрете
од глади, а неки се, зато што имају и мање од просека (а просек у Србији, претво
реној у тајкунско-партијско тркалиште лажи и привида, је око 200 евра) заиста
налазе и пред таквом опасношћу. Скромни, радни и вредни какви сте били, Ви
безгласно трпите, иако пензија није милостиња, него плод Вашег рада и заслу
жено зарађена награда.
У здравственом систему сте грађани другог реда, и често се према Вама одно
се као према сувишном терету кога се треба ослободити. Лекари и медицинско
особље нису толико криви: држава, која је у рукама белосветских плаћеника и
шибицара, не брине о Вама зато што сте јој „на грбачи“, то јест пензије се исплаћу
ју из буџета који је оптерећен преко сваке мере и на ивици слома. Зато је некима
циљ да Вас што више пошаљу на гробље, да не бисте „оптерећивали буџет“. Зар
сте то заслужили?
Зар сте, после свега што сте учинили за Србију, заслужили да гледате како
Ваши синови и кћери, унуци и унуке, немају посла, него се често ослањају на
Ваше мизерне пензије, јер ни они немају од чега да живе? Зар Србија, која може
да храни и себе и друге око себе, да спадне на просјачки штап само због неспособ
них и покварених политичара, који служе туђину и домаћим „успешним бизни
сменима“, који су се, захваљујући спрези с партијском охлократијом, домогли
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невиђеног богатства, успут гасећи успешне фирме које сте Ви градили и у којима
сте радили, и обављајући „прихватизацију“, где се, разбојнички, прихватио ко је
чега стигао да се напљачка? Зар у Србији да преко 350-оро деце (о одраслима да
и не говоримо) сваке године добија тешке туморе од последица НАТО бомбардо
вања, а да нас та власт увлачи у НАТО и да нам прича како су нам Европска Унија
и Америка најбољи пријатељи и савезници?
Не верујте лажљивцима
Да и не говоримо о најважнијој чињеници наше данашњице: редовна исплата
Ваших пензија тешко је угрожена. Да би се пензије редовно исплаћивале потребно
је да 2,5 радника буде на једног пензионера. А како је у Србији? Пензионера има
више него запослених: на сто пензионера 97 запослених, а тенденција је да број
запослених пада и даље. Дакле, буџет нема одакле да се пуни и Ви ћете, врло ско
ро, остати без пензија. Израчунато је да ће, ако се овако настави, до 2025. године у
Србији сви људи остати без посла (ова власт је отпустила 400 хиљада људи, што је
прави геноцид)! Зато нека Вас нико не вара: пензионери су, ако не схвате шта се
збива и куда све ово води, заиста осуђени на смрт.
Зар сте, после свега што сте учинили за отаџбину, заслужили да се храните
из контејнера? То је грех пред Богом и срамота пред људима. Уместо да можете
да одете у бању и да старост проводите под пуном социјалном заштитом, уместо
да се за Вас дижу старачки домови са нарочитом негом и да се подижу центри за
окупљање и разоноду пензион
 ера, Вас сматрају „вишком“ који треба одстранити.
Не верујте лажљивцима који су Вас довели до просјачког штапа – они мисле
само о себи и ни о коме другоме! Чак и ако су Вам испунили ситна обећања, сарад
њом са Жутима су Вас дугорочно упропастили – јер, за чијег мандата је постигну
та оволика незапосленост, погашене оволике фабрике, ако не за мандата Бориса
Тадића и Ивице Дачића?
Двери – Покрет за живот Србије пензионерима не обећавају куле и градове,
које досадашњи властодршци зидају само себи. Ми чврсто обећавамо оно што смо
обећали целој Србији – устајање у одбрану свих који су угрожени и оглашавање
у име свих који су остали без права гласа. Обећавамо да ћемо, свим силама које
имамо, кренути у заустављање пропасти наше привреде и обнову домаће произ
водње, када ће људи заиста моћи да раде и зараде, а не да, чак и ако имају посао,
он буде плаћен мање него што је довољно за хлеб и млеко.
Двери Вам нуде будућност у којој пензије неће зависити ни од ММФ-а, ни од
пропагандних трикова разних партија, него од повећања наталитета Србије и
запослења младих људи, Ваших потомака, који неће морати да из нужде и тешке
муке напусте своју отаџбину, и Вас, родитеље, оставе бризи државе које нема.
Двери Вам нуде нарочиту пажњу у медицинском систему, који Вас више неће
третирати као терет, него као људе који заслужују пажњу и бригу. Пензија више
не сме бити милостиња као до сада, него заслужена награда за Ваш рад на добру
отаџбине, који су властодршци понизили и упропастили само да би угодили
НАТО-у и ММФ-у.
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Ђурђевдански избори 2012. прави су пут ка изласку из беде у којој су се нашли
и деца и одрасли, и млади и стари. На тај дан згазићемо аждају тајкунско-партиј
ске охлократије (власти најгорих), и кренућемо новим путевима, на којима и за
Вас, наше очеве и дедове, мајке и баке, има места, и то не на зачељу колоне.
Придружите нам се у заједничкој борби! Ми нисмо партија – ми смо породица!
Објављено 25. априла 2012. године
www.dverisrpske.com

НЕЗАПОСЛЕНИМА
Они су Вам упропастили живот! Зато Ви треба на изборима да им упропастите
планове! Двери – Покрет за живот Србије сада се обраћају Вама, незапосленима,
којих је у овој ојађеној земљи читавих 25%. Можда знате, а можда и не знате, али
у Србији, од доласка на власт свих ових који су исти, и који су од политике, после
две деценије присуства на нашој јавној сцени, направили вештину простачког
шибицарења, без посла и надe остало је 900 хиљада људи. Израчунато је да ће,
ако се овим ритмом настави, до половине треће деценије 21. века (дакле, за десе
так година) цела Србија остати незапослена - нико у Србији неће имати посла!
Jедноставно, Србије више неће бити.
Право на рад једно је од основних људских права. То право Вам ускраћује кли
ка оних који су у тајкунско-партијском дилу, и који једни друге одржавају зато
што је њима лепо, иако је Вама очајно. Лишени права на рад, ви сте подвргнути
геноцидној политици туђих плаћеника који држе власт у Србији. Јер, у дефини
цији геноцида, оној која је настала после Другог светског рата, јасно је речено да
се геноцид, између осталог, састоји у стварању неповољних услова за живот једног
народа, због којих тај народ изумире или се исељава.
Домаћи властодршци, верне слуге страних газда, непрестано доносе законе
који стварају неповољне услове за запошљавање и значе нова отпуштања, а од Вас
се труде да направе хипнотисану масу, тако што Вас шаљу на паразитске бирое за
запошљавање, узимају паре за Вашу додатну обуку (од које нема ништа), замаја
вају Вас лажним обећањима и гоне у беду.
Све више људи у овој земљи живе као бедници, без посла, будућности и наде. И
ако ови остану на власти, биће још горе. Чак и да нађете посао у Србији, коју су
направили они за које пропала ЕУ нема алтернативу, то ће бити ропски послови
са платама око 150 евра и мањим, док ће цене животних намирница, комуналија
и свега другог непрестано расти и убијати Вам сваку вољу за живот.
Двери Вам не обећавају 200 хиљада нових радних места: то је обећавао Борис
Тадић и његове колеге из Демократске странке. И ако томе придружите разне
Динкиће, Дачиће, Драшковиће и Јовановиће, плус оне из опозиције који причају
празне сицилијанске бајке и обећавају сто милијарди евра страних инвестиција (у
шта ни највећи идиот не може да поверује), све Вам постаје јасно: они настављају
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да од Србије праве Шојићеве Магареће ливаде, на којима, уместо деда Ставри
них магарића, треба да се играте Ви. Зато, једном заувек, реците: НЕ! Они су Вам
уништили живот – Ви им покварите забаву. На Ђурђевдан 2012. пошаљите их у
старинарницу, где им је, већ одавно, место.
Двери Вам, са своје стране, јасно и гласно обећавају заједничку борбу да се
уништење наше привреде и даљи пад запослености заустави. Ми имамо јасно
разрађену економску политику, и с њом се можете упознати на овом сајту. Обе
ћавамо Вам да ћемо заиста укинути страначко запошљавање (а не као овај што је
запослио све чланове своје партије - којој је променио име, да би маскирао трагове
својих непочинстава, па сад прича против такве врсте запошљавања), и да ћемо
привреду Србије почети да преоријентишемо тако да она више не буде слушкиња
страних интереса и профита тајкунске охлократије, него усмерена ка обичном
човеку и његовим потребама.
Не верујте у ЕУ бајке: ево, у овом тренутку стотине хиљада људи демонстрира
и у Словенији и у Чешкој и у другим земљама ЕУ у распаду, јер им наговештава
ју смањење плата и социјалних давања. Наилази тешка криза, из које морамо
излазити заједно, носећи терет брига и одговорности подједнако, али и припре
мајући тле за будућу радост препорода и привредног уздизања наше мале, али
потенцијално напредне земље, која може и мора да се ослободи банкократа и
тајкунско-партијске олигархије шибицара и Шојића маскираних у визионаре.
Ви имате право на рад! Они Вам га не дају!
Ви имате право на достојан живот од сопственог рада! Они Вам га одузимају!
Ви имате право на будућност! Они Вам будућност уништавају и шаљу Вас на
гробље!
Они су кошмар Србије! Пробудимо се заједно на Ђурђевдан, и нека кошмар
нестане!
Ми нисмо партија - ми смо породица! Будућност је у нашим рукама!
Објављено 27. априла 2012. године
www.dverisrpske.com

РОДОЉУБИМА
Српски родољуби,
Сада се обраћамо Вама, који живите и дишете Србијом. Обраћамо Вам се, јер
знамо да има неких који пред ове изборе не знају за кога да гласају, или, ако су
чули за Двери – Покрет за живот Србије, имају извесне сумње с њим у вези. Сумње
се тичу извесних области нашег деловања, и на многе од њих ми смо одговори
ли, почев од оне увредљиво комичне будалаштине да нас „финансира Ђилас“. Па
ипак, не желимо да Вас оставимо у недоумици и да Вам не понудимо критери
јум на основу кога можете да расудите – да ли су Двери прави потенцијал нашег
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родољубивог покрета, или су само људи који причају празне приче. Христос је
рекао да се свако дрво по свом плоду познаје, и зато погледајте, бар делимично,
плодове нашег патриотског рада.
Године 1999, два месеца пре почетка НАТО-бомбардовања, троје студената
Филолошког факултета у Београду покренули су часопис Двери као гласило сту
дената србистике. Веома брзо, часопис је почео да се бави и низом других тема,
невезаних за чисту филологију. Изашло је преко 40 бројева Двери, у којима су
обрађиване теме којима се углавном није бавио нико други: почев од темата
посвећених великанима новије духовне историје Срба (Светима Николају Жичком
и Јустину Ћелијском, блаженопочившем Патријарху Павлу), преко оних о вели
канима православне културе (Достојевском, Солжењицину, Црњанском, Марку
С. Марковићу), значајним личностима наше историје (Николи Тесли, ђенералу
Дражи), до „врућих“ и прећутно забрањених тема какве су комунистички злочи
ни над Србима од 1944, српско национално питање данас, истина о Сребреници,
НАТО геноцид над српским народом, Јасеновац и други концлогори у НДХ, пад
Српске Крајине 1995. године, технолошки тоталитаризам (од електронских леги
тимација до „Великог Брата“), темат-бројева какав је онај о нацизму (где је непо
битно доказано да је нацизам финансиран са Вол Стрита и да је плод терминалне
кризе капитализма) и, наравно, Европска Унија (којој је био посвећен читав један
број Двери у коме је јасно и гласно речено да је Косово ИЗНАД Европске Уније, и
да ми немамо шта тамо да тражимо).
Да не заборавимо: још 2004, Двери су објавиле „Паланку философије/ Књигу
о говору мржње на све што је српско“, коју је приредио Владимир Димитријевић,
први, макар и скромни, одговор на Константиновићеву „Философију паланке“ и
другосрбијанштину, до тада недодирљиву. И ту је, наравно, јасно речено да Европ
ска Унија није ни нужност, ни благодет Србије, а може да јој буде проклетство (о
томе је писао др Срђа Трифковић). Сви бројеви Двери изазивали су велику пажњу
читалаца, а стратегија жутокраких је била да их прећуткују.
Сваке године, почев од 2001, Двери су организовале свесрпске саборе омла
дине, углавном у манастирима и светињама широм српских земаља. На основу
дверјанског НВО рада, заснованог на идеји свесрпских интеграција, настала је
„Српска мрежа“ патриотских НВО из Србије, Црне Горе, Србске и Расејања. Године
2008, дан пре проглашења срамне „независности“ Косова, Двери су, у сарадњи са
другим патриотским НВО организацијама, направиле испред словеначке амба
саде протестни скуп „Остаће наше“, који се завршио достојанственом шетњом
против србомрзачке политике Империје НАТО.
Такође, Двери су, углавном на Машинском факултету Универзитета у Бео
граду, али и широм Србије, организовале преко 350 трибина на разне теме, које
је видело на десетине хиљада људи. То су чинили и у другим градовима: године
2007. добили су, за своје трибине циклуса „Летње духовне вечери“ у Чачку, награду
за најбољи програм Летњих дана културе у овом граду.
Покренуле су и своју видео-продукцију и пробијале медијску блокаду у којој
се Србија под неотитоистичким режимом Бориса Тадића обрела. На њиховим
трибинама и у њиховим емисијама учествовали су, између осталих, и патријарх
Павле, низ епископа, свештеника и монаха, не само Српске Цркве (нарочито је
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било запажено гостовање јеромонаха Дамаскина Кристенсена, писца житија
оца Серафима Роуза), Жарко Видовић, Матија Бећковић, Ђорђе Јанић, Предраг
Р. Драгић Кијук, Љубомир Протић, Александар Липковски, Гојко Ђого, Коста
Чавошки, Мирослав Тохољ, Данило Лазовић, Љуба Манасијевић, Душан Савић,
Коста Николић, Бојан Димитријевић, Милослав Самарџић, Радован Калабић, Срђа
Трифковић, Славко Пановић, Антоније Ђурић, Никола Милошевић, Мило Ломпар,
Славенко Терзић, Јован Делић, Саво Штрбац, Светлана Велмар-Јанковић, Дејан
Мировић, Слободан Антонић, Љиљана Чолић, Милош Кнежевић, Гордана Жив
ковић, Драгомир Ацовић, Александар Павић, Василије Крестић, Игор Ивановић,
Србољуб Живановић, Милан Петровић, Александар Трифони, Светозар Радишић,
Радомир Наумов, Милан Туба, и многи, многи други.
Доводили су и учеснике отаџбинских ратова 1991-1995. и 1999, угледне офи
цире, родољубе свих опредељења. Борили су се и против неправди Хага, правили
трибине о Радовану Караџићу, учествовали на скуповима у одбрану др Војислава
Шешеља, итд.
Имали су јасна правила о сарадњи са патриотским странкама – са жутокра
кима нису никад сарађивали. Године 2008, представници америчке амбасаде
тражили су сусрет са дверјанима: услов дверјана био је да сусрет буде јаван, о чему
су, кад је одржан, одмах обавестили јавност (зато их нема у „Викиликс“ депеша
ма, осим кад их Мери Ворлик, у разговору с Патријархом Иринејем, помиње у
негативном контексту).
Њихова заслуга је и формирање „Покрета за живот“, чији је циљ био борба
против беле куге у Србији. Снимани су спотови, држана предавања, а изашао је и
темат-број Двери о одбрани и последњим данима наше породице. Са предавањима
о заштити права на живот од зачећа, Двери су обилазиле основне и средње шко
ле, као и факултете, причајући младима о култури живота и светињи нерођеног
детета, а борећи се против културе смрти и аутогеноцида.
Када је срамна власт жутокраких у Србији кренула са парадама хомосек
суалаца, Двери су организовале „Породичне шетње“, мирна оку пљања преко
20.000 хиљада људи (у укупном збиру 2009. и 2010. године), чији је циљ био да се
протестује против културе смрти пројављене кроз наметање онога што је Владан
Глишић назвао „идеологијом хомосексуализма“.
Двери су се бориле за истинске демократске вредности: 12. јула 2008, чим
је жутокрака коалиција „За европску Турску“ (пардон, „Србију“!) почела да
гуши слободе, Двери су направиле трибину „Опело за демократију“ (учесници:
Коста Чавошки, Слободан Антонић, Зоран Аврамовић, Славенко Терзић и Горан
Петронијевић).
Двери су се бавиле и просветитељским радом у Расејању, држећи предавања
и сабирајући, пре свега, младе Србе око заједничких патриотских циљева. Све
време су подржавале наш народ у српској држави с оне стране Дрине, али и нашу
браћу у Црној Гори, која су се нашла на удару режима Мила Ђукановића
Двери су се бавиле и хуманитарним радом, за који су, децембра 2007. годи
не, добили специјалну плакету „Вечерњих новости“ за најплеменитији подвиг
године: у образложењу награде стоји да су Двери својим активностима „спречили
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затварање Народне кухиње у општини Ново Брдо/.../Спречена је хигијенска ката
строфа у српским енклавама, где становништво често нема ни струје, ни воде“.
Двери су се показале и као еталон религиозне толеранције (која никад није
била исто што и екуменизам, религиозно офарбани глобализам): са традицио
налним верским заједницама организовале су скупове о одбрани породичних
вредности. Настојали су да, увек и свагда, износе истину о смислотворним коор
динатама свог народа, који никад није на силу наметао веру другоме и који је
умео да живи и са људима других вера у слози и миру. (Између осталог, Двери су
стално водиле борбу против дру госрбијанских лажи о наводном „антисемити
зму“ српског народа).
За све време свог рада, били су под присмотром агената НАТО Империје
у Србији, који су их оптуживали за све и свашта, па чак им претили и забрана
ма. Одолели су, хвала Богу.
Родољуби Србије!
Сви Ви, којима је стало до наше заједничке будућности!
На Ђурђевдан 2012. имаћете за кога да гласате – за Двери, покрет који се, као
НВО организација, никад није обрукао, ни издао Српство. У овом тренутку, нас
подржавају и најчеститије организације из других српских земаља - „Избор
је наш” из Српске и Српско народно вијеће из Црне Горе, као и многобројна
угледна имена српске дијаспоре. Они знају да се боримо за Српство где год
Срба има, и да од те борбе нећемо одустати. Ми нисмо паметнији од осталих на
политичкој сцени Србије – ми само нисмо потписали уговор са ђаволом; ни кад
су нам нудили да се не бавимо шкакљивим темама, попут Сребренице, ни кад
су нам нудили да, протестујући против геј параде, не организујемо Породичну
шетњу – нисмо их слушали, јер бисмо изневерили Бога и Српство. А ми верујемо
само у Бога и Српство.
На Ђурђевдан будимо заједно, јер Србија то од нас очекује!
МИ НИСМО ПАРТИЈА – МИ СМО ПОРОДИЦА!
Објављено 30. април 2012. године
www.dverisrpske.com

ПРАВОСЛАВНИМА
Двери упућују писмо православним верницима пред наступајуће изборе
који могу бити кључни по православно поимање друштва, породице, државе!
Двери – Покрет за живот Србије обраћа се свим православнима свуда, у којима,
макар мало, постоји свест о томе чији смо потомци и кога наслеђујемо. Нека ово
обраћање не читају они који су равнодушни према Светом Сави и кнезу Лазару, и
према лозинки наше историје да је „земаљско за малена царство, а небеско увек
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и довека“. Њима ово писмо не треба, и неће им значити ништа. Али, ми знамо и
осећамо да је таквих мало међу нама. Много је више оних који знају и осећају шта
се у свету и код нас збива, и између чега бирамо на Ђурђевдан.
Ови избори су заиста пресудни. На њима се не гласа само за политичке партије
или покрете. На њима се, шта год ко о томе мислио, гласа за Христа или против
Христа. И то је оно што би требало да буде јасно сваком православном Србину на
Ђурђевдан 2012. Наиме, која год политичка групација у нас каже да Европска
Унија нема алтернативу, та је на добром путу да нас поведе ка понору из кога
нема спасења.
Да ово није претеривање? Одговор следи у редовима који долазе.
Владика Николај нас учи
Док је, за време Другог светског рата, био под немачком стражом у Љубостињи,
Војловици и Дахау, Владика Николај је свом народу писао беседе „Кроз тамнич
ки прозор“, упозоравајући Србе на оно што их чека ако крену путем Европе без
Христа, коју је он, јасно и гласно, звао Бела Демонија. Мржња према Христу као
главна одлика богооступника Старог Континента зачела је и Први и Други свет
ски рат, у чијим вртлозима је српски народ остао у крви до колена, изранављен
и измучен као никад у својој историји. Зато је Свети Николај Охридски и Жички
рекао: „Србија је сусед Европе, али Србија није Европа. Нека помогне Европи, ако
хоће и може, али нека се не улива у Европу и не губи у Европи. Речју: нека буде са
Христом, нека се хвали Христом и ничим више, па ће се небесна светлост просу
ти пред њом на путу. И знаће куда иде. Видеће свој прави пут“. Николај је, у исто
време, Србима рекао да их, ако одступе од Христа и поклоне се идолима обезбо
жене Европе, чека пропаст, коју је Израиљ дочекивао кад год је од Бога отпадао.
И Свети Николај био је сасвим у праву. Његове речи се на наше очи збивају, и
збиваће се. Нарочито кад је у питању Бела Демонија. Ево текста који то доказује.
Антихришћанство
Сваке године Европска комисија штампа и дели ђацима, широм школа Старог
континента, тзв. „Европски дневник“, који пропагира основне вредности ЕУтопи
је: демократију, људска права, толеранцију, итд. За школску 2011/2012, дневник
је садржао и списак празника разних религија – јудаизма, индуизма, ислама, с
кратким објашњењима, као и упућивање на Дан Европе – 9. мај. Нигде, ниједном
речју, није било поменуто хришћанство. Пољска и Италија, као и извесни кругови
Француске, оштро су реаговали на ову пројаву антихришћанског духа бриселске
бирократије. Европска комисија се преко једног од својих комесара (ах, комесари
– како то познато звучи) извинила, али је одбила да из школа повуче дневнике. И,
наравно, то није била никаква случајност: врхушка Европске Уније је својевреме
но одбила да у преамбули свог устава, у коме је било и Грчке и Рима и просвети
тељства, помене религију без које Европе не би ни било, дакле – хришћанство.
Недавно се видело како жене у Енглеској добијају отказе зато што нису извр
шиле наређење да не могу да носе крст око врата на послу. О узроку таквих испада
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Протест због изборне крађе, мај 2012. године
говори десна рука патријарха московског Кирила, архиепископ Иларион (Алфејев),
у интервјуу за РИА „Новости“ (13. април 2012). Истичући да су већ многи добили
отказе због тога (рецимо, Нађа Евејда из „British Airways“ и Ширли Чаплин, која
је преко тридесет година радила као болничарка, због чега су се жалиле Европ
ском суду за људска права), владика Иларион изражава најдубљу забринутост због
тога што Велика Британија, као држава, не брани своје религиозно опредељене
грађане, него послодавце који их отпуштају. Чак је и надбискуп кентерберијски,
познати либерал и екумениста, Рован Вилијамс, устврдио да ношење крстића за
хришћане није обавезно. По владики Илариону: „Мислим да то сведочи о врло
озбиљном моралном паду и о свесном одрицању власти Велике Британије од хри
шћанских корена ове земље. Мислим да је једина паралела која се може повући
и која ми пада на памет – паралела са Совјетским Савезом у којем је било забра
њено ношење крстића и где су они скидани с врата уколико би били примећени“.
Разарање породице
Један од главних циљева лихварске мафије која поробљава човечанство зарад
Новог банкарског поретка, у коме ће људи бити жигосано потрошачко крдо, без
памћења и порекла, јесте разарање породице. Нови поредак је, по др Марку С.
Марковићу, нашем највећем мислиоцу у Дијаспори, атомизација човечанства:
морамо остати сами пред Мамоном, јединим богом Ситија и Вол Стрита, чији
господари управљају данашњим светским хаосом да би створили „из мноштва
једно“, како пише на новчаници од једног долара. Сексуална револуција је, до
сада, кључно оруђе банкарске мафије у разградњи породице и традиционалног
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морала. Ипак, пошто им не иде све брзином којом су хтели, решили су да процес
убрзају, намећући разврат кроз школски систем широм света.
У Немачкој, по подацима из марта 2011, 53 човека се налазе у затворима зато
што својој деци нису дали да похађају часове сексуалног васпитања, који подра
зумевају приказивање филмова са сценама полних односа, брошуре у којима се
приказују сексуалне позе, подробно изучавање полних органа, праксу стављања
презерватива. Такође, ту је и образовање у области плуралистичке полне „мно
голикости“, где се директно пропагира хомосексуалност. Међу онима који су
робијали због одбране традиционалног морала своје породице, у Немачкој се
нашла и мајка четворо деце, Ирина Винс.
А тамошње новине, „Die Welt“, донеле су 2. септембра 2010. вест да ће Савет
Европе препоручити да се из језика званичних доку мената искључе речи које
садрже јаку „полну обојеност“, какве су, на пример, „отац“ и „мајка“. То је била
последица расправе Парламентарне скупштине Савета Европе, која је одржана
25. јула 2010, под насловом „Борба са стереотипима пола у средствима масовног
информисања“. Реферат је поднела швајцарска феминисткиња Дорис Штамп,
која је затражила да жене престану да буду приказиване као „пасивна бића другог
реда, мајке или сексуални објекти“. По мишљењу Штампове, које се да прочитати
између редова, и које јесте позиција радикалног феминизма, материнство пони
жава жену и сматра се неком врстом сексуалне експлоатације.
Хомосексуализам је име Нове Европе
Када је Литванија покушала да донесе закон који децу и омладину штити од
непристојности и хомосексуалне пропаганде, Европски парламент је донео декла
рацију, иза које су стали социјалисти, либерали, „зелени“ и комунисти (било је то
19. јануара 2011) којом се Литванија осуђује, а тражи да се хомосексуалцима свуда
обезбеди слобода пропаганде и парадирања. А отаџбина парламентарне демокра
тије, Велика Британија, чије је хришћанске политичаре пре Другог светског рата
Владика Николај сматрао узорним, дошла је до тога да ће, по писању Lifesatnews.
com, њено ново школство изгледати овако: „Програм ће укључивати указивања на
хомосексуализам и транссексуалце у току часова математике, дизајна и техноло
гије, језика, географије и природних наука. На часовима језика ученици ће бити
подстицани да користе лексику коју је разрадио хомосексуални политички лоби.
На часовима природних наука ученици ће учити о оним животињским врстама где
мужјаци имају главну улогу у храњењу младунчади, попут краљевских пингвина
и морских коњића, а размишљања би се тицала „структура различитих породи
ца“. На часовима географије ђаци би могли да изучавају како се у Сан Франциску
четврт Кастро, у којој су живели радници ирског порекла, претворила у прву
у свету „четврт хомосексуалаца““. Дејвид Воткинс, пропагатор новог школског
програма, сведочи о томе како ће све ићи преко математике: „Кад је пред тобом
математички задатак, зашто у њега убацивати хетеросексуалну породицу или
девојчицу и дечака? Зашто не два дечака или две девојчице?“
У већ поменутој Британији, у јуну 2011. одузета је лиценца жени-психоте
рапеуту Лесли Пилкингтон из области Хартфордшајра зато што је покушала да
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промени „полну оријентацију“ хомосексуалца Патрика Страдвика. Страдвик је,
наиме, био провокатор: пријавио се на лечење, и све време снимао разговоре с
Пилкингтоновом, која је хришћанка, да би је пријавио Британској асоцијацији за
консултације и психотерапију, која јој је, због „погрешних идеја“, одузела дозволу
за рад. Страдвик је, после свега, узвикнуо: „Ја сам срећни хомосексуалац“. Циљ ове
провокације геј лобија је, наравно, да се из друштвене свести уклони став о томе
да је хомосексуализам, као и свака девијација, излечив.
А о коначном циљу свих ових акција пише румунски хришћански делатник,
Петру Молодец: „Толерантност“, борба за пропаганду „полне идентичности“ и
против дискриминације због сексуалне оријентације – све је то део пантеона
нових вредности Европе, вредности које се намећу помоћу европских установа
и које се уносе у темељне повеље Европске Уније. Начин на који се те вредности
шире јасно указује на тоталитаризам. То је борба на свим фронтовима против
традиционалних представа, установа, васпитања и морала. На пример, термин
„хомофобија“. Путем намерног бркања појмова „homo“ (човек, на латинском)
и „хомосексуалац“ пропаганда хомосексуалаца успела је да друштву наметне
овакав софистички закључак: од сада се свака критика хомосексуализма мора
доживљавати као насртај на човештво као такво. Као што видимо, реч је о редефи
нисању појмова и њиховом поистовећивању – пре свега, појмова који су значајни
за одређивање личносног идентитета – да би се у менталитету произвеле мутације
и на тај начин преиначили социјални кодови. Мањинске групе, чији је дискурс
идеолошки револуционаран /.../ на тај начин постају признати представници
човечанства. Уклањање оних који се противе таквим мутацијама, а нарочито
хришћана, из државне службе, а затим, на крају крајева, и из друштва – само по
себи се подразумева и постаје све очитије“.
То јест, Европа без Христа, Бела Демонија, постаје поново колосеум у коме
ће хришћане и све људе који бране традиционалне вредности бацити ad leones.
Озбиљна опомена
Све се ово четири године дешавало у жутокракој Србији, на чијем је челу била
коалиција „За европску Србију“, која је Косово и Метохију гурнула у фусноту, а
доносила често антихришћанске и антипородичне законе (рецимо, прогурала је,
у област законодавства о здравственој заштити, одредницу по којој петнаестого
дишњак има право да родитељима забрани увид у сопствени здравствени картон).
Покушали су да донесу и Закон о правима детета, који би родитеље слао у затвор
за сваку ситницу, јер би свако, па и најблаже, физичко кажњавање малолетника
изједначио са злостављањем.
Та власт не само да је организовала геј параду и прогонила хришћански ори
јентисане друштвене делатнике, него је почела да брани људима да говоре оно
што мисле: тако је наша повереница за заштиту равноправности, Велика Сестра
Великог Брата ЕУ Империје, Невена Петрушић, почетком априла 2012. објавила
мишљење да професори универзитета не смеју да пред студентима износе своје
ставове кад је у питању геј покрет као друштвени феномен. Повод је био исказ
професора др Милана Брдара, који је, у октобру 2011, у слободној академској
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дискусији, рекао да се у његово време у уџбеницима психијатрије налазио став да
је хомосексуализам болест. То је дочула једна gay активистиња, која је оцинкарила
професора Брдара, да би му Велика Сестра строго запретила (и свима осталима,
наравно) да је „изношење мишљења универзитетског професора студентима на
предавању да је хомосексуализам болест, само по себи, акт дискриминације јер
представља неприхватљиво етикетирање и вређа достојанство ових особа, ствара
јући у односу на њих понижавајуће и увредљиво окружење“. Професор Брдар је
сјајно одговорио, на тридесет страна, Невени Петрушић (текст је објављен на сајту
„Нове српске политичке мисли“ и „Новом Стандарду“). И заиста, зар не постајемо
логор: чипована лична документа (сад чипују здравствене књижице), централне
базе наших личних података, 200 хиљада камера које покривају јавни простор
Србије – чему све то, ако не да би нас коначно утамничили?
Енглески православни свештеник, Ендрју Филипс, који живи у самом срцу
Европске Уније, у свом предавању „Хришћанска Света Европа и секуларна АнтиЕвропа“, одржаном 12. марта 2005. у Лондону, јасно каже: „Одбијајући да воли Бога,
Европа крши прву заповест Јеванђеља и постаје Анти-Европа. Одбијајући да воли
своје ближње као себе саму, Европа крши и другу заповест Јеванђеља и постаје
Анти-Европа. Мржња према Богу води ка мржњи према људима, а мржња према
људима води ка мржњи према себи самом“. Зато је Владика Николај и говорио да
Србија јесте сусед Европе, али да није и не сме постати Европа; данас она не сме
постати део Европске Уније, тог новог, тоталитарног, антихришћанског чудовишта.
Зато, православни, на Ђурђевдан, дан одлуке, гласајте одлучно и јасно.
Двери – Покрет за живот Србије Вас позива да гласате по својој светосавској и
светолазаревској савести, и то за оне који једини бране породичну, православну
Србију: једине који су устали против наметања идеологије хомосексуализма и
геј парадирања, једине који су устали против централних база личних података
и електронских докумената, једине који су указали на опасности преднацрта
Закона о правима детета, једине који су рекли: СВЕ СТЕ НАМ УЗЕЛИ – ПОРОДИ
ЦУ НЕ ДАМО!
МИ НИСМО ПАРТИЈА – МИ СМО ПОРОДИЦА!
ГЛАС ЗА ДВЕРИ ЗАУВЕК ОСТАЈЕ ВАШ ГЛАС!
УСТАНИМО КАО ЈЕДАН У ОДБРАНУ БУДУЋНОСТИ НАШЕ ДЕЦЕ!
Објављено 2. маја 2012. године
www.dverisrpske.com
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Протест због изборне крађе, мај 2012. године
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РАСЕЉЕНИМА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Драга браћо и сестре,
Прошло је тринаест година од како сте не својом вољом морали да напустите
Ваша вековна огњишта широм Косова и Метохије. За то време режим који Србијом
влада већ дванаест година показао је небригу према великој већини Вас.
Најпре су укинути и затворени готово сви колективни центри за расељене у
Србији без претходног решавања стамбеног питања расељених породица, па сада
велика већина живи у изнајмљеним становима немајући како и одакле да плаћа
закупнину. Расељена лица постали су грађани другог реда, заборављени готово
од свих институција и представника овога режима.
Расељена деца која су током зверског бомбардовања наше земље остала без
родитеља данас немају подршку своје државе, а у два мандата своје власти бивши
председник Србије Борис Тадић није посетио ни једну породицу расељених. За
све ове године на своја вековна огњишта вратило се мање од хиљаду људи.
Нико данас не помиње ни мајке које су изгубиле своје синове, ни породице
киднапованих којих је преко 1 300.
Ако Двери шестог маја буду у прилици да се питају, Ваши проблеми биће
стављени у први план.
Најмање једном годишње организоваћемо саборе расељених лица из свих
општина на Косову и Метохији на којима ће се неговати обичаји и традиција тих
српских крајева, а расељени ће имати прилику да сретну своје пријатеље и ком
шије са којима више нису у контакту.
Свака расељена породица која је изгубила свог домаћина, оца, брата, биће при
оритет унутар свих институција наше земље. Деца која су изгубила своје родитеље
у одбрани ове земље, а при том су сада расељена, морају имати право на бесплатне
студије, а једном годишње ће сваки министар, посланик и председник општине
морати да обиђе расељена лица исказујући на тај начин поштовање према њима.
Борис Тадић и садашњи његови партнери у власти и опозицији никада нису
нашли за сходно да посете гробове српских жетелаца који су сахрањени на гро
бљу Орловача, кућу Саше Додића, првог детета убијеног од стране шиптарских
терориста јуна 1999. у Витини, ако ништа друго, а оно да њиховим породицама
дају моралну подршку.
На свима нама је обавеза да и расељенима и породицама чији су најмилији
дали живот за све нас вратимо достојанство и отворимо врата за живот какав заи
ста заслужују. Подржите нас у нашој борби ЗА живот Србије.
Објављено 3. маја 2012. године
www.dverisrpske.com
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Протест против потписивања Бриселског споразума, април 2013. године

Бранимир Нешић говори на протесту
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Протест против уређивачке политике РТС-а, март 2014. године
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Протест против “Блерове владе”, март 2015. године
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Оснивачки Сабор Српског покрета Двери, Чачак, 27. јун 2015. године: Борко Пушкић, Зоран
Павловић, Марко Пушица, Драган Весовић, Јасмина Вујић, Предраг Митровић и Саша Илијић

Први Сабор Српског покрета Двери, Краљево, 13. септембар 2015. године
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Прва седница Председништва Српског покрета Двери, Краљево, 13. септембар 2015. године

Прво председништво Двери: Зоран Радојичић, Иван Дојчиновић, Слободан Димовић,
Драган Весовић, Предраг Митровић, Јасмина Вујић, Бошко Обрадовић, Марија Јањушевић,
Борко Пушкић, Бранимир Нешић, Марко Пушица, Зоран Павловић, Александар Танасковић,
Југослав Кипријановић и Иван Костић
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Радно Председништво првог Сабора Двери: Зоран Павловић, Слободан Димовић,
Бошко Обрадовић, Марко Пушица и Јасмина Вујић

Пред први Сабор Иван Костић, Зоран Павловић, Саша Илијић, Предраг Митровић, Драган
Весовић, Јасмина Вујић, Бошко Обрадовић, Бранимир Нешић, Зоран Радојичић, Слободан
Димовић, Марко Пушица и Борко Пушкић
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ДА ВРАТИМО ЖИВОТ У СВОЈЕ РУКЕ
Поштовани пријатељи,
Услов свих услова за политичке промене у Србији је смена политичких генерација.
Време је да оду они који су на политичкој сцени већ 25 година. Време је да дођу они који
никада нису били на власти, немају афере иза себе, нису купили дипломе... Они који
ће у политику вратити поштење, морал, правду, родољубље и социјалну солидарност.
Да би се испунила правда у Србији мора бити донет Закон о испитивању порекла
имовине свих политичара, тајкуна и државних службеника од 1990. до данас. Свима
онима који не могу да докажу порекло своје имовине или су је стекли незаконито –
имовина мора бити одузета! Не може да буде као да ништа није било! Ко је крао од
народа и државе – мора да буде изведен пред лице правде!
У нашем друштву и држави породица коначно мора доћи на прво место. У Влади
Републике Србије недостаје Министарство за бригу о породици. Борба против беле
куге мора постати државни приоритет број 1. Свако новорођено дете треба да постане
вест дана. Све социјално угрожене породице треба да имају државну заштиту. Нико
не сме да одузима породични дом онима који су у дуговима. Нико у Србији не сме да
буде гладан, нити остати без струје или воде.
Домаћи економски интерес мора доћи у први, а интереси странаца у други план.
Србију морамо да запослимо у домаћој привреди, а не да сви постанемо јефтина радна
снага код страних газда. Онај ко ради шест дана у недељи не сме живети на граници
сиромаштва. Морамо зауставити распродају наших природних и привредних богат
става. Морамо ојачати домаће банке. Морамо обновити пољопривредно-индустријске
комбинате и задруге. Морамо подржати породичне фирме. Наша производња, наша
трговина и наш потрошач су наше економске светиње.
С обзиром на безбедносне изазове пред којима се налазимо, сматрамо да је нео
пходно поновно увођење служења војног рока, али у измењеном формату. Поред
основне војне обуке, наши војници би стицали неопходна знања и из области цивилне
заштите и прве помоћи. Потребна нам је модерна војна организација, чији би главни
део представљала професионална војска, а резервни састав би био позиван у ванред
ним околностима. Служење војног рока јачало би заједништво и повећао би се ниво
социјалне одговорности.
Нема живота без слободе. Нема народа без родољубља. Нема државе без патрио
тизма. Оданост према својој Отаџбини значи љубав према нашој деци, селу, привреди,
здрављу, просвети, спорту, војсци, култури... Да будемо своји на своме, да бранимо оно
што је наше, да волимо све што је племенито код других, да се не стидимо себе, да се
поносимо својим народом и државом.
Да вратимо народу државу!
Да земља остане наша!
Да вратимо живот у своје руке!
Бошко Обрадовић
Председник Српског покрета Двери
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ПОРОДИЦА НА ПРВОМ МЕСТУ
Суштина политике Двери је брига о породици
Формирање Министарства за бригу о породици
Улагање на свим нивоима у мала и средња породична предузећа
Национална пензија за мајку са троје и више деце
Подршка рађању и борби против беле куге
Положај породице у Србији је данас лошији него икада. Као последица недовољне
бриге државе и друштва, породице у Србији су у великој духовној, економској, здравстве
ној, моралној, културној и образовној кризи и на удару нових антипородичних идеологија
што за последицу има кризу друштва у целини.
Преживљавамо демографску катастрофу: број грађана Србије сваке године је мањи
за 35.000.
Недостаје политичка воља да се породица врати на прво место – у центар друштвене
и политичке одговорности.
Шта ће Двери урадити
Формираћемо Министарство за бригу о породици и Национални савет за популациону
политику; Народна Скупштина ће усвојити Националну стратегију популационог развоја.
Донећемо Закон о заштити презадужених породица, који ће онемогућити одузимање
породичног дома.
За породице које хоће да се врате на село, увешћемо подстицај од 10.000 евра беспо
вратно, као и додељивање обрадивог земљишта на коришћење.
Законским путем ћемо санкционисати све послодавце који врше дискриминацију
жена при запошљавању на основу брачног статуса и у зависности од броја рођене или пла
ниране деце.
Заштитићемо право родитеља да слободно одлучују о образовању и васпитању своје деце.
Прогласићемо материнство занимањем.
За мајку која је родила троје и више деце, а има одређени број година радног стажа,
следује национална пензија.
Повећаћемо дечији додатак и омогућити остваривање овог права сеоским породицама.
Укинућемо порез на дечије потрепштине.
Увећаћемо надокнаде за породиљско одсуство и матерински додатак.
Увешћемо скраћено радно време за мајке са више деце.
Као један од приоритета политике поставићемо подизање свести о значају породице,
мајчинства, очинства, детињства и трудноће.
Решићемо егзистенцијалне проблеме са којима се суочавају самохране породице.
Забранићемо промоцију хомосексуализма малолетним лицима и борићемо се против
антипородичних идеологија.
У средствима масовног информисања покренућемо кампању упознавања становни
штва са лепотом детета у мајчином стомаку.
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ЕКОНОМСКА РЕШЕЊА ЗА ВАС И ВАШУ ПОРОДИЦУ
Раскид Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском Унијом, као и
свих штетних уговора са ММФ-ом
Укидање државних субвенција страним „инвеститорима“ и усмеравање средстава
домаћим предузећима и предузетницима
Повећање пореза за најбогатије
Oтпис и репрограм дугова Републике Србије према међународним финансијским
институцијама
Јачање српских банака и оснивање државне Инвестиционо-развојне банке
Нови систем царинске заштите домаћег тржишта
Четири стуба привредне и економске стабилности Србије у нашим рукама
Криза је у Србији видљива у сваком сегменту друштвеног живота.
Незапосленост расте, баш као и криминал, корупција и разни видови друштвене
патологије.
Код свих слојева становништва расте незадовољство, које се огледа у друштвеној
апатији и изостанку идентификовања са сопственом земљом. Број оних који напуштају
Србију је све већи.
Погрешном економском политиком, која је била под патронатом „саветника“ из ЕУ,
ММФ-а и Светске банке, власт је укинула све царине на увоз стране робе, распродала дома
ћа предузећа, задужила државу код иностраних кредитора, а нашим парама је страним
„инвеститорима“ плаћала да „инвестирају“ у српску привреду.
Шта ће Двери урадити
Држава на све начине и из свих расположивих извора (субвенцијама из буџета, повољ
ним кредитима, пореским олакшицама, извозним подстицајима и стратешком развојном
политиком) мора помоћи опоравак домаће привреде и пољопривреде. Код таквог приступа
држава идентификује стратешке развојне правце, усмерава и помаже гране и предузећа која
имају перспективу. Реч је о активној држави која уме стратешки да мисли. Та политика не
иде против тржишта. Напротив, она максимално подстиче тржиште и конкурентност, али у
оквиру јасне развојне политике и заштите националних интереса.
Покренућемо домаћу производњу и отворити нова радна места за незапослене. Овај циљ
може да обезбеди само политика економског патриотизма и улагања државе искључиво у
домаћу производњу. Наша економска политика није политика задуживања и штедње, већ поли
тика производње, запошљавања и развоја. Ми говоримо у име домаћег економског интереса.
Двери су политички заступници и заштитници домаћег привредника и пољопривредника.
Затражићемо отпис и репрограм дугова Републике Србије према међународним
финансијским институцијама.
Напустићемо неолиберални модел економске политике.
Раскинућемо Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, као
и све штетне уговоре са ММФ-ом.
Сачуваћемо и ојачаћемо српске банке и основаћемо државну Инвестиционо-развојну
банку.
Основаћемо поново Завод за обрачун и плаћања и вратити послове платног промета из
пословних банака у државне руке.
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Повећаћемо порез за најбогатије. Порески систем базираћемо на ослобађању плаћања
пореза и доприноса за новооснована домаћа предузећа у почетним годинама рада. Уве
шћемо повлашћене пореске стопе за предузећа која су извозно оријентисана и послују у
неразвијеним подручјима Србије.
Увешћемо инструменте и мере којима ћемо спречити све манипулативне технике
утаје пореза и исисавања капитала из Србије.
Увешћемо нови систем царинске и других облика заштите домаћег тржишта.
Ствараћемо радна места кроз нова знања и нове технологије, првенствено информационе,
као и кроз процес реиндустријализације Србије и подстицање развојa домаће конкурентне
и предузетничке привреде.
За нове инвестиције користићемо домаћу штедњу, усмерену и контролисану емисију
динара, финансијски потенцијал српске дијаспоре и неусловљене изворе из међународних
финансијских институција.
Важне инфраструктурне инвестиције у Републици Србији изводиће српска грађе
винска оператива.
Уредићемо тржиште рада у Републици Србији, а систем образовања ускладити са
његовим потребама.
У неразвијеним подручјима Србије покренућемо одрживи друштвено-економски
развој директним државним интервенцијама, јачањем институција и избором квалитет
них кадрова.
Оснивањем Капиталног пензионог фонда извршићемо реформу пензионо-инвалид
ског система Републике Србије у циљу његове самоодрживости.
Одузету имовину пензионог фонда вратићемо Фонду, а имовину рехабилитационих
центара и српских бања пренећемо у својину Фонда.
Нећемо дозволити продају ЕПС-а, Телекома, обрадивог земљишта и природних богат
става попут извора чисте пијаће воде и руда. Ова четири стуба привредне и економске
стабилности Србије остаће у нашим рукама.
Развијаћемо бањски, сеоски, планински, медицински, верски и културни туризам као
компаративну предност Србије на светском туристичком тржишту.
Решићемо проблем породица које имају кредите индексиране у швајцарском фран
цима тако што ће дуг поделити са државом и банкама.
Вратићемо плате и пензије на ниво пре смањења и надокнадити одузете делове плата
и пензија.
Посветићемо посебну пажњу образовању кадрова за рад на развоју енергетског система.
Улагаћемо у развој енергетске ефикасности и већу употребу обновљивих извора енергије.
Развијаћемо телекомуникације и информатичко друштво кроз унапређивање инфра
структуре, фиксне и мобилне телефоније, интернета, уз истовремену контролу интензитета
зрачења мобилне мреже.
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ПОВРАТАК СЕЛУ И ПОЉОПРИВРЕДИ
Забрана увоза, гајења и промета ГМО семена и хране
Развој домаће пољопривредно-прехрамбене индустрије
Благовремено исплаћивање субвенција
Укидање ССП и онемогућавање да странци могу постати власници српских ора
ница од 1. септембра 2017. године.
Потписивање стратешког међудржавног уговора са Русијом
Обнова пољопривредно-индустријских комбината, задруга и фабрика
пољопривредне механизације.
У протеклих 25 година погрешна државна пољопривредна политика и катастрофалне
приватизације довеле су до пада продуктивности у агроиндустрији.
Наши сељаци су изгубили рачуницу да се баве пољопривредом.
Држава мора постати покретач развоја целокупног аграрног амбијента, јер пољопри
вреда може постати једна од најперспективнијих, најконкурентнијих и најпрофитабил
нијих грана српске привреде.
Шта ће Двери урадити
Донећемо Национ
 алну стратегију развоја пољопривреде.
Расположиве државне финансијске ресурсе уложићемо у развој домаће пољопри
вредно-прехрамбене индустрије.
Повећаћемо буџет за пољопривреду са садашњих 3% на минимум 5%.
Омогућићемо дугорочно коришћење државног пољопривредног земљишта домаћим
произвођачима.
Субвенције пољопривредницима морају бити исплаћиване благовремено.
Улагаћемо у развој породичних газдинства и малих и средњих породичних предузећа.
Обновићемо пољопривредно-индустријске комбинате, задруге и фабрике пољопри
вредне механизације.
Укинућемо ССП и тиме онемогућити да странци могу постати власници српских ора
ница од 1. септембра 2017. године.
Донећемо Закон о преиспитавању приватизација пољопривредних предузећа.
Сваки метар обрадивог пољопривредног земљишта мора бити обрађен.
Јачањем државних пољопривредних института заштитићемо домаће сорте и изградићемо
Националну банку биљних гена.
Забранићемо увоз и промет ГМО семена и хране, јер сматрамо да Србија мора постати
највећи прозвођач органске хране у целој Европи.
Пооштрићемо контролу квалитета хране и подићи ниво прехрамбене безбедности.
Основаћемо државне откупне станице.
Даваћемо државне подстицаје и пореске олакшице за породице које желе да се врате
на село и баве пољопривредом, јер село мора бити под посебном пажњом и бригом државе.
Формираћемо Аграрну банку Србије, која би имала задатак да улаже средства искљу
чиво у домаћу пољопривредну производњу и прехрамбену индустрију.
Потписаћемо стратешки међудржавни уговор са Русијом о дугорочном извозу пољо
привредно-прехрамбених производа.
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ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА ЗА 21. ВЕК
Враћање угледа и достојанства професорима, професији и образовним установама
Усмеравање знања ученика и студената ка областима значајним за развој привреде
Успостављање ефикаснијег система образовања на свим нивоима
Улагање у развој стратешких научних дисциплина које доприносе јачању државе
Наставни планови и програми су у фази сталних реформи и измена, са недефинисаним
циљевима којима се тежи. Систем образовања је прегломазан и нефункционалан. Квалитет
наставе опада услед хаотичности у систему образовања. Углед професора и наставника је
потпуно урушен. Не постоји јасна стратегија научно-истраживачког развоја у Србији, нити
дефинисана улога науке у друштву. Начин финансирања науке је недовољан.
Шта ће Двери урадити
Поправићемо материјални и друштвени положај професора, наставника и образов
них установа.
Промовисаћемо позитивне примере из школског живота кроз медије и истицаћемо
не само права већ и дужности ученика и студената, укључујући дисциплину, радне навике,
моралне и етичке вредности.
Увешћемо награђивање најуспешнијих наставника и ученика по јасним, унапред
дефинисаним, критеријумима. Инсистираћемо на смисленом стручном усавршавању
наставника и омогућити њихово напредовање у струци.
Унапредићемо наставу поготову из предмета који су значајни за развој привреде, јача
ње друштва и развој патриотске свести.
Подстицаћемо развој оних занимања за којима постоји реална потреба у привреди
и друштву.
Укинућемо све сувишне агенције (заводе, савете, центре и сл.) у области образовања и
науке, ускладићемо све законе и правилнике из ових области, увешћемо строгу контролу
рада директора школа, успоставићемо предметни надзор.
Преиспитаћемо акредитације приватних факултета и увести строжу контролу ква
литета наставе.
Посебно ћемо развијати оне области науке које доприносе развоју индустрије, пољо
привреде, енергетике, телекомуникација, унапређивању медицинских наука, заштите
животне средине, подизању нивоа безбедности земље и развоју војне индустрије.
Конкурси за научне и технолошке пројекте ће бити расписивани сваке године, са
нагласком на пројектима од стратешког значаја за привреду и друштво, као што је развој
аналитичких метода, успостављање система надзора у области загађења хране, воде, вазду
ха, развој нових, економски исплативих, технологија.
Имаћемо исти третман према научним радницима на факултетима и у научним
институтима. Научни радници из института ће моћи да учествују у настави на последи
пломском нивоу.
Унапредићемо ниво образовања из области информационих технологија.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА СВЕ
Сви грађани Србије имаће здравствено осигурање
Нагласак на превентивној медицини и спречавању болести
Јачање фондова за лечење тешко болесне деце
Већа улагања у лечење стерилитета, канцерогених и срчаних обољења
Подмлађивање и стручно усавршавање нових медицинских кадрова
Током последње две деценије систематски је урушаван здравствени систем лошим
управљањем са централног нивоа, нерационалним и неуравнотеженим реформама, а
пројекти у здравству су коришћени углавном за страначку промоцију. Стратегија развоја
здравства не постоји.
Оно што је у целом развијеном свету одавно прихваћено као најважнији део здравстве
не заштите (промоција здравља и здравих стилова живота, превенција болести и примарна
здравствена заштита) у Србији се или гура у запећак или се све ради стихијски и без јасног
плана и циља.
Уместо да се отклањају узроци, лече се последице и то толико касно да се и поред
улагања великих средстава, знања и труда, не добија оно што је најважније – побољшање
здравља и квалитета живота појединца и укупне популације.
Шта ће Двери урадити
Здравље у Србији посматрамо као ресурс, а не као трошак, јер само здрави људи могу
да стварају и граде.
Радићемо на унапређењу здравља народа кроз јачање постојећих и увођење нових
програма чији је основни циљ очување здравља и спречавање болести, укључујући и обра
зовање за здравље у свим узрастима.
Примарна здравствена заштита постаће окосница здравственог система и на том нивоу
ће се пружати највећи део здравствених услуга.
Омогућићемо редовно усавршавање лекара и другог медицинског особља на примар
ном нивоу заједно са усвајањем и применом савремених, стандардизованих протокола
дијагностике и лечења.
Предузећемо све мере потребне за обнављање здравственог кадра у Србији јер се без
оспособљених лекара и медицинских сестара не може достићи потребни ниво и квалитет
здравстене услуге.
Ојачаћемо државне здравствене институте и домаћу производњу лекова и вакцина.
Повећаћемо обим и садржај систематских и контролних прегледа у свим узрасним
групама како бисмо били у могућности да утичемо на ризике за настанак болести.
Ојачаћемо фондове за лечење тешко болесне деце и уложићемо више у лечење стери
литета, канцерогених и срчаних обољења.
Здравствене књижице имаће сви грађани Србије и оне ће бити без чипа и централизо
ване базе података о Вашем здрављу која се може злоупотребити.
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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
Очување свеукупне српске културне баштине
Натписи на свим јавним местима биће на ћирилици
Укидање или додатно опорезовање ријалити програма и осталог шунда
Отварање Народног музеја
Изградња Музеја српских жртава
Чување српског идентитета и подједнако поштовање идентитета свих национал
них мањина у Србији
Враћање улоге најстаријим и најважнијим културним институцијама у Србији
Aктуелна културна политика у Србији разграђује српски национални идентитет и
сваку креативну особеност.
Налазимо се под ударом жестоког глобалног колонијализма, промовише се насиље и
примитивизам, а старлете и мафијаши постали су главне звезде у телевизијским програмима.
Плански се уништавају и маргинализују најзначајније српске културне установе,
почев од Српске академије наука и уметности, преко Народног музеја, Матице српске,
Српске књижевне задруге...
Шта ће Двери урадити
Културна политика је основ бављења политиком. Залажемо се за очување свеукупне
српске културне баштине.
Вратићемо углед и значај српским националним установама културе у друштву и
држави.
Укинућемо или додатно опорезовати ријалити програме и остали шунд у медијима.
Подстицаћемо развој школско-образовног, документарно-историјског, научно-попу
ларног и породичног програма у медијима.
Промовисаћемо врхунске домете српске културе и уметности.
Реформисаћемо РТС у правцу нове културне политике.
Преиспитаћемо постојећу поделу националних фреквенција.
Чувајући српски идентитет, подједнако ћемо поштовати и неговати идентитет свих
националних мањина у Србији.
Заштитићемо ћирилицу. Натписи на јавним установама и предузећима биће исписа
ни ћириличним писмом.
Изградићемо Музеј српских жртава, као и Образовни парк српске историје.
Отворићемо Народни музеј у Београду.
Вратићемо улогу и значај најстаријим и најважнијим културним институцијама у
Србији: Српској академији наука и уметности, Српској књижевној задрузи, Матици српској...
Све традиционалне верске заједнице у Србији, а на првом месту Српска православна
црква, имаће посебну пажњу и бригу државе.
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ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА И СПОРТ
Ангажовање омладине кроз разне облике здравих стилова живота
Изградња Куће кошарке и спортско-туристичких домова других најтрофејнијих
спортова.
Повећање фонда часова физичке културе од предшколских установа преко основ
них и средњих школа до универзитета
Додатно издвајање за спортску инфраструктуру
Државни спортски канал на јавном медијском сервису.
Пореске олакшице за све који улажу у спорт.
Држава не поклања довољно пажње спорту, вежбању и физичком здрављу нације, као
видовима промоције здравих стилова живота.
У спорту видимо посебно значајну врсту родољубља и представљања нашег народа
и државе у свету.
Потребна нам је Национална стратегија у области спорта, а бављење спортом мора
бити бесплатно и доступно свима.
Шта ће Двери урадити
Пружићемо конкретну финансијску и медијску подршку школском, универзитет
ском, рекреативном, професионалном и репрезентативном спорту.
Ангажоваћемо омладину кроз разне облике здравих стилова живота попут моба, рад
них акција, редовног пешачења и бициклизма.
Покренућемо изградњу Куће кошарке и спортско-туристичких домова других нај
трофејнијих спортова.
Организоваћемо масовне волонтерске акције у области екологије, пошумљавања,
пољопривреде, прављења локалне спортске инфраструктуре...
Увешћемо државни спортски канал на јавном медијском сервису.
Омогућићемо пореске олакшице за све који улажу у спорт.
Повећаћемо фонд часова физичке културе од предшколских установа преко основних
и средњих школа до универзитета.
Појачаћемо издвајања за спортску инфраструктуру, посебно пешачке и бицикли
стичке стазе.
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ЖЕНА ЋЕ СПАСИТИ СРБИЈУ
Помоћ женама да ускладе мајчинство и пословну каријеру
Жена не сме бити дискриминисана зато што жели да рађа децу
Заштита жена од сваке врсте насиља и злостављања
Обавезни редовни систематски прегледи и превенција најчешћих болести жена
Запослeнe жене за свој рад примају и за трeћину мањe новца нeго што би за исти рад
били плаћeни мушкарци.
Права трудница, породиља, мајки више деце и самохраних мајки вeома су мала.
Жeна која нe можe да нађe посао или одлучи да сe посвeти својој породици обавља
цeлоднeвни посао који нијe врeднован и нијe цeњeн; тe жeнe су остављeнe бeз адeкватнe
социјалнe заштитe и бeз сопствeних прихода.
По броју жена оболелих од рака дојке Србија заузима друго место у Европи. Свакога
дана умире по једна жена, а четири их се разболи од рака грлића материце.
Шта ће Двери урадити
Омогућићемо жeнама право на избор измeђу каријeрe и одлукe да буду мајкe вeћeг
броја дeцe и да за ову одлуку добију заслужeно друштвeно признањe, материјални статус
и пуно право на одговарајућу социјалну заштиту.
Запослeнe жeнe имаћe апсолутну заштиту од губитка посла због одлукe да рађају.
Жeнe којe сe посвeтe каријeри у приврeди, умeтности или спорту имаће јeднаке услове
за рад и јeднака признања као и мушкарци.
Усвојићемо закон који ћe жeнама обeзбeдити пуну заштиту од физичког и сваког
другог облика насиља.
Развијаћемо посeбне програме за образовање жeна из области репродуктивног здра
вља, за њиховe рeкрeативнe и културнe активности, као и покретање сопственог посла,
занатских и других породичних радњи.
Уверени смо да ће жена и мајка спасити Србију. Зато жена мора да има поштовање и
подршку која јој припада.
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СРБИ, СВИ И СВУДА
Држављанство и упис у бирачки списак за све Србе у регион
у
Оснивање Фондa дијаспоре за одржив развој Србије којим ће управљати српско
расејање
Очување Републике Српске и проширивање специјалних веза између Србије, Црне
Горе и Републике Српске
Покретање питања Републике Српске Крајине
Врши се велики притисак на гашење и утапање Републике Српске у вештачки намет
нуту централизовану Босну и Херцеговину; бројни су притисци на српске националне
заједнице у региону, посебно у Црној Гори и Хрватској.
У региону, као и у самој Србији, сви имају већа права од Срба!
Министарство за дијаспору је укинуто, а не функцинишу ни Скупштина Срба у региону
и расејању, ни Канцеларија за односе са Србима који живе ван граница Србије.
Шта ће Двери урадити
Србија ће поново постати матица за све Србе света. Радићемо на свим облицима еко
номског, информационог и културног умрежавања српског народа на Балкану. Посебно
ћемо проширити специјалне везе између Србије, Црне Горе и Републике Српске.
Свим Србима у региону и расејању морамо обезбедити лакше добијање држављанства
Србије и остваривање бирачког права.
Српску дипломатију ставићемо у функцију промоције економских интереса државе
и заштите српских заједница у региону.
Радићемо на далеко чвршћој повезаности са српским расејањем, на бази одбране зајед
ничких виталних националних и државних интереса, и очувања националног и културног
идентитета; на проширивању и унапређивању информативних, научно-образовних и при
вредних веза; на давању подршке и помоћи за допунске школе српског језика и историје,
као и за културне, хуманитарне, информативне и спортске активности у српском расејању.
Поставићемо питање Републике Српске Крајине и повраћаја отете српске имовине и
других материјалних и нематеријалних потраживања Хрватској.
Пружићемо материјалну и правну подршку Србима оптуженим или осуђеним пред
Хашким трибуналом.
Подстицаћемо повратак и улагање Срба из расејања у матицу, преко поновног осни
вања Министарства са српско расејање; као и Фондa дијаспоре за одржив развој Србије,
којим ће управљати људи из расејања и улагати у оно што је најпотребније за развој Србије.
У сарадњи са српским расејањем разрадићемо програм повратка квалификованих и
високостручних људи, као и свих породица које желе да се врате у Србију.
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ЗА БЕЗБЕДНОСТ НАШЕ ДРЖАВЕ
Враћање обавезе редовног служења војног рока
Повратак у активну службу прерано пензионисаних официра са великим искуством
Не у НАТО
Набавка новог наоружања и развој сопствене војне индустрије
Повећање дневница за све припаднике снага безбедности
Србија се све више приближава НАТО пакту који нас је бомбардовао бомбама са оси
ромашеним уранијумом, што за последицу има нагли пораст канцерогених обољења у
нашем народу.
Укидање обавезног служења војног рока, уз критично мали број професионалног
дела војске и застарело наоружање, онемогућавају успешну одбрану државе и национал
них интереса.
Вештачки изазвана и руковођена мигрантска криза прети да од Србије направи највећи
азилантски центар у Европи што доводи у питање општу безбедност државе.
Недопустиво је да се припадницима снага безбедности смањују плате и дневнице.
Шта ће Двери урадити
Вратићемо обавезно служење војног рока за све пунолетне и здравствено способне
мушкарце.
Обновићемо традицију радова које организује и изводи Војска, као начин да се помог
не изградња земље сопственим снагама и ресурсима.
Законски ћемо регулисати да се ниједан мушкарац не може запослити у државној слу
жби уколико није одслужио војни рок.
Развијаћемо сопствену производњу наоружања и опреме кроз обнову и повећање
капацитета домаћих војно-техничких института и војне индустрије.
Србија не треба да буде члан НАТО, а треба да подржи иницијативу о успостављању
новог Споразума о недељивој колективној безбедности који је предложила Русија и појача
сарадњу са ОДКБ.
Потребна нам је и војно-техничка сарадња са Русијом и набавка новог наоружања.
Законом ћемо штитити права свих ратних војних ветерана, инвалида и породица
погинулих – учесника у ратовима од 1991–1999.
Залажемо се за јачање српске војничке традиције кроз обнављање традиционалног
формацијског система и прослављених елитних јединица.
Обновићемо војно судство, војне објекте и пољопривредна добра, као и војни спорт.
Ограничићемо пролазак миграната преко територије Србије.
Уложићемо у реновирање објеката и обнову техничких средстава МУП-а.
Повећаћемо дневнице за све припаднике снага безбедности државе Србије.
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ЗА ЕВРОПУ НАЦИЈА И САВЕЗ СА РУСИЈОМ
Прекид штетног пута Србије у ЕУ
Европа нација уместо бриселске диктатуре
Русија као главни спољнополитички партнер Србије
Суспендовање Бриселског споразума
Враћање питања Косова и Метохије у оквире Савета безбедности Уједињених нација
Више од 15 година налазимо се на погубном путу у ЕУ по сваку националну цену. За то
време смо изгубили преко пола милиона грађана, уништена нам је производња и еконо
мија, а Србија је постала економска и политичка колонија оних који су нас бомбардовали
1999. године.
На том путу у ЕУ од нас се захтева и правно признање Косова, дозвола увоза ГМО хране,
увођење санкција Русији и улазак у НАТО, затим растурање породице и предаја последњих
природних и привредних ресурса...
У ЕУ нећемо ући још најмање 10 година, а питање је да ли ће ЕУ тада и постојати.
Треба да бринемо о нашим интересима, српској држави и домаћој економији. Тражи
мо партнере са којима имамо бољу и поштенију рачуницу у међудржавној и привредној
сарадњи.
Шта ће Двери урадити
Залажемо се за хитан прекид са погубном политиком да ЕУ нема алтернативу, и
повратак национ
 алном интересу у међународним односима. ЕУ нас је до сада уцењивала,
растурала нам државу и извлачила новац из наших новчаника.
Залажемо се за Европу нација и билатералну сарадњу са свим европским државама
која је у обостраном интересу.
У највећем политичком, војном и економском интересу Србије је блиска сарадња са
Русијом, што је уосталом и политика највећих европских земаља. Ми хоћемо исто што и они.
Поништићемо Бриселски споразум.
Било који евентуални разговори о Косову и Метохији могу се водити само у оквиру
Савета безбедности Уједињених нација.
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ВРАТИЋЕМО НАРОДУ ДРЖАВУ
Заштита уставног поретка Републике Србије на целој државној територији, посеб
но на Косову и Метохији
Реформа изборног система
Испитивање порекла имовине свих политичара и тајкуна од 1990.
Закон о заштити презадуженх породица
Укидање чипованих личних докумената
Укидање сувишне покрајинске бирократије у Војводини
Кроз актуелни процес спровођења реформе домаћег правног система по налогу из ЕУ
врши се слабљење Републике Србије. Почев од 2000. године држава постепено губи своје
традиционалне функције, не штити уставне вредности и запоставља извршење уставних
дужности, прихвата и усваја штетна правила и правна решења непроверена у домаћој пракси
и повећава парадржавну бирократију оснивањем различитих регулаторних тела и агенција.
Закључењем Бриселског споразума прекршен је Устав Републике Србије.
Постојећи изборни систем је лош. Без слободних медија нема слободних избора.
Корупција, организовани криминал и инструменти партијске државе разарају сваки
покушај јачања правног поретка и правне свести. Судије, јавни тужиоц
 и и државни слу
жбеници су под сталним притисцима партијског апарата.
Шта ће Двери урадити
Донећемо Закон о заштити презадужених породица и породичним људима омогући
ти нови финансијски почетак, јер нико неће моћи да им одузме и прода породични дом.
Донећемо Закон о испитивању порекла имовине свих политичара, државних службе
ника и тајкуна од 1990. године.
Заштитићемо судије и јавне тужиоце од политичких притисака.
Законски ћемо санкционисати све одговорне за кршење Устава.
Огласићемо противправним и ништавим све домаће нормативне акте и међународне
споразуме који нису у складу са уставноправним поретком Републике Србије.
Спречићемо сваки штетан покушај најављене измене важећег Устава, а посебно уставне
преамбуле у којој се констатује да су Косово и Метохија неотуђиви део Србије.
Изменићемо изборне прописе и спречити све видове изборних злоупотреба и
нерегуларности.
Преиспитаћемо даље функционисање нових правосудних професија (приватних
извршитеља и јавних бележника).
Укинућемо парадржавна регулаторна тела и агенције, јер се злоупотребљавају за
партијско запошљавање.
У државну управу вратићемо стручност и издићи је изнад сваке политике.
Донећемо Закон о агентима страног интереса и контроли финансирања НВО из
иностранства.
Укинућемо чиповање личних карата и других јавних исправа.
Залажемо се за укидање сувишне покрајинске бирократије у Војводини.

Програм Српског покрета Двери пред изборе 2016. године
Архив Српског покрета Двери
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Политички манифест Двери – ДСС
50 МЕРА
ЗА СРЕЋНУ СРБИЈУ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.

ПОРОДИЦА НА ПРВОМ МЕСТУ
Образоваћемо Министарство за бригу о породици.
Донећемо Националну стратегију подршке рађању и борбе против беле куге.
Исплаћиваћемо средства у висини два просечна лична дохотка мајкама од
рођења трећег детета до пунолетства најмлађег детета.
Извршићемо повраћај ПДВ-а на производе и услуге неопходне за подизање
деце.
Усвојићемо Закон о заштити презадужених породица, који ће онемогућити
одузимање породичног дома.
ЗА ДОМАЋУ ПРИВРЕДУ
Државна средства и подстицаје усмерићемо домаћим предузећима и пред
узетницима, а не страним „инвеститорима“.
Основаћемо државну Инвестицион
 о-развојну банку.
Зауставићемо продају Телекома, ЕПС-а, ПКБ-а и других стратешки важних
предузећа и природних ресурса странцима.
Одржавајући економску сарадњу са европским земљама, унапредићемо еко
номску сарадњу са Русијом и другим земљама БРИКС-а.
Залагаћемо се за равномерни регион
 ални развој.
ЕКОНОМИЈА РАЗВОЈА
Консолидоваћемо финансије развојем домаће привреде, односно повећањем
производње и запослености.
Прекинућемо сарадњу са Међународним монетарним фондом јер не допри
носи развоју домаће привреде и смањењу незапослености.
Додатно ћемо опорезовати стране банке. Решићемо проблем кредита у
швајцарским францима конверзијом у евро по курсу који је важио на дан
исплате кредита.
Вратићемо плате и пензије на ниво пре увођења мера штедње.
Умањићемо порез на имовину за половину садашњих стопа. Реформисаћемо
пензијски систем тако да постане одржив.
ПОВРАТАК СЕЛУ И ПОЉОПРИВРЕДИ
Заштитићемо и подстицати домаћу пољопривреду, а не стране компаније.
Увешћемо царинска ограничења за поједине пољопривредно-прехрамбене
производе из иностранства.
Развијаћемо узгој здраве и органске хране. Задржаћемо забрану и повећати
контролу увоза, производње и промета ГМО и производа од ГМО.
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Кампања коалиције Двери-ДСС за републичке изборе 2016. године
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Основаћемо Аграрну банку Србије. Повећаћемо субвенције у пољопривреди
са 3% на 6% буџета.
Донећемо нови Закон о задругама и укључити реституцију задружне имо
вине у Закон о задругама и Закон о реституцији. Обновићемо пољопривред
но-индустијске комбинате.
Преис питаћемо пословање Робних резерви, Агенције за приватизацију, СИЕ
ПЕ и Фонда за развој.
СПОЉНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ
Ми смо за Европу нација, а против уласка Србије у ЕУ. Закључиваћемо била
тералне споразуме којима ће се сарадња унапредити у обостраном интересу.
Прошириваћемо и јачати политичку, економску и војно-безбедносну сарадњу
са ОДКБ и Руском Федерацијом.
Ми смо против уласка Србије у НАТО. По овом питању грађани Србије треба
да се изјасне на референдуму.
Повећаћемо одбрамбену моћ државе враћањем значаја и угледа српској
војсци и полицији. Поправићемо материјални положај припадника снага
безбедности.
Залажемо се за враћање служења војног рока, где би наши војници, поред
стицања основне војне обуке, стицали неопходна знања из области цивилне
заштите и прве помоћи.
ЗА СЛОБОДНУ И ПРАВНУ ДРЖАВУ
Преобразићемо Србију из партијске у правну државу.
Донећемо Закон о испитивању порекла имовине свих политичара и држав
них службеника као једну од првих мера по доласку на власт. Строго ћемо
примењивати Закон о унакрсној процени имовине и прихода.
У свим јавним предузећима запошљаваћемо искључиво уз конкурс и јасне
критеријуме образовања, знања, квалитета и провере способности.
Поништићемо неуставне Бриселске споразуме. Решавање питања Косова
и Метохије вратићемо под окриље Савета безбедности Уједињених нација.
Спречићемо промену Устава Србије, јер постојећи Устав представља непре
мостиву препреку дезинтеграцији Србије.
МАТИЦА ЗА СРБЕ ВАН МАТИЦЕ
Бринућемо о правима и очувању националног идентитета грађана Србије
који живе у региону и расејању.
Подстицаћемо йовратак и улагање из расејања у Матицу йреко Фондa
дијасйоре за одржив развој Србије, којим ће уйрављати људи из расејања.
Свим Србима у региону и расејању обезбедићемо лакше добијање држављан
ства Србије и остваривање бирачког йрава.
Јачаћемо политичко, економско и културно повезивање са Републиком Срп
ском и тиме наставити борбу за њено очување.
Штитићемо државотворност, национ
 ални идентитет и људска права Срба у
Црној Гори.
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ЗА СВЕ ЖЕНЕ СРБИЈЕ
Жeнe којe сe посвeтe каријeри имаће јeднаке услове за рад и јeднака при
знања као и мушкарци.
Развијаћемо йосeбне йрограме за образовање жeна, као и йокретање сой
ственог йосла.
Запослeнe жeнe имаћe апсолутну заштиту од губитка посла због одлукe
да рађају.
Заштитићемо жене од сваке врсте насиља и злостављања.
Организоваћемо бесплатне систематске прегледе и превенцију најче
шћих болести жена.
ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
Побољшаћемо материјални положај запослених у здравству. Залажемо се за
хитно запошљавање и додатно усавршавање младих лекара у Србији.
Примарна здравствена заштита постаће окосница здравственог система. Пове
ћаћемо обим и садржај систематских и контролних прегледа за све узрасте.
Уложићемо значајна средства у превенцију и лечење канцерогених и срчаних
обољења и лечење стерилитета.
Проширићемо мрежу здравствених установа и изградити клиничке центре
у јужној и западној Србији.
Финансијски и медијски ћемо подржати школски, универзитетски, рекреа
тивни, професионални и репрезентативни спорт. Увешћемо спортски канал на
јавном медијском сервису, као и пореске олакшице за све који улажу у спорт.
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И КУЛТУРА
Поправићемо материјални и друштвени положај запослених и услове рада
у образовању, науци и култури.
Реформисаћемо образовни систем на свим нивоима да би ефикасније служио
својој основној сврси. Развијаћемо научне области које доприносе развоју
индустрије, пољопривреде, енергетике, телекомуникација, унапређивању
медицинских наука, заштите животне средине, подизању нивоа безбедности
земље и развоју војне индустрије.
Обезбедићемо исти третман научних радника на факултетима и у научним
институтима.
Додатно ћемо опорезовати ријалити и друге шунд програме, а њихово при
казивање ће бити дозвољено само у времену од 24-06 сати.
Водићемо активну културну политику очувања и промовисања свеукупне
српске културне баштине. Чувајући српски идентитет, подједнако ћемо
поштовати и неговати идентитет свих националних мањина у Србији.
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ДА ЖИВИМО КАО ЉУДИ
У наредним тачкама можете прочитати кључне тачке за које ће се Бошко
Обрадовић заложити када постане председник Србије.
1. Зауставићемо велику пљачку Србије, коју више од двадесет година спро
воде страначки паразити у спрези са странцима и домаћим мафијашима. Доне
ћемо Закон о пореклу имовине свих политичара и тајкуна. Казне за злоупотребу
државног положаја биће ригорозне.
2. Економија ће бити у служби отварања нових радних места у домаћој
производњи. Српски предузетник и пољопривредник долазе у први план. Сма
њићемо порезе и доприносе на зараде запослених, а новоотворене фирме биће
ослобођене плаћања пореза у првим годинама рада.
3. Свака породица биће законом заштићена, имаће бар један сигуран при
ход за достојанствен живот. Србија ће младим брачним паровима обезбедити
најповољније стамбене кредите, као и значајна подстицајна средства за оне који
желе да живе на селу.
4. Жене ће бити кључне у друштву, слободне да ускладе пословне каријере
и мајчинство.
5. Вратићемо отете пензије, а старачка и самачка домаћинства добиће помоћ
државе. Нико у Србији не сме умрети од глади и хладноће, нити му сме бити
искључена струја.
6. Ојачаћемо четири стуба државе: војску, полицију, здравство и просвету;
они ће бити поштовани и вредновани са платама и опремом какву заслужују.
Нама треба способна и непоткупљива државна администрација, а не партијско
запошљавање.
7. Српска земља, вода и јавна добра нису на продају. ЕПС, Телеком, ПКБ и
лековите бање треба унапређивати и њима домаћински газдовати. Србија ће бити
еколошка оаза, сачуваних и унапређених природних богатстава.
8. Србија ће подржати све иновационе и информационе технологије кроз
образовање и субвенције. Квалитетно образовање и доступна врхунска здравстве
на нега биће гарантоване и бесплатне за све.
9. Косово и Метохија ће увек бити део државе Србије! Питање статуса Косова
и Метохије вратићемо у Уједињене нације.
10. Ми смо против учлањења Србије у НАТО, ми јесмо део Европе али не жели
мо да будемо чланица Европске уније. Србија ће сарађивати са целим светом, али
у српском интересу.
11. Сви Срби света, без обзира где живе, имаће наше држављанство и српски
пасош.
12. Србија ће бити модерна и богата земља вредних и честитих људи, која ће
чувати и промовисати српску културу, историју, традицију и ћирилицу.
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Ако хоћемо ДА ЖИВИМО КАО ЉУДИ гласаjмо за Бошка Обрадовића:
1. Зато што се зна где је рођен и из какве је породице.
2. Зато што је завршио државни факултет и има праву диплому.
3. Зато што има јасну политику коју никада није мењао.
4. Зато што има најбољи програм и права решења.
5. Зато што је заступник српског привредника и сељака, а не странаца и
тајкуна.
6. Зато што је једини заштитник свих породица у Србији.
7. Зато што брани интересе српског народа у Матици, региону и расејању.
8. Зато што није учествовао у великој пљачки народа.
9. Зато што се најхрабрије бори против диктатуре СНС-а и Александра Вучића.
10. Зато што га подржава српски народ и зато што није председнички канди
дат Брисела, страних агентура или мафијашких кумова.
06. 03. 2017.
Изборни програм Бошка Обрадовића,
председничког кандидата на изборима 2017. године
Интернет страница Српског покрета Двери

ГРАДСКИ ПРОГРАМ ДВЕРИ И ДОСТА ЈЕ БИЛО
1. Борба против корупције у свим њеним облицима: партијско запошљавање,
намештени тендери, буразерска економија, куповина гласова, незаконит утицај
на медије, застрашивање запослених у јавном сектору.
2. Потпуна транспарентност: потпуна јавност у раду јавног сектора. Месеч
но објављивање извршења буџета, попис и процена имовине, јавна објава свих
уговора, јавне систематизације радних места.
3. Укидање партијског запошљавања и пратеће негативне селекције. Јавно
утврђени критеријуми за оцену рада свих државних институција, државних
предузећа и јавних установа.
4. Јавни конкурси и јавне биографије свих функционера, начелника, дирек
тора и чланова управних и надзорних одбора.
5. Непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе путем
грађанских иницијатива и расписивањем локалних референду ма у питањима
из надлежности града Београда.
6. Децентрализација Београда. Преношење надлежности и изворних при
хода са града на општине.
7. Објава свих уговора које је град потписао у прошлости: од фонтана, јар
бола и јавне расвете, до Бус Плус-а и моста на Ади
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8. Раскид уговора за наплату карата са приватним фирмама и враћање тог
процеса у надлежност ЈКП „ГСП Београд“
9. Преполовљена цена месечног градског превоза: 1.500 динара месечно у
Зонама 1. и 2, и 2.500 динара месечно у Зонама 3. и 4.
10. Израда целовитог плана саобраћајног система у граду и околини.
11. Промена Генералног урбанистичког плана, обустављање пројекта Бео
града на води, конкурс за урбанистичко решење Савског амфитеатра и израда
свих детаљних урбанистичких планова.
12. Рушење бесправно подигнутих објеката почев од Савског насипа, покре
тање судских поступака против дивљих инвеститора и усвајање кодекса градње.
13. Правилно опорезовање неизграђеног грађевинског земљишта као нај
вреднијег ресурса сваке метрополе, од Луке Београд до свих других локација до
којих су у пљачкашким приватизацијама дошли различити тајкуни и тајкунчићи.
14. Подршка породицама са децом.
15. Бесплатни вртићи за сву децу и изградња недостајућих вртића.
16. Бесплатни уџбеници за сву децу у свим основним школама.
17. Бесплатни уџбеници за сву децу у свим средњим школама.
18. Бесплатан превоз за сву децу у основним и средњим школама и студенте.
19. Увођење канализације у сва места и све делове града.
20. Повећање буџета за културу кроз увођење ваучера за све грађане.
21. Оснивање Venture Capital индустрије у Београду која ће од Београда напра
вити центар ИТ индустрије на Балкану.
22. Оснивање задругa у приградским општинама којe ће штитити интересе
индивидуалних пољопривредних домаћинстава.
23. Изградња система за наводњавање руралних територија Београда.
24. Смањење пореза на имовину за домаћинства.
25. Смањење пореског и бирократског оптерећења, смањење папирологије.
26. Унапређивање туристичке понуде којом Београд може да се представи
домаћим и иностраним гостима.
Јануар 2018.
Архив Српског покрета Двери

224

III ОДАБРАНИ ПРОГРАМСКИ ТЕКСТОВИ

СРЕТЕЊСКИ ПРОГЛАС: ЗА ЦРКВЕНО-НАРОДНИ
САБОР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Време је за контранапад
На нашу садашњу ситуацију у вези са Косовом и Метохијом примењива су
два примера из живота.
Први је из спорта, конкретно фудбала: када си слабији тим који је оријен
тисан на чување свога гола, контранапади су једина могућност да изненадиш
надмоћнијег противника и однесеш чак и победу. Притом, мораш да имаш јаку
одбрану која сигурно чува твој гол и веома брзе и спретне нападаче који могу
да остваре контранапад. Изнад свега мора да стоји гвоздена самодисциплина и
огроман морал.
Други пример је из војне области. Више пута када је наш народ у својој исто
рији изгледао потпуно војнички поражен, он се подизао из пепела и кретао у кон
траофанзиву, у ослобођење земље и протеривање окупатора. То доказује највише
Солунски фронт, али је кључни пример Колубарска битка, у којој војвода Мишић
тактички дозвољава непријатељу улазак до у срце Србије, а онда га муњевитим и
потпуно неочекиваним контранападом побеђује и избацује из Отаџбине.
Колико су ова два примера примењива на садашњу ситуацију српског наро
да у вези са Косовом и Метохијом? Наша једина тактика већ дуже време је ори
јентација на чување свога гола. Питање је и колико то уопште успешно радимо,
посебно што се тиче дисциплине и морала свих играча у тиму. Међутим, оно што
је сигурно јесте да наша одбрана неће издржати ако наши нападачи не почну да
праве проблеме противничкој екипи. Имамо ли их у тиму кадрих да то и учине?
Из другог угла посматрано, непријатељ је у офанзиви, губимо један по један
стратешки положај, фронт се распао и почело је пробијање у нашу позадину. Има
мо ли начина да добијемо на времену да се пресаберемо, окрепимо и кренемо у
одлучну контраофанзиву? И, најпре, имамо ли војног тактичара који би могао да
изнедри конкретан план овог контранапада?
Услов без кога се не може
Сва наша прича о Косову и Метохији већ одавно, а посебно данас, промашује
да се позабави пресудним питањем и одговором, који гласе: да ли смо и колико
ми као личности и народ у целини спремни да жртвујемо у одбрани Косова и
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Метохије? То значи: колико нам је заиста стало до Косова и Метохије, односно
вредности које симболички стоје иза ове територије? И да ли смо спремни да
нешто жртвујемо од свога личног тренутног стања за успех националне мисије
одбране дела наше Отаџбине?
Боље да ову утакмицу не почињемо ако не знамо каква нам је национална
самодисциплина и морал. То је кључно питање које треба испитати данас и на
коме треба радити за сутра, јер ова борба нема краја, и у њој могу опстати само
они који дугорочно успевају да буду морално надахнути и самодисциплиновани.
А све ове године и деценије мало ко нас је томе учио, развијао истинске вредности
у нашем народу, јачао националну самосвест и гајио дух непредавања.
При свему томе, морамо имати у виду да смо историјски уморан народ, да је
просечно стање наших људи данас блиско равнодушности и незаинтересованости
за националну ствар, али и да у свима нама постоји дубок национ
 ални резервоар
који није пресушио, иако није деценијама обнављан, и можда може поново бити
покренут на велико дело. Приоритет приоритета у нашем данашњем егзистен
цијалном тренутку је подсетити се који то резервоар беше и како се он обнавља.
Тек када решимо ово питање, и будемо сигурни да имамо позитиван одговор,
можемо да почнемо да разматрамо предности и мане онога што смо пробали и
онога што до сада нисмо пробали да учинимо у борби за Косово и Метохију, све
у циљу брзог одабира нове тактике. Онај коме није јасно да је наша досадашња
тактика доживела крах не би уопште смео да се пита и бави нашом будућношћу.
Оно што смо пробали
Шта бисмо данас, као народ и као држава, сложно могли да одговоримо на
Ахтисаријев предлог, тј. онима који иза њега стоје, уз пуну свест да има народа и
држава који га не подржавају?
Ево неких познатих и потпуно узалудних ставова, без обзира на то што их и
даље треба непрестано понављати.
Да не дамо Косово и Метохију. То знају, а ипак нам га узимају. Очито их нисмо
убедили да то и заиста нећемо дати. За разлику од других за које добро знају да ће
направити проблем ако им не буде дата независност. Ми нисмо понудили „про
блем“ због ког би морали да се замисле.
Да је недопустиво да се оснивачу Уједињених нација, притом кршећи фунда
менталне принципе међународног права на којима почива Повеља УН, одузима
15 процената територије. То знају боље од нас, али као и у случају бомбардовања
1999. и других сличних ситуација, то их ни на шта не обавезује. Притом, ту смо,
без помоћи неке велике силе, потпуно немоћни.
Да Косово и Метохија не могу бити изузетак већ да овај преседан може иза
звати ланчану реакцију широм света. Можда им таква реакција одговара, или
мисле да могу да је спрече. Свакако их овај аргумент много не узнемирава. А и
ми се нисмо потрудили да нађемо поузданије савезнике међу оним државама са
истим проблемом.
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Да на овај начин помажу обнову промилошевићевске политичке рачунице
и ломе крхко стабло демократије у Срба. Готово смешан аргумент. Милошевића
су одувек помагали, а колико их демократија интересује то нам је добро познато.
Колико нам се чини, то је све што смо до сада пробали. Ваљда смо зато и дожи
вели брз крах.
Оно што још увек нисмо пробали
Да ли је могуће да смо исцрпли баш све аргументе и изгубили могућност
за контранапад? Докле год утакмица траје ништа није завршено и изгубљено
за онога који верује и све чини да успе. Ево неких нових идеја које су у оптицају:
1. Треба коренито променити политику према Косову и Метохији и препу
стити фактичком стању да постане и правно стање. То би нас ратосиљало великог
проблема, а све снаге треба преусмерити на заштиту преосталих Срба на Косову
и Метохији.
Овај став не само да је у супротности са важећим Уставом, целокупном српском
историјом и међународним правом, већ не нуди нити један начин да гарантује
елементарну безбедност преосталим Србима. Једино ако има још таквих који
верују да ће ту безбедност гарантовати Шиптари или међународна заједница.
Ову идеју зато треба предати надлежном Суду и кривично гонити као кршење
Устава државе Србије.
2. Прогласимо ванредно стање, извршимо мобилизацију, изведимо војску
на границу и војним начином повратимо окупиране територије под нашу власт.
Овај сценарио нико не сме ни да помене, из два разлога: 1) оправданог, што смо
преуморан народ, са урушеним војним, биолошким и моралним потенцијалима,
и што би највећа политичка мудрост била избећи рат, и 2) неоправданог, што су
нам убили не само национално достојанство, него и његов корен, што не смемо
да одговоримо на начин на који би одговориле све друге државе када би им неко
претио да отме део територије. Једна слична овој акцији извршена је сасвим сло
бодно и уз међународну подршку 1995. године над Србима у Републици Српској
Крајини, а да се томе нико није успротивио. Ето нашта бисмо се могли позвати,
ма колико то било болно по нас.
Трећи пут је најсложенији, заоштрено дипломатски и покушава да игра на
самој ивици опстанка, тамо где се управо и налазимо.
Тај пут неуспешно је покушао да оживи покојни др Зоран Ђинђић пре тачно
три године са својом кампањом за Косово и Метохију и после њега нико. Тек данас
јасно видимо колико је био у праву и колико је кренуо на време.
Нама дефанзивна дипломатска позиција за ове три године ништа није донела.
Да ли је могуће да нико већ осам година не помиње повратак 1000 припадника
снага српске војске и полиције на границе Косова и Метохије, који следује по
Резолуцији Уједињених нација број 1244? Да ли је то само још једно мртво слово
на папиру и шта после тога може да се очекује од исте инстанце? Чему нова резо
луција кад ни стара није примењена?
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Шта је са Србима протераним са Косова и Метохије? Шта са убијенима и оте
тима, шта са имовином и природним и привредним ресурсима? Где и кад смо
изгубили битку да о статусу може да се прича пре испуњења стандарда?
Где су данас сви наши амбасадори, угледни политичари и интелектуалци,
светски познати спортисти и уметници? Зашто цела планета не бруји од српског
вапаја да се отима део територије једном старом европском народу у срцу Евро
пе и да ће исто тако ускоро неко отимати и предграђа њихових престоница? Јер
одбрана Косова и Метохије, још од 14. века (а у новије доба од 1981. године када је
паљена Пећка патријаршија), представља одбрану капија Европе. Ко то не схвата
тај не схвата ништа ни о европској прошлости ни о европској будућности.
Постоји ли било који нови аргумент који би могао да донесе велику новост
и преокрене ток преговора?
Сматрамо да постоји један такав аргумент.
3. Први корак је велики црквено-народни сабор који би требало да се одржи
у Србији и на коме ће узети учешћа представници Светог архијерејског сабора
Српске православне цркве, на челу са Патријархом, затим представници српских
политичких елита из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Републике Српске
Крајине, као и представници водећих националних установа и невладиних орга
низација из Отаџбине и расејања.
Зашто један овакав Сабор? Зато што проблем који је пред нама превазилази
наше актуелне политичаре и политичке установе. Томислав Николић, Војислав
Коштуница и Борис Тадић имају тај ауторитет, који никада нису могли имати
њихови претходници, да организују такав један Сабор и са њега позову цео српски
народ под један барјак. Оно што буде једнодушно одлучено на том Сабору следо
ваће концентрациона Влада националне слоге и српски народ на целом свету. А
то може бити нека од следећих идеја, о којима вреди размислити:
Истога дана када прва земља у свету призна независност Косова и Метохије
добиће сличан захтев за признањем северног дела Косова и Метохије као неза
висне државе и, приде, захтев за независношћу Републике Српске, која ће истога
дана бити остварена прогласом Народне скупштине РС. Ово треба да је прва тема
Сабора, јер српска елита мора да испита да ли има снаге за овај потез који пред
ставља једини озбиљан нови политички аргумент који нам је преостао у борби
за Косово и Метохију.
Од тог тренутка сви српски телевизијски програми и други штампани и
електронски медији донеће вест о окупацији Косова и Метохије и сваки нови
дан почињати са подсећањем на обавезу нових генерација да, када то историјске
прилике дозволе, ослободе окупиране територије. Дакле, никакав позив на рат,
већ на памћење и Завет будућег ослобођења, за које од тога дана сви почињемо да
радимо. А то у пракси значи корените промене у моралној, биолошкој, просвет
ној, привредној и војној оријентацији наше државе:
духовна обнова нашег народа као предуслов нашег опстанка и моралне снаге
да спремно дочекамо друго међународно време;
формирање Фонда „Од првог до петог детета“ при СПЦ, као биолошке плат
форме нашег опстанка, и издвајање од сваке плате за овај Фонд;
преусмеравање просветне политике у националном правцу;
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стварање новог предузетничког духа у нашем народу, по узору на Србе после
Велике сеобе, који поред остваривања личног благостања непрестано одвајају и
за опште националне интересе;
коренита промена безбедносне стратегије, национална војна реформа и
повећање војног буџета.
Овај план није могуће реализовати без постојања националне елите која би
њиме руководила. На Сабору за који се залажемо најбоље ћемо утврдити да ли
таква елита постоји, каква треба да буде визија коју ће следити и начин којим ће
је остваривати. То је контранапад коме се не надају, јер су дубоко убеђени да је
српски народ дефинитивно поражен, духовно убијен и национално подељен, и
да нема снаге и начина да се подигне. Ако и не донесе плодове одмах, овај кон
транапад би био велики почетак наше обнове и националног рада на дуге стазе,
што је једина и реал-политика у овом тренутку.
Све друго је самозаваравање, ситна дневно-политичка игра и крупна нацио
нална трагедија. Дакле, ново узалудно губљење времена и територија, или наци
онална ренесанса – питање је сад!
У Београду, Сретење 2007.
Управни одбор Српског сабора Двери
Архив Српског сабора Двери

ЈОШ ЈЕДНОМ О ПОТРЕБИ ОДРЖАВАЊА ЦРКВЕНО-НАРОДНОГ
САБОРА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Коментар Српског сабора Двери на лажне преговоре у Бечу
У Сретењском йрогласу Српског сабора Двери истакли смо да је поводом
актуелне ситуације у вези са одбраном Косова и Метохије, као и услед немогућ
ности да се било шта промени путем лажних преговора у Бечу, преко потребно
што пре испитати све оно што до сада нисмо пробали да учинимо, а све у циљу
брзог одабира нове тактике. Јер, понављамо и два пута подвлачимо, они којима
није јасно да је наша досадашња тактика доживела крах не би уопште смели да
се и даље питају и баве нашом будућношћу.
У том смислу, закључили смо да би ваљало пронаћи неки нови пут између
постојећих понуда националне издаје, преговарачке јаловости и међународних
сукоба.
Од Косова и Метохије је било могуће направити симбол европске цивили
зације, њених највећих духовних вредности, али и тешких изазова пред којима
стоји, али ми то нисмо били у стању да учинимо. Можда за то још увек није касно.
Међутим, тај посао не могу урадити они који га ни до сада нису урадили, већ нам
је потребна нова форма националног организовања.
Сматрали смо и сматрамо да постоји један нови моменат који би могао да
донесе велику новост и преокрене ток преговора. Такав аргумент донео би један

230

III ОДАБРАНИ ПРОГРАМСКИ ТЕКСТОВИ

потпуно нов и неочекиван догађај: велики, свесрпски Црквено-народни сабор који
би требало да се одржи у Србији, најбоље на Косову и Метохији, и на коме би узели
учешћа представници Светог архијерејског сабора Српске православне цркве, на
челу са Патријархом, затим представници српских политичких елита из Србије,
Црне Горе, Републике Српске и Републике Српске Крајине, као и представници
водећих националних установа науке и културе и невладиних организација из
Отаџбине и Расејања.
Зашто један овакав Сабор?
Зато што проблем који је пред нама по сложености и историјским последица
ма надраста наше актуелне политичаре и политичке установе. Идеја овог Сабора
није да укине политичке странке и страначко деловање, већ да их уклопи у једну
још ширу националну политику која далеко превазилази дневне оквире. Као што
смо и устврдили, наши актуелни државници имају тај ауторитет и обавезу, које
нису имали њихови претходници, да у сарадњи са Српском православном црквом
организују такав Сабор и са њега позову цео српски народ под један барјак. Ако
тако ураде следоваће најбољој српској традицији и извојевати још јаче позиције у
своме раду. Оно што буде једнодушно одлучено на том Сабору требало би да сле
ди концентрациона Влада националне слоге у Србији, српске политичке елите
у региону и српски народ на целом свету.
Зашто баш црквено-народни сабор?
Зато што је то национална установа српског народа помоћу које су доношене
све најважније историјске одлуке.
Зато што црквено-народни сабор представља много ширу националну плат
форму од политичке скупштине и у себе дијалошки укључује драгоцене нестра
начке гласове из редова Цркве, Дијаспоре, установа науке и културе и невладиног
сектора.
Зато што један овакав Сабор надилази државне и географске границе међу
Србима.
Зато што има потенцијал да буде преко потребни симбол уједињења целог
српског народа у јединственом ставу поводом Косова и Метохије.
Зато што доноси заједнички национални програм деловања српског народа
на Балкану, који тренутно немамо.
Зато што може да изнедри дипломатску кампању која би коначно била оно
што нам је требало све ове године и у коју би се укључили сви Срби на планети.
О чему би се на овом Сабору разговарало и договарало?
Једна од првих тема Сабора могао би да буде захтев за независношћу Репу
блике Српске, јер свесрпска елита мора да испита да ли има снаге за овај потез
који представља једини озбиљан нови политички аргумент који нам је преостао
у борби за Косово и Метохију.
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Сабор би морао да у целини посматра и редефинише „Српско питање“ на
Балкану, јер су Косово и Метохија само један у низу трагичних чинова комуни
стичко-југословенске драме, која се као по неком строгом правилу свуда одви
јала на српску штету. Косово и Метохија су данас за нас исто што и некадашња
судбина Републике Српске Крајине, тренутно питање статуса Срба у Црној Гори,
дилема укидања или пуне државности Републике Српске, или сутрашња нова
жаришта попут Војводине, Рашке области или југа Србије. Негде и једном треба
чврсто подвући црту и рећи: шта нам се догодило у последњих 15 година, који је
то „камен земље Србије“ од кога не може даље и који је наш национални циљ и
план у наредних 100 година.
Оно што дефинитивно треба схватити јесте да док међународној заједници
не направимо одређени дипломатски и геополитички проблем, они се неће ни
осврнути на српске националне интересе.
Дакле, господо, ако желите мењање граница државе Србије, онда ми доводи
мо у питање све границе на Балкану, које и иначе почивају на административним
границама које је повукла једна терористичка организација која се звала Кому
нистичка партија Југославије и коју су на власт довели наши западни савезници у
Другом светском рату. Постављамо питање зашто западне демократије настављају
комунистичку политику разбијања српског националног корпуса и признају све
тековине комунизма? Ако и тзв. аутономна покрајина Косово и Метохија, као још
један од многобројних комунистичких нуспродуката, може да постане држава,
онда то може још и пре и Република Српска, а и све друге границе у региону се
доводе у питање.
Зашто би један такав Сабор донео било какав бољитак
у нашој међународној позицији?
Најпре, јер би био велика промена у односу на уобичајене српске реакције и
потезе. Потом, јер би показао велику нашу озбиљност и одлучност. Затим, јер би
демонстрирао српску слогу какве одавно није било. И коначно, јер би покренуо
један много шири дипломатски фронт и светску кампању него што смо их до
сада имали, истовремено по свим питањима од српског националног интереса.
Значај овог Сабора, на крају, није само тренутан, тј. искључиво усмерен на
решавање горућег питања одбране Косова и Метохије. Одржавање овог Сабора
је симболички чин и коперникански преокрет у спољашњем уједињавању и
унутрашњој реорганизацији српског народа, и доноси модел фунционисања за
21. век, у коме најзад можемо да у нашу корист преусмеримо европске процесе
брисања граница и релативизовања државних суверенитета. Овакав Сабор, дакле,
има далекосежну важност и дугорочну мисију да постане историјски ослонац
претрајавања српског народа у једном потпуно новом светском систему. Само
такав Сабор може да омогући дефинисање националне визије и стратегије по
кључним питањима духовне, биолошке и државотворне обнове српског народа,
која би била примењива на глобално Српство.
Ако мислимо да није зрело за један овакав Сабор, онда ни ми нисмо зрели за
историјски изазов који је пред нама. Ако сматрамо да нам је један овакав Сабор
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Протест Двери и других патриотских организација у Београду, 16. фебруара
2008. године, дан уочи проглашења тзв. независности Косова.
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вишак кад имамо политичке представнике, онда нека они нашу судбину наставе
да воде као што су и до сада. Ниједна стара, потрошена форма српске политике
не би смела поново да решава кључна егзистенцијална питања српског народа,
већ бисмо морали да понудимо један нови/стари облик саборног одлучивања и
организовања. Ако се тако нешто не догоди, ништа ново се неће десити ни у рав
ни епилога: наставиће се континуитет растакања српског националног бића. Ако
нисмо спремни на овај заокрет, немамо шта да тражимо у борби која нас чека.
У Београду, уочи Светог Симеона Мироточивог 2007.
Управни одбор Српског сабора Двери
Архив Српског сабора Двери

СУМРАК ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Косово и Метохија јесу јединствен случај како то често чујемо из тзв. међуна
родне заједнице, али јединствен случај неправде и правног насиља над српским
народом. У времену полувековног комунистичког ропства гледали смо у Западу
идеал слободе, демократије, правде и материјалног благостања. Пад Берлинског
зида донео је српском народу не ослобођење већ нову издају западних савезника
по Черчиловом узору из 1944. године. Када је у питању крвава драма на бившим
југословенским просторима у последњих 15 година, нема крупније одлуке вла
да западних сила која није била на штету српских националних интереса. Тако
нам је враћено за милионе погинулих и пострадалих у два светска рата, када смо
једини на Балкану били на страни западних савезника.
Њиховом лицемерју и политици дуплих стандарда нема краја. На њиховој
страни је сила, неправда и отимачина, а на нашој хришћанска лепота, правда и
љубав према својој Отаџбини. Нема нити једног правног основа и било ког другог
нормалног образложења зашто би Србија била једина држава у Европи којој се у
овом тренутку откида део државне територије. И нема нити једне земље на свету
која би на нешто слично пристала. Нека се онда то ни од нас не очекује.
Постављамо питање: зашто Европска Унија подржава независност Косова и
Метохије, тако деструктиван и антиевропски процес, омогућавајући стварање
државе засноване на тероризму, криминалу и рушењу европских културних
споменика? Чему друга албанска држава у Европи и коме је у интересу дестаби
лизација читавог балканског простора, као и много шире ланчане реакције које
могу захватити целу Европу?
Косово и Метохија могу бити историјски крај једне визије Европске Уније.
И то би било праведно. На овом питању ломи се концепт уједињене Европе: да
ли она треба да буде Европа нација, европска заједница заснована на богатству
националних различитости или Европска Унија, са тоталитарним бриселским
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центром моћи који ће рушити један по један национални суверенитет. Нека
Косово и Метохија пресуде.
Никада нећемо изгубити наду да постоји једна друга, хришћанска и слободар
ска Европа. Срби су били и остају верни синови те и такве Европе, увек на страни
отпора сваком тоталитаризму и неправди. Још једном западне силе разбијају
нашу илузију да смо савезници. Сада устајемо против нове неправде – овога пута
квазидемократске, западне, евроатлантске. Позивамо све слободне људе, народе
и државе у Европи и свету да нам се у томе придруже. Посебно позивамо српски
народ да не клоне и не предаје се, већ широм Балкана, Европе и света устане против
неправде која се спрема и подигне глас протеста у свим местима у којима живи.
Само слога Србина спасава, па ће тако наша слога и свакодневни протестни
ангажман широм Србије, Балкана, Европе и света спасити и Косово и Метохију у
саставу Србије. Није готово – тек почиње.
Свету српску земљу нам не могу одузети ако се ми са тим не сложимо. На крају
данашњег првог протеста упозорења мреже српских невладиних организација
ми поручујемо само једно: ОСТАЋЕ НАШЕ.
Проглас слободне Србије са протеста Двери и других патриотских
 а 2008.
организација испред амбасаде Словеније у Београду, 16. фебруар
године, дан уочи проглашења тзв. независности Косова, Часопис ДВЕРИ
СРПСКЕ, Европска Унија – мит или стварност: Прва аргументована јавна
расправа за и против (не)уласка Србије у ЕУ, у светлу Косова и Метохије, број 37,
Свети Симеон Мироточиви 2008, стр. 125, поновљено у: часопис ДВЕРИ СРПСКЕ,
Подмлађивање Србије, број 38, Огњена Марија 2008, стр. 60.

ЧИЈА ЈЕ ИСТОРИЈСКА (НЕ)ОДГОВОРНОСТ?
Саопштење Двери поводом проглашења тзв. независности Косова
Прво признање тзв. независности Косова дошло је, свесно или несвесно, из
Београда и од стране Срба. Ми смо ти који нисмо унапред реаговали и супротста
вили се најављеном проглашењу независности. Ко је за то одговоран?
Српски народ, барем онај његов део коме је још увек стало до властитог нацио
налног опстанка, мора у овоме тренутку својој политичкој елити да постави одре
ђена питања:
- Да ли је могуће да је пред данашње проглашење независности Косова и Мето
хије одржан само један једини српски протестни скуп на целој планети (Београд, 16.
фебруар, испред словеначке амбасаде, у организацији мреже српских патриотских
невладиних организација), иако је датум проглашења тзв. независности познат већ
недељама уназад?
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- Зашто цела држава Србија већ данима није у ванредном стању и на улицама?
- Ко у тренутку док нам се отима Света српска земља успављује, умирује и
залуђује српски народ?
- Зашто сви Срби Балкана ових дана нису на трговима и не исказују свој про
тест против потпуно извесне тзв. независности Косова и Метохије?
- Зашто цела Република Српска није на ногама последњих седам дана и да
ли би онда било овако лако проглашење тзв. независности Косова? Ко је српском
народу избио из руку овај последњи аргумент који смо имали?
- Колико би то проглашење било отежано да су се протесту читаве Републике
Српске придружили Срби из Црне Горе, Македоније, Румуније...?
- Да ли би Словенија као председавајућа ЕУ тако лако залегла за тзв. независност
Косова да су сви Срби Словеније ових дана били на улицама? (И без нашег притиска
водећи словеначки привредници протествовали су против политике своје владе
према Србији. А како би тек реаговали да смо упутили барем једну реч упозорења?)
- Зашто сви највећи европски градови ових дана нису били обележени срп
ским заставама и протестима против насилничке мисије ЕУ за проглашење тзв.
независности Косова и Метохије?
- Зашто су сви Срби света ћутали док им се спремало отимање срца њихове
Отаџбине?
- Шта је остало од политичке визије председника Србије која нам је обећавала
„и Косово и ЕУ“, након тога што је Европска Унија омогућила тзв. независност Косова?
- Да ли је једини смисао његовог протеста против тзв. независности Косова
тај да Србе позове на мир, уздржаност и мирење са судбином? У свом саопштењу, у
тренутку док му одузимају седмину територије државе чији је председник, он као
да у Србима види реметилачки фактор на Балкану који изазива немире и пробле
ме, док и не помиње оне који су у овом тренутку највећи европски и светски извор
нестабилности и немира.
- На које покољење је мислила Влада Републике Србије да треба да устане у
знак протеста против тзв. независности Косова и које године?
- Због чега је кандидат највеће опозиционе странке добио поверење преко
два милиона гласова на недавним председничким изборима? Да ли зато да прећути
тзв. независност Косова и да се у друштву са позицијом игра пребацивања и бежања
од одговорности?
- Шта су председник и премијер државе Србије одговорили на захтев углед
них Срба из дијаспоре да у наредних неколико месеци своје резиденције преселе
на Косово и Метохију?
- Ко већ данима спречава протесте српских патриотских удружења, одлаже
и разводњава народни бунт?
Неко ће морати да пред нама, историјом и будућим поколењима одговори на
ова питања. Степен историјске неодговорности српске политичке елите је такав да
нам њихов однос према судбини Косова и Метохије изгледа као предаја и жељно
ишчекивање да први дани тзв. независности Косова што пре прођу, а сви они се што
пре врате европским интеграцијама, фотељама и страначким интересима.
То што последњих 15 дана у свим највећим европским и светским градовима,
а посебно на Балкану, свакодневно није било великих српских протеста упозорења
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против најављеног проглашења тзв. независности Косова – не може се објаснити. То
и да данас у тишини дочекујемо тзв. независно Косово – такође је потпуно необја
шњиво. А то да и сутра још увек не почињу српски протести – равно је издаји. Они
који мисле да протестују за седам дана у функцији су олаког и брзог признавања
Косова од великог броја европских и светских држава.
Чак и највећи могући протести Срба широм света вероватно не би могли да спре
че проглашење тзв. независности Косова и признавања те независности од стране
великог броја држава. Али, да ли би било исто да је до тих протеста у протеклих 15
дана ипак дошло? Да ли би било исто расположење у Срба који су данас потиште
ни, разочарани и љути због понашања своје политичке елите? Да ли би било исто
у многим државама у којима живи велики број Срба, а које се двоуме којом брзи
ном признати ову тзв. независност? Да ли би било исто шиптарским терористима
и сепаратистима као што им је данас док гледају ћутање српске јавности на дан
проглашења тзв. независности Косова? Ко је одговоран за ову историјску срамоту?
И има ли право да даље води српски народ?
Као организатори јединог српског протеста упозорења који је одржан пре
данашњег проглашења тзв. независности Косова, упркос свим институцион
 алним
препрекама и медијској цензури, понављамо свој позив свим Србима света да уста
ну и изразе свој став мимо закаснеле и бледе реакције државе Србије. Подржавамо
сутрашњи најављени протест студената Београдског универзитета и обуставу наставе
на факултетима и средњим школама у Београду, као и све друге видове протеста и
спонтана окупљања грађана.
Као што смо истакли у јучерашњем саопштењу да је овакав однос Европске
Уније према Косову и Метохији крај једне визије Европске Уније, тако исто мисли
мо и да је однос наше политичке елите према овом питању крај актуелне српске
политичке елите и отварање простора за организовање нових друштвених снага
које морају у што скоријој будућности да преузму историјску одговорност уместо
лажне националне елите.
Што се нас тиче, транспарент који је обележио јучерашњи протест мреже српских
невладиних организација биће и ових дана присутан на улицама, а његова порука је
и порука Српског сабора Двери поводом данашњег проглашења тзв. независности
Косова, без обзира на све оно што се десило и што ће се још догодити, упркос свему
и свима: ОСТАЋЕ НАШЕ!
У Београду, 17. фебруар
 а 2008.
Информативна служба Српског сабора Двери
Часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, Европска Унија – мит или стварност:
Прва аргументована јавна расправа за и против (не)уласка Србије у ЕУ, у светлу
Косова и Метохије, број 37, Свети Симеон Мироточиви 2008, стр. 126-127,
поновљено у: часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, Подмлађивање Србије, број 38, Огњена
Марија 2008, стр. 61-62.
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КО ЈЕ СРБИН И СРПСКОГА РОДА...
Сви на протесте! За независност Републике Српске! Забрана рада свима који
у Србији подржавају тзв. независност Косова! Предлажемо пакет конкретних
противмера!
Драга браћо и сестре,
Обраћамо Вам се у име Српског сабора Двери са позивом да, ако већ нисте,
узмете учешћа у организацији и суорганизацији свенародних протеста против
проглашења тзв. независности Косова, али и што више одлучних и конкретних
акција помоћи опстанку српског народа на Косову и Метохији.
Ко је Србин и српскога рода – може ли ових дана бити равнодушан према
отимању Свете српске земље од стране коалиције шиптарских терориста и
„демократске“ Америке и Европе? Како су се велике светске демократије нашле
на страни тероризма и сепаратизма? Како је дошло до тога да је њихово деловање
поново на штету српског народа и његових националних интереса? Како да то
назовемо и убудуће третирамо?
Протести не смеју стати. Наши потомци свакако ће нас питати где смо били
када су нам одузимали Косово и Метохију. Питаће нас јесмо ли, како и колико
дуго протествовали против ове светске неправде и насиља.
Поздрављамо све ђаке, студенте и друге грађане Србије који не желе да се
помире са оваквим исходом и спремни су да посведоче пуну истину о хришћан
ском срцу Европе, које ће, упркос свему, како каже наш протестни слоган, ОСТАТИ
НАШЕ. Одбацујемо приговоре свих оних који нису преузели свој део одговорности
и говоре да на улицама влада хулигански бес, већ их позивамо да стану на чело
праведног гнева српског народа и ствари назову правим именом: окупацију оку
пацијом, а непријатеље непријатељима.
Шта се то очекивало од српског народа? Да мирно прими отимање своје тери
торије? Поново постављамо питање ко је на томе радио и још увек ради, и зашто
националне и државне институције српског народа широм Балкана, Европе и
света не преузимају одговорност за борбу против тзв. независности Косова?
Остаје нам још само да поручимо да нема предаје и да све домаће и стране
маске морају до краја пасти. Тренутак је за велико национално буђење, обједи
њавање и организовање. Изузев Косова и Метохије ништа нас очито није могло
на то подстаћи.
Али, да се наши протести не би претворили у јалове и бесциљне шетње и
постепено гасили, морамо осмислити пакет конкретних мера према онима који
признају тзв. независност Косова, као и континуирану помоћ српском народу на
Косову и Метохији и редовно присуство у јужној српској покрајини. Сва пробуђена
национална енергија треба да буде усмерена на ова два колосека: препознавање
окупаторског апарата и непрестано делатно присуство на Косову и Метохији.
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По нашем мишљењу, у овом часу треба урадити следећих 10 противмера:
1. затражити од Парламента Републике Српске да прогласи независност;
2. захтевати од Парламента Републике Србије да предложи забрану свих
политичких странака, медија и невладиних организација у Србији које признају
и подржавају тзв. независност Косова;
3. донети низ пореских мера према власницима страних фирми у Србији чији
профит одлази у државе које су признале тзв. независност Косова;
4. осмислити низ конкретних привредних и хуманитарних акција у сврху
помоћи бољем животу српског народа на Косову и Метохији;
5. предложити да свака породица на Косову и Метохији добије своју побра
тимску породицу међу угледним Србима у дијаспори, који би преузели одговор
ност да материјално збрину своје побратимске породице на Косову и Метохији.
6. скупштинском процедуром и законским актом утврдити одвајање одре
ђеног процента плате запослених у Србији за Фонд за Косово и Метохију;
7. на нивоу општина у Србији редовно и организовано одлазити у посете на
Косово и Метохију, као вид сталне и конкретне подршке својим сународницима;
8. обезбедити могућности за становнике енклава, а посебно децу, за пери
одичан боравак у другим градовима и селима Србије као знак братимљења и
заједничке бриге за Косово и Метохију;
9. Формирање српске мреже невладиних организација које би заједнички
осмишљавале и спроводиле пројекте на Косову и Метохији;
10. Стално заседање Скупштине и Владе Републике Србије на територији
Косова и Метохије.
Ако не буде оваквих и сличних, конкретних противмера, онда је све само
политичко разводњавање и предаја.
Браћо и сестре,
Сви смо позвани да одговоримо на историјски изазов нашег времена и
посведочимо ко смо и шта смо. Није готово – тек почиње! ОСТАЋЕ НАШЕ!
У Београду, 20. фебруара 2008.
Информативна служба Српског сабора Двери
Часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, Подмлађивање Србије, број 38,
Огњена Марија 2008, стр. 64.
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ПРВА ЈАВНА РАСПРАВА О ЕУ У СРБИЈИ
О неопходности јавне расправе
У саопштењу Информативне службе Српског сабора Двери од 1. септембра
2007. године први у Србији заложили смо се за свенародни референдум о (не)ула
ску Србије у Европску Унију.
У том саопштењу, између осталог, устврдили смо следеће: „Србија је данас
земља без јавних расправа по било ком од кључних националних питања срп
ског народа у овом тренутку. Нема јавних расправа на тако важне теме као што су
улазак у НАТО или Европску Унију, или, рецимо, модалитети државне реакције
након евентуалног проглашења и једностраних признања независности Косова
и Метохије. (…) Колико је у нашој моћи, путем трибина у нашој организацији,
нових бројева часописа и, посебно, новог сајта, Српски сабор Двери учиниће све
да се покрену неке од најпречих јавних расправа. Оне прве су свакако:
1. (Не)улазак Србије у НАТО и алтернативе
2. (Не)улазак Србије у Европску Унију и алтернативе
3. Измен е Закон а о новој личн ој карт и и донош ењ е Закон а о заштит и
приватности.
Свима онима који мисле да ове три теме могу проћи у Србији без јавне рас
праве можемо поручити да су се преварили. Најмање што тражимо јесте рефе
рендум по свим овим питањима, јер је то најбољи начин да наше многобројне
врсте демократа покажу свој пуни демократски капацитет“.
Да ли се шта променило за ових пола године од нашег првог захтева? Да ли
је покренута било која од ових јавних расправа?
Закон о новој личној карти, као и Закон о заштити приватности мирују – први у
неспровођењу, други у недоношењу. Ту је стање по људска права и слободе још увек
веома забрињавајуће. По питању НАТО-а највише је учињено: војна неутралност
постала је државна политика, без обзира на велика противљења НАТО-испостава
у Србији. Питање Европске Уније остало је једина табу тема у Србији, донедавно.
Косово и Метохија поново су покварили слатке евроунијатске снове о уласку у
Обећану земљу: највеће и најутицајније чланице Европске Уније отворено су се
заложиле за независност јужне српске покрајине. По ко зна који пут пале су све
маске са „демократског лица“ Запада: међународно право, људска права и слободе,
истина и правда, принципи су који треба да важе за све изузев за српски народ.
После овог хладног туша, који нити једна мантра и комитетска шминка не може
више да замаскира, и последња табу тема је отворена: на српским медијима,
истина за сада углавном штампаним и понеком сајту, почели су да се појављују
текстови који износе предности, али и мане нашег уласка у ЕУ.
За то време док је овај темат припреман, у нашим великим електронским
медијима, у оквиру редовних дневних доза евромантри, увек се понављао пода
так из истраживања јавног мњења по коме је преко 70 процената грађана Србије
за улазак у Европску Унију. Међутим, истовремено се прећуткивао други податак
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из истог истраживања који каже да је подједнаких 70 процената грађана против
уласка у Европску Унију ако нам ова наддржавна творевина одузима једну сед
мину територије? А какви би резултати били када би се у анкетама нашла питања
попут: „Да ли сте за улазак у ЕУ под условом да се Хашком трибуналу изруче сви
оптужени Срби“ или „Да ли сте за улазак у ЕУ под условом да се у Србији лега
лизују хомосексуални бракови“ – не знамо, јер то питање, као ни бројна друга
проблематична питања, нико никада није поставио ни у медијима ни у испити
вањима јавног мњења.
Путем својих трибина и интернет странице, месецима уназад, Српски сабор
Двери давао је свој скроман допринос и покренуо прву јавну расправу у Србији о
Европској Унији. Из жеље да укажемо на постојање другачијег и аргументованог
става, на Машинском факултету 29. новембра 2007. године одржана је несвакида
шња трибина пред око хиљаду посетилаца у организацији Удружења студената
Правног факултета Номоканон и Српског сабора Двери. Нажалост, цензура је и
овога пута учинила свој део посла, тако да се овај догађај, по мишљењу београд
ских медија, није ни десио. Но, слична медијска цензура много је пута у историји
виђена. Нису ли и фарисеји платили оне римске војнике-најамнике који су чува
ли Христов гроб да ћуте о Христовом васкрсењу? Нису ли уредници и новинари
који прећуткују васкрс вере и светосавске националне свести на Београдском
универзитету у ствари војници-најамници савремених фарисеја? Јер и тадашњи,
а и данашњи фарисејски војници-најамници добро знају шта се заиста десило.
Дакле, и та трибина (као и пуна стотина осталих прећутаних трибина и јавних
скупова на Машинском факултету пре ње) нама из Двери срйских је била додатни
подстицај и мотив да наставимо да у трагању за пуном истином још снажније раз
обличавамо концепт лажног бриселског раја који нам тако „великодушно“ намећу
спољни и унутрашњи евроинтегратори. Нећемо престати да на томе инсистирамо
и драго нам је да се буди и шира академска јавност, постепено се ослобађајући од
идеолошке окупације и цензуре. И овај темат треба да буде у тој функцији. И овом
приликом понављамо своје залагање за референдум као најдемократскији начин
да се провери воља народа по питању садашње и будуће државне оријентације.
То је најмање што су наше вајне демократе дужне да нам омогуће.
Европска Унија – мит и стварност
Невероватно звучи чињеница да ми о тако важном националном питању, какво јесте улазак Србије у један овакав савез, до сада нисмо имали ништа ни налик
јавној расправи. У таквој расправи би се без икакве пристрасности и спољних и
унутрашњих притисака аргументовано дошло до трезвеног одговора на кључно
питање: да ли је у дугорочном државном и националном интересу улазак Србије
у један овакав економски и геополитички савез?
Оно чега смо били сведоци свих ових година јесте идеолошка острашћеност
заговорника Европске Уније у Србији са једне, и списак „лепих жеља“ за „кандида
туру за кандидовање“ за место „придруженог“ члана од стране евроус ловљивача
са друге стране. Такође, оно што смо имали је незабележена медијска цензура од
стране поборника европских интеграција, која неодољиво подсећа на време када
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се нашем народу наметала прича о „бескласном друштву“ и комунистичком рају
који је требало да дође по било коју националну и државну цену.
Ово је зборник у коме смо, такође, желели да избегнемо било какав вид пра
зног и јаловог критизерства и да, са друге стране, понудимо снажну, стручну и
аргументовану критику концепта Европске Уније. У њему се могу прочитати и
разлози појединих аутора који говоре у прилог уласка Србије у један такав савез.
Врло је важно чути и такве трезвене, аргументоване ставове, јер смо и за њих
били ускраћени током година идеолошке евроострашћености и пристрасности.
Мислимо да само на такав, објективан начин можемо у пракси допринети кон
цепту јавних расправа за који се залажемо.
Европска Унија и неоколонијализам
Оно по чему је пројекат Европске Уније јединствен и по чему се разликује
од свих ранијих идеолошких пројеката овог типа јесте што је у њему усавршено
деловање спољне и унутрашње присиле у остварењу неоколонијалног потчиња
вања европских нација.
Методи спољне присиле су познати и подразумевају војну и економску присилу
у спровођењу одлука, док су методи унутрашње присиле новијег датума и много
су суптилнији, али потенцијално опаснији. Реч је о присили која има за циљ наме
тање ауторопства, дакле ропства које човек намеће сам себи. То је ропство човека
својим најнижим нагонима и поривима на нивоу личности, са једне, и ропство
заједнице девијантном неолибералном и неоколонијалном концепту „слобода“
и „људских права“, са друге стране. Ко год се саглашава са таквим наметнутим
духовним и моралним начелима на нивоу заједнице у којој живи по аналогији
ће се сагласити и са истим начелом на личном плану. И обрнуто. Јер је морални
закон један те исти, било да га човек поседује на нивоу заједнице или личности.
О потрошачком друштву...
Наметање стихије потрошачког друштва је свакако део таквог антихришћан
ског система вредности. У том смислу, довољно је само да се подсетимо тужних
слика како Срби газе једни преко других да би ушли на отварање Меркатора или
неког другог тржног центра или на шта су све спремни да би добили телевизор
упола цене. Врло брзо и овде можемо очекивати услов пред који су постављени
потрошачи у једној европској робној кући да само голи могу ући у ту робну кућу,
а да као награду могу да купе одећу по великом снижењу, итд. Човек заправо кроз
прихватање потрошачког менталитета прихвата и начин размишљања по тим
калупима, дакле, прихвата потрошачку философију живота која као нуспродукте
има прихватање и оваквих понижавајућих услова. Управо та и таква слика Србије
симболизује део вредности које са собом доноси и које ће донети Европска Унија.
Важно је уочити да се такав систем вредности агресивно подстиче преко масов
них медија и система јавног морала и њега не само српски народ већ и већи део
човечанства прихвата као цивилизацијску норму.
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Насупрот светосавским духовним и моралним оквирима, читав двадесети век
у Европи, али и Србији, све снажније афирмише систем јавног морала и медија
који почивају на егоизму, огољеном материјализму и атеизму. То су три начела
која господаре европским духом још од Француске револуције. Од тада па до дана
данашњег сви преовлађујући идеолошки правци: од комунизма, преко фашизма
и нацизма па до либералног капитализма, имају у својој духовној основи, у свом
моралном програму, ова три начела као владајућа. Резултат наметања духа такве
морално посрнуле и секуларизоване Европе је данас јасно видљив. Нижа природа
човекова ставила се испред Божије природе у човеку, односно испред начела духа
и заједнице. Такав европски човек бива онеспособљен за више духовне домете
будући да је допустио да телесност живљења и размишљања буде господар њего
вом моралном закону, а не обрнуто. На тај начин човек своди себе на своју нижу
природу, своди себе на тзв. „економску животињу“. Такав, постхришћански Србин
ће пре одабрати Европску Унију него Косово и Метохију, пре ће одабрати шенген
визу да би се сликао испред Ајфелове куле, него доћи у посету Србима у косовскометохијским концентрационим логорима. Такав Србин, дакле, губи осећај зајед
нице којој припада, губи свој морални архетип и прихвата нови, евроунијатски.
Овде, свакако, није реч само о идеолошким разликама, већ о потпуно разли
читом погледу на свет и философији живота. Зато питање Европске Уније и не
може бити разматрано само на идеолошкој равни, већ пре свега на терену систе
ма вредности. Срби су поново, по ко зна који пут у својој историји, стављени пред
стару дилему: да ли продати „веру за вечеру“? Прецизније речено, ми смо данас
пред дилемом: продати веру, односно Косово и Метохију, за сан о европској вече
ри и „светлој“ европској „будућности“. Дакле, не обећава ли нам та Европа бољи
стандард, путовања, златне куле и градове, све и свја... Све то зарад поклоњења
златном телету потрошачког европског раја. Заузврат се од нас тражи одрицање
од нас самих, од наше духовне вертикале, од нашег Јерусалима – од нашег Косо
ва и Метохије.
ЕУ и Косово и Метохија
Можда ће се неко запитати шта још има да се каже ново на ову тему, а да то већ
није речено од стране (псеудо)интелектуалне елите или представника политич
ких структура у Србији? Али о Европској Унији може и мора много тога новог да
се каже. Уствари, о Европској Унији готово да ништа осим познатих идеолошких
мантри о великом европском тржишту, уређеном законодавству и слободном
кретању „људи, капитала и роба“ и није речено. Као да Русија није трипут веће
тржиште, као да нам нису омогућени много повољнији услови за проток „људи,
капитала и роба“ са руске стране кроз споразум о слободној трговини и последњи
гасни споразум, а посебно кроз немерљив потенцијал у свим другим областима
заједничке сарадње у будућности. Међутим, стиче се утисак да би свако ко би
рекао нешто другачије на тему ЕУ од оног официјелног мишљења био унапред
етикетиран као назадан, немодеран, као противник светле европске будућности...
Можда ни Двери срйске данас не би објавиле овај зборник на тему Европске
Уније, и поред свих економских, геополитичких и других неоспорних аргумената
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који о њој критички казују, да није зазвонило звоно за узбуну. А то је Косово и
Метохија. Косово и Метохија је вододелница која је отрезнила многе Србе који су
спавали дубоким европским сном. То је онај Рубикон преко кога ниједан искрени
православни Србин неће прећи у трагању за „бескласним“ отвореним друштвом
и изгубљеним „рајем“ новог бриселског централног комитета. Јер Европска Унија
је, ипак, пролазна идеолошка творевина владајућих глобалистичких елита, док је
Косово и Метохија у срцима духовних потомака светородних Немањића – вечно.
И зато овај зборник.
Уводно слово темата часописа ДВЕРИ СРПСКЕ: Европска Унија – мит и
стварност: прва аргументована јавна расправа на тему за и против
(не)уласка Србије у ЕУ, у светлу Косова и Метохије, број 37, Београд, Свети
Симеон Мироточиви 2008, стр. 4-7, поновљено у: часопис ДВЕРИ СРПСКЕ,
ЕУТАНАЗИЈА – КОСОВО ИЗНАД ЕУ, Београд, Васкрс 2008.

МАНИФЕСТ СОЦИЈАЛНОГ ПАТРИОТИЗМА
Генерацијска алтернатива: за социјални патриотизам
Данас, када се руши цивилизацијски образац који је почивао на индивиду
алистичкој похлепи, стицалачком материјалистичком бесу и империјалистич
кој себичности, отворен је простор за представљање једног другачијег и новог
погледа на свет.
У овом тренутку, када живимо смену историјских епоха које још увек нисмо
довољно свесни, стварају се до сада немогуће претпоставке за промену владајућег
система вредности.
У глобалној архитектури нашег доба, која је почивала на виртуелном свету
економије, политике и медија, рађа се могућност нове философије живота, која
би се окренула реалној духовној, моралној, економској и политичкој стварности.
Цивилизација коју познајемо остала је без ослонца у смислу живота, а протера
не и заборављене традиционалне вредности заједнице: брак, породица, парохија,
нација, држава, друштвена солидарност - поново постају модерне. Но, за ову врсту
радикалног друштвеног искорака и промене потребне су потпуно нове или оса
времењене старе идеје за савремени социјални амбијент, суштински различите
од онога што нам се данас нуди као решење, а уствари представља део проблема.
Суштински другачије: (Н)И ЛЕВО (Н)И ДЕСНО
Светска морална и економска криза је огромна и подстиче самопреиспитива
ња на која никако другачије не бисмо били спремни. У свему томе, степен духовне
и државне дезинтеграције српског националног бића више је него алармантан, и
буди етику последње одбране и нову националну одговорност. На ова два дубин
ска друштвена питања, глобално и локално, не може се дати већ виђени одговор,
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не може се понудити одавно потрошено решење. Данашњи свет и Србија могу се
мењати само радикално: променом суштине света и Србије у којима живимо. Све
друго спада у уобичајену демагогију, нову манипулацију и козметичке промене
на неизлеченом болеснику, који ће се због тога разболети још више.
Први предуслов успеха овог програма јесте дефинисање Србије као у одређе
ном смислу окупиране државе и прекид свих међусобних расправа до тренутка
док Србија не буде поново слободна. То значи тренутно игнорисање свих историј
ских, идеолошких, политичких и других подела у корист националног јединства,
умрежавања, координираног деловања и остварења свима нам заједничког циља:
слободе и независности појединца, народа и државе.
Други неопходни предуслов за реализацију новог националног програма јесте
одбацивање поделе на лево и десно као неупотребљивог реквизита старопартиј
ске схоластике. Ова бајата идеолошка раван не само да је давно превазиђена већ
је и самоограничавајућа и штетна форма за савремени национални активизам.
У нову идејну стварност потребно је уложити нову самосвест са оба идеоло
шка пола. Тзв. српска национална десница треба да се одрекне интелектуализма,
псеудоелитизма и сваке врсте одвојености од народа и његовог стварног живота,
док тзв. српска левица мора да призна да без решења националног питања нема
решења ни социјалних питања.
За десницу то у пракси значи да немамо ништа од голих теоријских форми
религиозности, морализма, монархизма, саборности и патриотизма, ако им
нисмо дали стварну, социјалну садржину. За левицу је наравоученије да нема
праве друштвене солидарности без заједничких историјских вредносних темеља
у вертикали духа породичне и националне заједнице.
Ако би се тражио наш идејни израз данас онда би најтачније било рећи да
смо (Н)И ЛЕВО (Н)И ДЕСНО. Јер, ако је десно: вера, државотворност, национална
самобитност, светост традиционалног брака и породице – онда смо десно. Али,
ако је десно: нови монопол и неодговорност повлашћених друштвених слојева,
капитализам без социјалне функције, церемонијална религиозност без мисио
нарске и милосрдне садржине, онда нисмо десно.
Такође, ако је лево антиглобализам, народна социјализација духовних и
материјалних добара, преустројство капиталистичког строја у корист појединца
и целине, револуционарни жар моралне самосвести против корупције као духов
ног облика капитализма, једном речју, социјални патриотизам са хришћанским
ликом, лишен неомарксистичког рата против вере и нације, онда смо лево. Ако
је, пак, лево: неодступно залагање за одумирање државе, националних индиви
дуалитета и религијске свести, даље непристајање на приватну својину, слободу
мишљења и деловања, као и вечити интернационализам и диктатура разних
мањина као новог пролетеријата, онда не можемо и нећемо бити лево.
Дефинитивно рашчишћавање ове идејне збрке пружа могућност за широк
заједнички социјални и политички фронт „За слободну Србију”, а свим преко
потребним и корисним разликама и такмичењу у бољим решењима на корист
народа и државе између нас оставља простор за постојање у будућности кад циљ
буде остварен, тј. Србија слободна.
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Неутралисање монопола
Србија је данас земља којом владају уједињени монополи полувековне непро
мењене политичке елите, локалних тајкуна, домаћих, а страних медија и амбаса
дора НАТО-држава. Без организованог деловања против ових монополиста нашег
медијског, економског и политичког живота, било каква друштвена промена у
Србији није могућа. Зато је развој алтернативних политичких, економских, НВО
и медијских асоцијација, ненаслоњених на стране амбасаде, једини могући одго
вор на владавину монопола и пут ка сувереној националној политици.
Нова национална енергија и државотворна свест
После свих историјских пораза, константне оптуженичке клупе и медијске
сатанизације у којима смо се нашли као народ и држава у последњих 20 година,
као да се у нама загасила родољубива енергија и државотворна снага. Преко је
потребно изаћи из ових наметнутих дефанзивних матрица и ослободити дру
штвену мисао и деловање за нову патриотску и државоградитељску историјску
епоху. Ово није могуће са уморним, компромитованим и безидејним актуелним
представницима српске интелектуалне и политичке елите на челу, већ је прио
ритет у новим људима и, још и више, у новим организационим формама.
Нови друштвени активизам и партиципативна демократија
Потпуно је јасно да само наш лични и заједнички друштвени активизам може
да донесе помаке. Са једне стране, нема одрицања од постојећих националних
институција које не врше свој посао нити чекања на њих, већ се врши притисак
за њихову редефиницију и промену како би почели да раде свој посао. Са друге
стране, правимо читав низ алтернативних система образовања, информисања,
организовања и деловања, како не бисмо зависили од монопола и цензуре. Наш
крајњи циљ јесте објашњење и сведочење новог друштвеног обрасца у коме поли
тика није мера свих ствари, а политичке странке нису једини носиоци процеса
одлучивања о нашој заједничкој судбини. Зато се залажемо за партиципативну
демократију у којој ће политичке странке поделити своја права, али и обавезе и
одговорности, са осталим сегментима друштва: патриотским организацијама,
грађанским иницијативама, духовним, културним и струковним социјалним
потенцијалима.
Нове социјалне теме и облици деловања
Главно поље провере ваљаности овог манифеста огледаће се у социјалној
сфери, где се заправо сустичу реализације свих духовних, моралних, економских,
политичких и државних идејних поставки. За суштинско и квалитетно отвара
ње нових социјалних тема и њихово исправно решавање десници је недостајало
практичног социјалног програма и више силазака у народ, а левици је сметало
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одсуство аутентичног система вредности који би њеној социјалној политици дао
унутрашње кохезионо упориште.
У том смислу, посебна одговорност лежи на држави која је обавезна да зашти
ти најугроженије социјалне категорије, и да, ако се треба угледати на западне
друштвене стандарде, онда то на првом месту буде управо тај сектор социјалне
бриге и помоћи.
Сходно томе, и Српска Православна Црква треба да у мери својих могућности,
не угрожавајући своју суштинску духовну и пастирску улогу, посвети већу пажњу
милосрдној делатности, тј. бризи за сиротишта и друге угрожене и посебне соци
јалне категорије (сиромашни, вишедетне породице, удовице, избеглице, породице
погинулих и ратни војни инвалиди, старачка домаћинства...). Такође, болнице,
народне кухиње, обданишта, гимназије, центри за лечење болести зависности,
научни институти, уметничка друштва, невладине организације, медији - треба да
постану места присуства Цркве у друштву и пројаве њене социјалне одговорности.
Нови, социјални патриотизам данас подразумева, између осталог, и следеће
подврсте о којима ће бити више речи у наредним корацима овог програма: попу
лациони патриотизам, еколошки патриотизам, економски патриотизам, право
на приватност и, посебно, радни елан и социјалну солидарност.
За еколошки патриотизам
Поред нове популационе, економске и социјално-државотворне политике
посебно истичемо еколошко питање у Србији као једно од најважнијих по њене
грађане. Еколошка свест се развија планским и конкретним акцијама читаве
друштвене заједнице, а не празном политичком реториком. Све националне
институције и патриотска удружења имају обавезу да се активном бригом усред
среде на заштиту природне средине и еколошки патриотизам, који ће омогућити
здраве услове живота нашег потомства.
Нова радна етика и друштвена солидарност
Очигледно је да актуелна велика светска и домаћа економска криза неће бити
превазиђена до сада уобичајеним методама. Овде и сада је потребно применити
коренити отклон од досадашњег погледа на свет и система вредности и спровести
потпуно другачију философију живота.
То конкретно значи престанак форсирања индивидуалистичке слике света
и моралне разуларености, заустављање безумне потрошачке грознице и духов
не раслабљености, ограничавање сваке врсте бездушне првобитне акумулације
капитала, монопола и корупције, стављање на стуб срама духа лењости, себич
ности, анационалности и малодушности, крај неолибералних и евроунијатских
утопија, отварање ка новим политичким, економским и војним партнерствима
на другим странама света.
То конкренто значи и нову, пионирску (у најбољем западном смислу те
речи) – личну, породичну и националну радну мотивацију и дисциплину, обнову
духовних и моралних вредности, одбрану породице, нове видове синдикалног

247

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

организовања, јавних радова и волонтерства, повратак заборављених вредности
скромности, штедње и мобе, залагање за читав спектар социјалних програма
и конкретну друштвену солидарност, о чему ће такође бити више практичних
програмских идеја у следећем кораку овог предлога за преживљавање кризе и
национални препород.
Увек ново одушевљење и организовање
Читава замисао овог програма неостварива је без новог одушевљења за родо
љубље и заједничког друштвеног ангажовања најбољих постојећих снага наци
оналног ума, карактера и активизма. Није нам потребан централизован покрет
којим би се руководило из једног центра и који би само изазвао нове сујете и
поделе, већ модерно организовани српски НВО сектор у коме свака организација
делује самостално у свом друштвеном пољу и координирано са осталима по одре
ђеним кључним националним питањима данас. Тако се чува посебност сваке од
организација, а истовремено постижу већи заједнички резултати.
Овог новог националног одушевљења, међутим, не бива без нове вере, наде
и љубави, тј. повратка духовним и моралним надахнућима, вери и нади у соп
ствени успех, као и истинској спремности на лично пожртвовање и љубав према
ближњем свом и својој нацији и држави. Од овог суштинског предуслова опет
неће бити ништа без нове организационе свести, садржине и форме, која ће
послужити као модерна српска мрежа постојећих алтернативних националних
иницијатива и подухвата.
Будимо нереални – тражимо могуће!
Српски сабор Двери, Благовести 2009. л. Г.
Српска породица – борба за опстанак, часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, број 44
(Покрет за живот), Сретење 2010, стр. 38-40.

ПРОТИВ ПРОДАЈЕ ТЕЛЕКОМА
Прва велика битка је добијена
Поступак је окончан. Телеком није продат. Битка је добијена.
Влада Србије је прихватила препоруку Радне групе да се одбије понуда „Теле
кома Аустрија” од милијарду и 100 милиона евра за 51 одсто акција „Телекома
Србија”. Тиме је практично стављена тачка на срамни покушај продаје једног од
најзначајнијих предузећа у Србији. Више је него јасно да је режим намеравао да
прода Телеком ради покушаја опстанка на власти како директним коришћењем
средстава у изборној кампањи тако и индиректно кроз примену вештачких крат
корочних мера ради додворавања грађанима пред изборе.
Сада је потребно реално сагледати шта се заиста дешавало не би ли се извукле
одговарајуће поуке и видело шта нам је даље чинити. Део заслуга за овакав исход
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сноси сам организатор јер су цео поступак обележила бројна кршења закона и
Устава, пуно нејасних, спорних и отворених питања као и честа промена правила
у току игре. Тиме се режим показао као непоуздан партнер који је својим пона
шањем додатно утицао на потенцијалне купце да одустану од понуде.
За овакав исход заслужан је и утицај светске системске кризе. Да је тендер
којим случајем био расписан пре само неколико година питање минималне
цене не би ни било постављано. У међувремену су значајно повећани ризици
инвестирања. Претпостављамо да је главни камен спотицања био повраћај уло
женог новца у жељеним роковима што је морало водити смањењу висине понуде
испод маргине минималне цене. То говори о проценама потенцијалних купаца
о развоју економске ситуације у Србији која би директно утицала на неизвесност
периода у коме би се повратила уложена средстава. Мисли се на пад куповне моћи
становништва, већем клизању курса динара и о немогућности одржања високих
цена услуга на дужи рок.
Један од кључних момената је био откупљивање тендерске документације
од стране две компаније које су у власништву руских инвеститора. То је поди
гло сигнал за узбуну у западним круговима. Вероватно је процењено да је боље
не продати Телеком него га препустити у руке руским инвеститорима јер би
тиме била пређена критична маса њиховог присуства у Србији. Од тада је влада
била изложена додатном притиску да откаже продају. Истовремено су поједини
медији који су под директним западним утицајем постали знатно отворенији за
аргументе против продаје. Када су руски инвеститори вешто избегнути режим је
покушао да по сваку цену затвори конструкцију са понуђачем који није испунио
постављене услове.
Пресудна заслуга неформалног фронта против продаје Телекома
Претпостављамо да је прошле недеље и направљен некакав договор о про
даји и да је поводом тога вршена одговарајућа медијска припрема јавности кроз
више тематских емисија у којима су позивани само заговорници продаје Теле
кома. Међутим, притисак на режим и потенцијалног купца је био такав да се
од свега одустало. Претпостављамо да је режим проценио да би ефекте продаје
знатно надвисила политичка штета јер би питање овако обављене продаје Теле
кома и враћање контроле над њим било постављено у предизборној кампањи као
веома важно политичко питање. Претпостављамо да се и потенцијални купац
после свега озбиљно замислио да ли би Телеком остао у његовим рукама после
следећих избора.
Зато, сматрамо да пресудна заслуга за овакав исход припада активностима
бројних учесника неформалног фронта против продаје Телекома. Да није било
бројних аргумената против продаје, указивања на кршење закона и корупцију,
јавних наступа и протеста, многих апела и петиција, тематских акција, директног
обраћања купцима, најава поништавања поступка у будућности, скупштинских
расправа и тужби режим би сигурно продао Телеком, и по нижој цени, макар и
директном погодбом.
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Најзначајнији терет борбе понели су председник Савета за борбу против
корупције, синдикати и стручна јавност на челу са бившом министарком за теле
комуникације. Поједине опозиционе странке су дале велики допринос оваквом
исходу јер су директно преносиле притисак кроз политичку сферу. Остали уче
сници у неформалном фронту: часопис „Печат”, алтернативни Интернет медији,
на првом месту „Балканмагазин”, „Стандард” и „Видовдан”, поједине национал
но-патриотске организације и бројни грађани Србије су сваки на свој начин дали
конкретан допринос.
Скроман допринос Двери
Ако има и неке наше заслуге, можда је у следећем:
- организовали смо потписивање апела стручне јавности из земље и расе
јања и објавили више релевантних саопштења и текстова у којимо смо додатно
указивали на битна питања у вези са продајом Телекома;
- уочили смо да је издвајање система веза посебне намене из поступка про
даје прва победа;
- у кључним моментима указали смо да је овакав процес продаје реверзиби
лан и да ће прва домаћинска влада вратити Телеком у руке народа;
- наша саопштења су била читана и праћена од стране разних учесника у
борби са обе стране фронта, као и других заинтересованих страна. На наш одго
вор председнику Тадићу у вези са продајом Телекома реаговао је и колумниста
дневног листа „Блиц“ у тексту „Двери на телефону”.
Тиме смо, верујемо, поред осталих и ми дали свој скроман допринос да се на
питању продаје Телекома после дужег времена обнови улога јавног мнења у дру
штвеном, економском и политичком животу Србије. Данас се на нашој страни
фронта слави прва велика победа. Оно што је у почетку многима деловало као
неостварив циљ и немогућа мисија данас је реалност. Ова победа треба свима нама
да буде подстрек за друге, још теже ситуације и поука да имамо веру у промене,
одлучност и истрајност у борби.
Инфо служба Двери,
05. 05. 2011.
Архив Српског покрета Двери

ЗАШТО НЕ И НЕ У НАТО
Поводом НАТО конференције у Београду, која ће трајати од 13-15. јуна, истиче
мо зашто је улазак Србије у ту организацију погубан. Иако против уласка Србије у
НАТО постоје бројни разлози, као и побуде за један овакав протест, Двери издвајају
шест најважнијих аргумената.
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У Србији, која се определила за војну неутралност, готово свакодневно испо
љава се политичка воља тренутног режима да се једног дана пробудимо усред
НАТО-пакта, а да се о томе народ што мање пита. Српски народ, као и грађани
Србије у већини, јесу против уласка у НАТО-пакт, али то није политички став и
тренутне власти.
Званичне изјаве министра војног и других НАТО-лобиста о томе да је преура
њено сада постављати питање о односу Србије према уласку у НАТО јесте обично
лицемерје, ако се зна да ми свакога дана све више клизимо у том правцу и да се
сви видови приближавања НАТО-пакту одвијају далеко од увида јавности.
Само се с времена на време разним изјавама о потреби и тзв. предностима да
се у НАТО уђе испробава колика је стварна одбојност грађана према овом пројекту,
док чак и захтеви за јавном расправом и референдумом по питању уласка Срби
је у НАТО могу да иду у корист онима који заправо не би смели ову скандалозну
идеју уопште да изнесу пред српски народ, а ево она на разне начине упркос свему
постаје све легитимнија.
Зато изнова подсећамо колико је тежња НАТО лобиста да Србију увуку у овај
војни пакт неприродна и неоправдана.
Шест разлога против НАТО
Очигледно, против уласка Србије у НАТО постоји мноштво разлога, али наво
димо само оне најважније:
Пацифистички: Србија већ низ деценија покушава да остане ван било какве
блоковске конфронтације и да одбрани најпожељнију позицију за очување свет
ског мира – несврставање у хладноратовске блокове. Једини преостали хладнора
товски блок јесте НАТО пакт и као такав јесте преживела творевина времена које
је читаво човечанство угрожавало опасношћу од нуклеарног рата.
Ако је светски тероризам потенцијална и магловита опасност од нуклеарног
угрожавања човечанства, онда је НАТО-пакт једина реална опасност која чове
чанство угрожава нуклеарном катастрофом.
Историјски: Србија, од обнављања своје државности у модерно време, ника
да није била члан агресивних војних савеза – оних војних савеза који покрећу
агресивне ратове. Агресивни ратови су наметнути а не одбрамбени тј. изнуђени
ратови. Овим ратовима НАТО данас угрожава суверенитет многих народа, крши
међународно право, окупира суверене државе.
У овом тренутку НАТО је једини војни савез на свету који се овако понаша.
Србија је у својој новијој историји, следећи слободарске традиције, увек била
чланица оних савеза држава који су се оваквим агресивним војним пактовима
(какав је сада само НАТО) супротстављали!
Морални: У овом тренутку, као и сваком другом тренутку у коме се води распра
ва о прикључењу Србије НАТО-пакту, под заставом овог војног савеза систематски
се врше ратни злочини према цивилном становништву у зони ратних дејстава,
крше се људска права ратних заробљеника у рату, као и права политичких про
тивника НАТО држава ван зоне ратних дејстава, ратним деловањем НАТО војски
изазивају се еколошке катастрофе великих размера, војно-обавештајне структуре
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НАТО држава суспендују грађанске и политичке слободе најширим слојевима
свога становништва уз коришћење метода тоталитарних режима.
Војске које припадају овом војном савезу и званично примењују тортуру као
легитиман метод саслушавања у истрази... На овај начин НАТО-пакт постаје једини
војни савез који озбиљно варваризује међународне односе и руши цивилизациј
ске темеље које је човечанство у свом досадашњем развоју постигло!
Уставно-йравни: Народна скупштина Србије, као државни орган са највећом
политичко-правном легитимношћу у погледу изражавања воље грађана, донела
је документ о војној неутралности Србије, те самим тим свако отварање питања о
напуштању позиције војне неутралности са било ког државног нивоа, а без пози
вања на референдумско изјашњавање грађана, јесте противуставно узурпирање
власти и нарушавање Уставом одређене поделе власти у Србији!
Демократски: Сва истраживања јавног мњења, као и политичка анализа одно
са српског народа и грађана Србије према уласку у НАТО, показују да је већинска
воља нашег друштва против интеграције у НАТО. Свако деловање против те воље
јесте недемократско и суштински ауторитарно понашање, а када се у виду има
у какав војни савез желе да нас увуку онда то понашање поред ауторитарности
добија и елементе тоталитарности.
Најважнији разлог: Србија и Република Српска су биле прве жртве агресивних
НАТО-ратова! Последице бомбардовања осиромашеним уранијумом још увек
трпе грађани Српских земаља. Овај акт агресије НАТО је извео кршећи норме
међународног права, сама ратна дејства су вођена против норми међународног
права и кршењем норми ратног и хуманитарног права.
Све то чини основ за озбиљно покретање процеса пред међународним право
суђем који би водила било држава Србија, било поједини наши грађани против
НАТО-пакта. Ово је поготово важно ако се узме у обзир будућа измена односа снага
у свету, она реална измена која би омогућила да се и НАТО-пакт једног дана нађе
на оптуженичкој клупи, што до сада није било могуће.
Чињеница да су сви досадашњи про-НАТО режими у Србији избегавали да се
судски обрачунају са НАТО-пактом не значи и чињеницу да то нека будућа власт у
Србији неће желети да учини. Уласком у НАТО садашњи про-НАТО режим поку
шава ово право српском народу да ускрати!
Наводећи само ове најбитније разлоге за борбу против уласка Србије у
НАТО, изнова изражавамо свој и подржавамо друштвено ангажовани анти-НАТО став и акцију свих других, којима ми као савременици стварамо историју свог
народа. Сагледано из праве и потпуне перспективе, ова борба против НАТО-пакта
(и долазеће конференције) није ништа друго него наставак оне исте борбе коју су
наши преци водили против Османлија, аустроугарског империјализма и наци
стичке окупације.
Управни одбор Двери,
08. 06. 2011.
Архив Српског покрета Двери
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МИ СМО ЕВРОПЉАНИ – МИ НИСМО ПОДАНИЦИ ЕУ!
Данас, када под утицајем медија и спољно-политичког ћорсокака садашње
владајуће гарнитуре на власти, одређени број Срба са нестрпљењем чека одлуку
да ли ће добити прилику да целива умирућу руку Европске Уније, Двери – Покрет
за живот Србије издаје следећи проглас.
Кренимо напред, вратимо се себи!
Приоритет Двери - Покрета за живот Србије је окретање себи, окретање срп
ском националном интересу као јединој политичкој чињеници која нема алтер
нативу, а не Европској Унији нити било којој другој међународној интеграцији
која није у складу са нашим приоритетом.
Став Двери – Покрета за Живот Србије је да спољна политика напокон мора
бити вођена искључиво у интересу Србије и свих њених грађана. Све друго пред
ставља прихватање савременог ропства.
Изузев свом народу, Двери никоме ништа не дугују! Ми не добијамо новац
са Запада или Истока да бисмо дошли на власт, ми немамо никаквих аранжмана
нити условљавања којима се од нас траже безусловна решења.
Зато ћемо да преиспитамо све законе и одлуке у последњих 11 година у тзв.
процесу „придруживања ЕУ” који су били на уштрб српских интереса. Нећемо
у ЕУ ако морамо да се одрекнемо Косова и Метохије, или било ког другог дела
српске територије.
ЕУ данас није исто што и ЕУ са почетка деведесетих година двадесетог века.
Данас је ЕУ заједница која је у фази распадања, и Двери, као одговоран државо
творни покрет, не жели да грађане обмањује неуважавањем ове чињенице. Стога
наша политика према ЕУ није заснована на миту о томе шта је она у економском
смислу некада била, већ на стварности шта је ЕУ данас.
Открили смо превару ЕУ-лопова
У Србији владају квазиевропски оријентисане странке које пљачкају народ
и распродају Србију. Исте те странке су показале да су врло подложне корупци
ји. Перфидна политика се огледа у следећем: странке које заговарају да ЕУ нема
алтернативу, као и оне НВО у Србији које свуда у свету етикетирају Србе као ксено
фобичне и хомофобичне људе, у ствари су једна велика криминогена екипа. Она,
с једне стране, пљачка народ у Србији, док с друге стране, у своје џепове и џепове
својих сарадника у злочину, гура огромна средства која прима из иностранства.
Ми им кажемо: Господо, цар је го! Открили смо вашу превару! Препознали
смо вас и у вашој подели карата нећемо учествовати...
Успостављамо сарадњу са појединачним земљама Европе и света које су закон
ским регулативама решиле проблем корупције, мита, прегломазног бирократског
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апарата и са којима имамо јасан економски интерес; хоћемо у Србији законе који
подржавају породицу, обезбеђују социјалну правду, подстичу пољопривреду и
производњу здраве хране у оквирима одрживог развоја... Прилагодићемо свом
законодавству најбоља законска решења из Европе и света. Срби нису робови, не
прихватамо условљавања из ЕУ, нити било која друга. Срби су слободарски народ
који зна и уме да уреди кућу онако како он то хоће, а не по страним диктатима.
Покрет Двери не припада странкама или партијама чија је основна улога да
буду поданици и послушници ЕУ, стављајући интерес ЕУ изнад интереса сопстве
не државе и народа.
Двери јесу Европљани, као што су сви Срби то одувек и били.
Има у Европи политичких снага које истински разумеју српске проблеме
и које су спремне да помогну у њиховом решавању, има странака и партија које
исто као и ми желе да обнове Праву Европу, Европу без Европске Уније која је на
издисају.
Долази време правих Европљана и праве Европе... Она ће поново израсти на
својим изворним историјским и духовним темељима, на међусобном уважавању
и прихватању великих и малих нација које чине европску културу.
Двери су представници у Србији те, долазеће Праве Европе.
Старешинство Двери,
09. 12. 2011.
Архив Српског покрета Двери

ПИСМО КАНДИДАТИМА ДВЕРИ НА ИЗБОРИМА
Председничком кандидату Двери,
свим кандидатима Двери за народне посланике у Скупштини Србије,
свим кандидатима Двери за посланике у Скупштини Војводине,
свим кандидатима за одборнике Двери на локалним изборима,
Поштовани саборци,
Време је да се још једном подсетимо зашто смо ушли у ову политичку борбу.
Нисмо ушли у политику да бисмо реализовали личне интересе, освојили манда
те, ступили у коалиције, заузели управне одборе, вршили власт ради власти. Циљ
нам је да у политику вратимо поштење и част, принципе и достојанство.
Мандати које ћемо добити од народа за Ђурђевдан нису наши, већ су добије
ни на поверење да ћемо остати на задатом моралном нивоу на коме смо више од
13 година. Наш задатак после избора је да оправдамо добијено поверење народа
и ништа друго, да се залажемо за опште добро, а заборавимо личне интересе.
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Свако ко се усуди да прекрши вољу народа, направи труле компромисе, гледа
само своје личне интересе, а посебно улази у непринципијалне коалиције – изгу
биће статус дверјанина и неће моћи да се даље представља у име Двери. Бити
дверјанин је морална категорија, и ако постанемо слични другима боље да се
нисмо ни организовали да се бавимо политиком.
Сви сте сигурно последњих месеци чули од народа да смо им ми последња
нада и да су спремни да се са нама обрачунају ако ту наду издамо. То није оно нај
горе што може да нам се деси. Најгоре је да изневеримо очекивања бирача који
су толико пута до сада преварени и разочарани, а још горе је да изневеримо наш
духовни и морални идеал са којим смо ушли у политику.
Ви сте власници свога мандата и својим именом и презименом гарантујете
моралне принципе Двери. Нека сви имамо у виду да од нашег политичког пона
шања зависи како ће наша породична имена бити уписана у историју српског
народа, по чему ће нас памтити и како ће по нама гледати нашу децу. То је једини
начин на који Вас све обавезујемо да после избора мандат који ће нам народ дати
за Ђурђевдан остане власништво народа и да када будемо проговорили у име
народа то свима нама буде на душевну корист и породични понос.
Амин, Боже дај!
Како радили, тако нам Бог помогао!
У Београду,
На празник Светог Николаја Српског (3. маја) 2012.
Старешинство Покрета Двери – ЗА живот Србије
Архив Српског покрета Двери

ПОЛИТИЧКИ ЗАХТЕВ ЗА УКИДАЊЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Пошто не робујемо остацима комунистичких тековина и мртвој Југослави
ји, отварамо јавну расправу о статусу аутономне покрајине Војводине и рушимо
ову табу-тему и недодирљив мит о Војводини као политичкој посебности унутар
Србије. Данас је у Србији све могуће довести у питање, изузев „свете краве” војво
ђанске аутономије, и то више не сме бити тако.
У тренутку када се утврђују бројне нове нације и државе на Балкану сматра
мо главним националним интересом унутрашње јачање државе Србије. Српске
Двери тако постају први политички покрет који отворено захтева укидање ауто
номије Војводине, и у свом наступајућем политичком раду између избора, као и
у Скупштини Србије након следећих избора, заступаћемо овај политички став.
Војводина није имала другог смисла постојања изузев као Српска. Војводина
пре комунистичке аутономне покрајине Војводине никада није постојала – ни
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географски, а ни политички као држава. Преко својих Великих народних скуп
штина Краљевини Србији су се 1918. присајединиле појединачне српске области
Срем, Банат, Бачка и Барања, а не Војводина.
Војводство Српско је настало као аутономија српског народа у оквиру Аустрије
и потоње Аустро-Угарске са једним јединим циљем: опстанак српског народа и
његовог националног идентитета под туђинском влашћу и присаједињење Србији.
Другог разлога историјског постојања тзв. Војводине нема. Онога часа када
је остварено придруживање ових српских области Србији, она је изгубила сваки
смисао постојања као Војводина и постала је северна Србија, само један од делова
државе Србије. Тек титоистички концепт разбијања Српских земаља на комаде
и изградње нових државоликих идентитета на вековним територијама српског
народа изнова актуелизује питање Војводине у једном потпуно другачијем кон
тексту и смислу од оног првог због кога је Војводина и настала.
Данашње одржавање посебности Војводине, дакле, настављач је титоистичке
политике разбијања српске државе, на радост бројних туђинских геополитич
ких интереса. Тако је Војводина као српски историјски термин, дело и победа,
политички отета и злоупотребљена од аутономаша за стварање нових сепарати
стичких циљева: нове нације и државе. Данашњи великоаутономаши су, у ствари,
прикривени сепаратисти.
Коме треба аутономија?
Зато јасно и гласно постављамо питање коме у северној Србији треба аутоно
мија Војводине, коме треба нова, додатна администрација у Новом Саду, удваја
ње бирократије и власти у односу на престоницу Србије? Коме ће то у северној
Србији донети добро?
Многи су деценијама уназад тврдили да одвајање Црне Горе од Србије није
могуће, а Црна Гора је данас независна и антисрпска творевина. Ти исти сада кажу
да је такво нешто немогуће да се догоди у Војводини. Шта нам је чинити пре него
се неки војвођански политичари једно јутро пробуде са жељом да постану Мило
Ђукановић?
Једини здраворазумски политички одговор гласи: укинути аутономију Војво
дине као извор сваког сепаратизма. Србији нису потребне ни старе ни нове ауто
номије и региони, већ јака унитарна држава и јаке локалне самоуправе, између
којих нам нису потребни посредници.
У наступајућем периоду најпре је потребно ојачати свест међу грађанима
северне Србије о политичкој и економској штетности данашње аутономије и
значају српских историјских корена и традиције негдашње Војводине.
Што се тиче чувеног лажног економског аргумента о израбљивању Војводи
не од стране Београда, предлажемо да се сва финансијска средства која одлазе у
садашњи покрајински буџет и троше на покрајинску администрацију пребаце
локалним самоуправама у северној Србији на располагање и на тај начин подржи
њихова привредна и свака друга друштвена активност.
Тако бисмо решили и политички проблем непотребне аутономије и економ
ски проблем локалних средина које су у покрајинској администрацији добиле
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само двоструке намете и дуплу бирократију која једе наше паре. Све ово треба
посматрати посебно у светлу новоотворених афера Развојне банке Војводине и
Фонда за развој, где се поставља питање где су паре грађана Србије које су се очито
прелиле у страначке и криминалне џепове, све време под фирмом бољег живота
у аутономној покрајини Војводини?
Ко данас добро живи у Војводини изузев аутономашке политичке елите,
покрајинског чиновништва и новосадске бирократије? Ко данас у северној Србији
има бољи бизнис од аутономашког политичког деловања Лиге социјалдемократа
Војводине и Демократске странке? Зато је решење које доноси бољи живот свим
грађанима северне Србије у укидању и политички и економски непотребне и
сувишне аутономије Војводине.
То је политички став који смо отворили у свом предлогу Новог народног
договора још у фебруару 2011. године, који сада само додатно дефинишемо и
претварамо у конкретну политичку акцију кроз медије, трибине, издаваштво и
друге видове промотивних делатности које ће коначно довести у питање ауто
номију Војводине.
Изражавамо пуну спремност да се коначно отвори јавна расправа о аутономној
покрајини Војводини и свим аутономашким и сепаратистичким тенденцијама
које се непрестано догађају у северној Србији годинама уназад.
Са друге стране, држава Србија мора остати гарант свих мањинских права на
очување националног идентитета и посебно одати почаст свим оним представни
цима других вера и нација који су кроз историју били спремни да жртвују своје
животе за одбрану Србије.
Таквих примера има пуно и ради се о врхунским изразима патриотизма
који морају наћи заслужно место у историјској свести српског народа и државе.
Међутим, поштовање људских и мањинских права не сме да пређе у диктатуру
мањина, нити може бити повод за сепаратистичке циљеве. То себи не дозвољава
нити једна озбиљна држава на свету, па не сме ни Србија. Србија је мултинаци
онална, мултикултурна и мултиконфесионална држава од Немањића до данас,
и то тако треба и да остане, уз подсећање да је лојалност држави Србији обавезан
услов за остваривање права свих грађана Србије.
Доста је било да се великоау
 тономаши и сепаратисти српског порекла скри
вају иза националних мањина и манипулишу њиховим интересима. Сигурни
смо, притом, да ни Мађари, Словаци, Румуни, Русини и други представници
националних мањина у северној Србији, као ни ми Срби, не желе да постану Вој
вођани, и у томе ће имати свеобухватно разум
 евање и подршку нашег политич
ког покрета. Потпуно смо уверени да је за све нас на првом месту држава Србија
и да аутономна покрајина Војводина свима нама подједнако значи непотребно
политичко оптерећење, притисак на наш идентитет и штету за наш економски
живот. Зато и у националним мањина у северној Србији тражимо савезника за
овај политички захтев укидања аутономне покрајине Војводине.
Старешинство Двери,
26. 09. 2012.
Архив Српског покрета Двери
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ПРЕКИНИТЕ САРАДЊУ СА ХАГОМ И ПРЕГОВОРЕ СА ЕУ И ПРИШТИНОМ
Ослобађајуће пресуде Готовини и Маркачу, творцима и реализаторима
етничког чишћења и геноцида над српским народом у Републици Српској Кра
јини, тренутак су за општу мобилизацију српске политичке сцене и јавности.
Покрет Двери тражи од председника и Владе Србије:
1. да моментално прекине сваку сарадњу са Хашким трибуналом,
2. да од Хага захтева пуштање на слободу и враћање у Србију свих Срба опту
жених и осуђених пред овим лажним и антисрпским судом,
3. да све службенике Хашког трибунала у Србији сматра непожељним осо
бама (persona non grata).
Ово је последњи тренутак да се стане на пут погубном процесу придруживања
Србије Европској унији, која је отворено стала иза геноцидне политике Независне
државе Хрватске, коју - иако геноцидну творевину - прима у Унију. Ово је такође
тренутак за прекид преговора са тзв. приштинским режимом у Бриселу, који ће
завршити на исти овакав начин понижењем српског народа.
Ако председник и Влада Србије не схватају ове три ствари и не направе хитне
јавне политичке и дипломатске потезе у том правцу, председник и Влада Србије
постају саучесници у понижавању и уништавању српског народа, чиме ми више
немамо главни проблем са Хагом и Европском унијом, већ главни проблем свих
родољубивих снага у Србији постају – председник и Влада Србије.
Двери неће дуго чекати одговор председника и Владе Србије по овим питањима.
Инфо служба Двери,
16. 11. 2012.
Архив Српског покрета Двери

КАКО БИ ДВЕРИ РЕГУЛИСАЛЕ СТАТУС
„АГЕНАТА СТРАНОГ ИНТЕРЕСА” У СРБИЈИ
На конференцији за медије одржаној у Медија центру Двери Срђан Ного,
члан Старешинства Двери, изнео је предлог Покрета како регулисати пословање
и јавно деловање невладиних организација и медија који су ових дана етикети
рани као страни агенти.
Двери предлажу законско уређење ове области
Изражавајући свој став против забране организација које су састављале спи
скове НВО и медија под страним утицајем – Двери се залажу за законска решења
која ће област финансирања домаћих медија и НВО учинити транспарентним.
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Нови Закон о невладиним организацијама који ће Двери засту пати биће
заснован на решењима руског законодавства, а која су блажа верзија строгих
законских решења која у овој области примењује законодавство САД.
Сагласно овим решењима свака невладина организација која прима финан
сијска средства из иностранства имала би обавезу да државним органима Србије
подноси шестомесечни извештај о свим уплатама које је добила, о свим уговорима
које је закључила и усменим споразумима које је постигла, као и о изворима свих
својих финансијских прихода. Овакве невладине организације би имале обавезу
да у свом имену ставе ознаку „агент страног интереса“, и да у правном промету и
јавним наступима на видном месту истакну ову ознаку. Наравно, ово се односи
само на невладине организације које својим деловањем утичу на одлуке државних
органа или на формирање јавног мњења у Србији, а то чине за рачун и у корист
финансијера који их финансирају из иностранства.
Слични модел би био примењен и на медије који се финансирају из иностран
ства, а такође би била обавеза и да се јасно зна власничка структура свих медија
и да та информација буде јавно доступна у сваком тренутку.
Оваквим уређењем области деловања невладиних организација које делују
сагласно интересима страних држава спустила би се тензија у друштву која је
настала претходних дана услед деловања патриотских организација које су због
основане сумње да поједине НВО раде за стране интересе састављале спискове
таквих организација одређујући их као „стране агенте“.
Појам „агент страног интереса“ у случају законског предлога за који се Две
ри залажу нема значење обавештајног или безбедносног агента служби страних
држава. Појам „агент страног интереса“ има значај медијског и друштвеног
заступника страних држава у нашој јавности, што својом транспарентношћу
губи значај субверзивности али у исто време даје јасну поруку нашој јавности о
кредибилитету ставова таквих НВО и медија.
Инфо служба Двери,
18. 01. 2013.
Архив Српског покрета Двери

ГОРАЧИЋКИ ПРОГЛАС
Горачићка буна: у име слободе народа и правне државе
Ове, 2013. године Господње, навршава се 120 лета од Горачићке буне, када је
српски народ славног Драгачева са осамнаест живота својих синова платио своју
борбу за право на слободан живот и правну државу. Тада су представници једног
ненародног режима послали војску да отме општински печат у Горачићима, где је
на власти била Народна радикална странка, коју је водио велики сеоски народни
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трибун Ранко Тајсић. Братска крв је проливена ради очувања ненародне власти
и њених привилегија.
Стари српски радикали су своју борбу заснивали на православној вери, духу
солидаризма породичне задруге и идеји народне државе, а и Двери данас стоје
на истим темељима. Зато и себе и вас подсећамо на основна начела раних ради
кала, којих се и ми, у условима у којима данас живимо, држимо, настојећи да их
остваримо у пракси.		
						
Двери као настављачи старих српских радикала
Основна начела Народне радикалне странке, која је била више општенародни
покрет а мање партија данашњег типа, јесу:
1. Смањење бирократског система и уређење земље на начелима самоуйраве.
Државни чиновници морају бити слуге народа и не смеју радити против његовог
добра. По речима великог сеоског народног трибуна Адама Богосављевића: „Нека
нам се каже, кад је наш народ који оди ћопав, издрпан, довољно ненахрањен итд.
одобрио и пристао да његов слуга, то јест чиновник има две и три хиљаде талира
плате?... Сав напредак у земљи, то је једино напредак наше бирократије“;		
2. Укидање региона и йодела на ойштине и срезове (округе) као органе локалне
самоуйраве. По речима Пере Тодоровића: „Кад народ буде делио и плате и чинове,
ниједан чиновник више неће имати интереса да буде против народа и да му ради
о ште
ти“;				
3. Државна независност и уједињење Срйства, као и културно йотйомагање
неослобођених делова нашег народа. Пашић је говорио: „Национална слобода целог српског народа била је за мене већи и јачи идеал но што је то била грађанска
слобода Срба у Краљевини“;
4. Привредна самосталност и ослонац на своје снаге: „Да се нашим производима
прокрчују стари и отварају нови путеви и нове светске пијаце“, тражио је радикал
ски програм, а Михаило Вујић је истицао: „Пут којим нам ваља поћи у економској
политици нашој указују нам саме потребе наше, а то је пут који води стварању
наше домаће, народне индустрије“. Никола Пашић је говорио: „Задатак је сваке
владе да напредак индустрије доведе у сагласност са народним интересима и да
не допусти да индустријска предузећа, од којих зависи благостање народа, падну
у руке таквих предузимача чији су интереси дијаметрално супротни народним“.
А то је, опет по Пашићу, значило: „Другим речима, ми хоћемо демократску слобо
ду, децентрализацију, хоћемо да народ сачувамо да не усвоји погрешке западног
индустријског друштва, где се ствара пролетаријат и неизмерни богаташлук, но
да се индустрија подигне на основи задружној“.		
5. Јака Скуйштина. Радикали су истицали да Скупштина мора бити израз
народне воље, а не интереса извршне власти. Још 1881. године је речено: „Уместо
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да влада пита и чује шта Скупштина говори у име народа, а оно већина скупштин
ска пита владу шта да ради и како да извршује њене жеље и њене захтеве“.
6. Народно образовање у складу са йотребама друштва. Тако Никола Пашић
у Сенату Краљевине Србије, на почетку 20. века, упозорава да не треба журити с
просветним реформама, и каже да се реформе изводе „по дугом тумачењу свију
потреба што их један народ осећа. Изводе се онда када се створи тачно и опреде
љено мишљење о томе, какви треба да су грађани једне земље после 15-20 година,
којој струци треба дати више преваге, а којој мање“.
7. Ослонац на народ. Никола Пашић је био више него јасан: „Гуњац и опанак
је ослободио ову земљу од силног турског господства. Он је подигао ову земљу и
ову државу и он треба по праву и науци, по раду и пожртвовању, да буде господар
у својој земљи“. Радикалски лист „Самоуправа“ од 7. новембра 1881. напомињао је
да је међу радикалима „сав сиротни српски народ, све оно што носи гуњ и опа
нак, сва она сиротиња што јој богаташи нарезују данке и претоварују на њу све
државне терете, сви жедни правде и просвете, сви потискивани и глобљени“.
8. Нейотчињавање страном кайиталу. У радикалском програму из 1881.
јасно је речено да је циљ новог покрета да „политички и економски интереси
наше домовине вазда буду очувани и заштићени“. Радикали су се борили против
по државу штетних уговора, какав је био онај о изградњи железнице потписан са
сумњивим француским капиталистом Бонтуом, који је ускоро и банкротирао. То
је тип уговора који је „непотпун и нејасан, политички штетан и опасан, финансиј
ски теретан и каишарски“ (зеленашки). Године 1907, поводом покушаја Аустрије
да трајно учврсти своју економску моћ у Србији, Пашић је јасан: „Јер када једна
држава прими обавезу да пазари код друге државе, и да јој призна првенство над
свима другим државама, онда та држава није независна, она је под протекторатом
друге државе. А то, господо, Србија није могла допустити!“
9. Русија. У писму свом руском познанику, Зиновјеву, Никола Пашић (кога
је Аустријанац Редлих описао као „ватреног русофила и као таквог у исто време
ватреног Србина“), каже: „Наша партија у спољној политици држала се словенске
и православне Русије, а унутрашњој политици српских обичаја и духа“. Тврдио је,
у том истом писму, да од Запада треба „узимати само техничка знања и науку и
користити се њима у словенско-српском духу“, а радикалско политичко „вјерују“
исказао као „свесловенски савез под заштитом Императора и цара руског“. Због
тога је Пашић увек критиковао српску власт кад је одступала од савеза са Руси
јом; тако је 2. јуна 1881. у Зајечару изјавио: „Наша спољна политика увек је радила
против савета Русије, и трудила се да увери европске државе да се наша политика
не поводи за саветима Русије, и тражила је симпатије и потпоре западне Европе,
а изгубила је симпатије Русије“. А 1893. године, после пријема код руског цара,
Пашић пише: „Казао сам му да у Србији влада уверење и код народа и на срећу код
младог краља, да су српски интереси и српска народна будућност тесно везани
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са могућом и великом православном Русијом, која је покровитељ православља и
словенства, та два елемента на којима је српска држава заснована“.
10. Народни договор и народни трибуни. Радикалски лист „Самоуправа“ посеб
но је истицао: „Ми немамо нарочите барјактаре, немамо вође и шефове... Наша
команда је наш братски договор и споразум“. На челу раних српских радикала
налазили су се аутентични представници из народа, посебно са села, који су попут
Ранка Тајсића били пример народне честитости и политичке мудрости, врсни
беседници и харизматични посланици од огромног народног поверења.
Све наведено данас јесте и биће програм и начин политичког рада Покрета
Двери, са надом да ћемо бити достојни наследници старих српских радикала.
У Горачићима, на дан обележавања 120 година од Горачићке буне
20. 02. 2013.
Архив Српског покрета Двери

НОВИ ЕКОНОМСКИ МАНИФЕСТ
Скоро три године после објављивања Новог народног договора и уласка Покре
та Двери у политику објављујемо нови економски манифест и даље развијамо
основне програмске тачке нашег економског програма са којим излазимо пред
јавност и на следеће изборе.
Кроз форсирање увоза, пљачкашку приватизацију, прецењени курс динара
и обесмишљавање домаће производње угашена је већина производних погона
и са њима бројна радна места. Банкарски систем је готово у потпуности предат
странцима и прилагођен њиховим интересима наметањем енормно високих
камата и накнада. Тешко стечене и скупо плаћене девизе се и даље самоубилач
ки троше на увоз и вештачко одржавање прецењеног курса како би се одложио
банкрот све већег броја презадужених грађана и све значајнијег дела привреде.
Настављено је енормно задуживање државе у иностранству ради попуњавања
рупа у буџету, давање страним инвеститорима по више хиљада евра за отварање
радних места и масовно страначко запошљавање у државној администрацији и
јавним предузећима. Попут неког наркомана који продаје све из куће, режим је
почео да распродаје и оно што није на продају. Тако је сада дошла на ред и продаја
јавних предузећа (Телеком...) и пољопривредног земљишта, док су у припреми
продаје преосталих извора пијаће воде и приватизација комуналних предузећа.
Кључни циљеви економске политике Двери
Сматрамо да је једини пут ка решавању многих судбоносних економских и
других државних питања ослобађање из зачараног круга и напуштање наметнутог,
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колонијалног економског система, те враћање суверенитета и контроле над нашом економијом, националном валутом, привредом и природним ресурсима.
Сматрамо да је потребно увести нови модел економије и организације примере
нији држави у развоју, у коме ће се уместо себичних интереса странаца, тајкуна и
политичке олигархије задовољавати економски интереси грађана, државе Србије
и српског народа у целини. Ма колико било страних инвестиција оне не могу да
обезбеде дугорочан и стабилан посао за највећи број грађана Србије, осим за уски
слој повлашћених појединаца. Ти производни погони би увек били на крајњој
периферији глобалних производних ланаца који подразумевају што ниже пла
те и високу извесност изненадног затварања и пресељења на друго место када то
више не буде одговарало њиховим газдама. И њихов долазак и одлазак би били
последица спровођења њихове стратегије која нема никакве везе са Србијом и
њеним грађанима.
Србији је потребан економски модел који је заснован на сопственом привред
ном развоју чији би резултат био развој сопствене индустрије у областима које би
обезбедиле велики број стабилних радних места. Кроз супституцију увоза дома
ћом производњом у буџет би се вратили и порески приходи од личних доходака
радника у производњи, јер се они сада кроз куповину стране робе и финансирање
плата страних радника одливају ка буџетима држава из којих ту робу увозимо.
Одакле обезбедити новац за развој домаће привреде?
Главно питање које се сада са правом може поставити је финансирање раз
воја у оваквом економском моделу. Ту је и кључна улога државе у привредном
развоју, јер држава треба да испланира капиталне пројекте и обезбеди њихово
финансирање претежно из домаћих извора. Пројекти попут изградње путева,
инфраструктуре, електрана и система за наводњавање могу бити засновани на
политици ниских каматних стопа НБС која би била усмерена ка дугорочном
привредном развоју. Ценећи да је наша земља мала и са ограниченим ресурсима,
држава би одредила стратешке правце развоја и стратешке гране у које ће ула
гати, за које се сматра да у будућности могу донети компаративне предности и
повући целокупни привредни развој напред, стварајући конкурентну привреду
за неки период, не само на регионалном нивоу, већ и шире. Том приликом држава
би помагала тим гранама свим облицима царинске и ванцаринске заштите, суб
венцијама, меким кредитима, гаранцијама и слично, у циљу постизања задатих
циљева. За ове потребе била би основана и Развојна банка Србије.
Централна економска идеја Двери
Да се за сваки производ, компоненту, сировину, услугу или рад које је могуће
обезбедити из домаћих извора, финансирање обави из средстава која би се преко
Развојне банке Србије и домаћих банака наменски добијала из строго контроли
сане примарне емисије. Држава би морала да даје подстицаје, пореске олакшице,
као и селективно кредитира привредне гране које су носиоци развоја и супсти
туције увоза. Циклус би се могао започети групом производа који су најлакши
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за супституцију, тј. који захтевају најмања улагања, краће време реализације и
једноставнију организацију. Потребно је овај процес поспешити циљаним царин
ским и ванцаринским баријерама за увоз робе коју желимо да супституишемо
домаћом производњом. Субституција увоза би повећала запошљавање, што би
повећало потрошњу и приливе у буџет. Постепено би се смањио трговински и
платно-билансни дефицит са иностранством. Држава би имала више средстава
да додатно стимулише супституцију увоза и уводи мере за поспешивање кон
куренције и припрему предузећа за извоз. Тако би се успоставила позитивна
повратна спрега и наставио циклус супституције увоза на друге групе производа
где је супституција тежа и тражи дуже време и већа улагања.
Кључну полугу развоја српске привреде видимо у окретању Србије ка евроа
зијским интеграцијама, Русији, Царинској Унији и другим видовима економске
сарадње на Истоку, где Србија има огромну шансу за пласирање својих производа
и налажење заједничких политичких и економских интереса. Европска Унија је
интеграциони пројекат прошлости, а Евроазијска Унија је будућност. На руској и
источној страни света данас се налази много веће тржиште, за нас отвореније (у
случају Русије 99% домаћих производа извозимо без царине), тамо се праве нови
инвестициони фондови, могу добити повољнији кредити и очекивати већа еко
номска сарадња.
Пратеће мере
• Потребно је попут Мађарске враћањем дугова завршити сарадњу са ММФом и генерално се ослободити страног утицаја на политику и економију.
• Потребно је и унапређење комплетне пореске администрације и потпуно
нова пореска политика у служби подстицаја домаће привреде.
• Неопходно је постепено смањивање учешћа исплате пензија из буџета и
стварање Капиталног пензионог фонда који би остваривао што већи део прихода
из којих би се финансирала исплата пензија.
• Пуна економска сарадња и планирање заједничког економског развоја са
Републиком Српском. Залажемо се за напуштање ЦЕФТА-споразума и прелазак
на билатералне споразуме о економској сарадњи са земљама у региону који треба
да буду потписани из угла реално сагледаног заједничког интереса. Залажемо се
за доследно спровођење политике реципроцитета према Хрватској и Словенији
и пропорционално сузбијање неправедне и апсурдне асиметрије, тј. њено кори
говање поготово у области малопродаје и агроиндустријског комплекса.
• Мислимо да би требало обновити ЗОП (Завод за обрачун и плаћање) који би
био и носилац система за домаћи и девизни платни промет.
• Пуна, а не селективна борба против корупције и криминала, Закон о испити
вању порекла имовине политичара и тајкуна, као и конфискација противзаконито
стечене имовине. Пооштравање и строга примена антимонополске регулативе
поготово у области малопродаје.
• Забрана продаје странцима већинског власништва над јавним предузећи
ма, рудницима, пољопривредним земљиштем, изворима воде, речним токовима
и бањама.

264

III ОДАБРАНИ ПРОГРАМСКИ ТЕКСТОВИ

• Подршка развоју производног, прерађивачког и потрошачког задругарства,
као велике развојне шансе мале и средње привреде, посебно пољопривреде и
развоја породичних фирми.
• Решавање проблема кредита индексираних у страној валути пребацивањем
што већег дела терета промене курса са грађана и привреде на банке. Омогућава
ње личног стечаја како би се породице спасиле од одузимања имовине у случају
немогућности измирења кредитних, комуналних и других презадужености.
• Додатно опорезовање банака.
• Електронска државна управа и олакшање у добијању свих врста докумената
за грађане и привреду.
• Потребно је ускладити развој науке да буде у функцији привредног развоја,
ускладити образовање са потребама привреде, радити на развоју рубних градова
и неразвијених делова Србије, подржати младе пољопривреднике и повратак на
село, итд.
Двери не желе да нуде шведски стандард, благостање преко ноћи, празна
обећања и предизборне куле и градове, јер то сматрамо нереалним, лажним и
нечасним. Ко то жели да чује има довољно политичких странака које их лажу
већ више од 20 година. Наша је обавеза да - ма колико она тешка била - говоримо
истину. Већина лекова у медицини су горког укуса, али помажу. Тако и Двери у
политици морају да сведоче истину: ма колико она болела или била непријатна,
ма колико одбила гласача који су навикли на лажи и линију мањег отпора, и ма
колико тражила време или жртву да би се дошло до промене и бољитка.
Економски савет Двери,
25. 12. 2013.
Архив Српског покрета Двери

САВИНДАНСКИ ПРОГЛАС: СРБИ РОДОЉУБИ
СВИ И СВУДА – УЈЕДИНИТЕ СЕ!
На данашњи празник, кад сви као Срби стојимо пред ликом Светог Саве и
преиспитујемо себе шта смо а шта нисмо урадили за своју Отаџбину, поставља се
питање како ће српски родољуби наступити на ванредним републичким избо
рима који нас ускоро очекују.
Владајући режим СНС и СПС, у директној сарадњи са лажном опозицијом
оличеном у Ђиласу, Тадићу, ЛДП-у, УРС-у, Чанку, Вуку Драшковићу и Расиму
Љајићу, припрема нове изборне нерегуларности, лажи и преваре у циљу пра
вљења апсолутне већине у будућем сазиву Скупштине Србије. Овај удружени
злочиначки подухват свих политичких странака које су за улазак Србије у ЕУ по
сваку националну цену направљен је са циљем будуће промене Устава Србије,
дефинитивне издаје Косова и Метохије и даљег разбијања Србије у Војводини и
Рашкој области.
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Највећа одговорност у овоме тренутку је на Демократској странци Србије,
Српској радикалној странци и Покрету Двери.
Наше три родољубиве политичке организације, без обзира на све наше међу
собне разлике, а уз помоћ других патриотских организација и истакнутих наци
оналних интелектуалаца који би несумњиво подржали ову заједничку изборну
листу, заједнички би постали доминантна политичка снага у Скупштини Србије.
Познат је став Двери да је заједничка изборна листа свих родољубивих поли
тичких опција које су за прекид преговора са ЕУ и одбрану Србије боља од поје
диначних наступа на изборима, јер не смемо више дозволити да буде бачен један
патриотски глас, а камоли више процената гласова. На овај начин постали бисмо
непремостива препрека у будућем сазиву Скупштине Србије за промену Устава
и даље морално, економско, социјално и свеукупно државно урушавање Србије.
Старешинство Покрета Двери
О Савиндану 2014.
Архив Српског покрета Двери

ПОСТОЈИ НАЧИН ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ ПАТРИОТСКОГ БЛОКА
Поводом разноврсних информација које су се појавиле у медијима о томе
да ли ће доћи до заједничке изборне листе коју би предводиле ДСС, СРС и ДВЕ
РИ, а на којој би се нашле и друге патриотске организације и истакнути нацио
нални интелектуалци, Покрет Двери истиче да још није касно за остварење ове
политичке идеје која гарантује преко 20% гласова на ванредним републичким
изборима. У данашњој изјави за медије Бошко Обрадовић, члан Старешинства
Покрета Двери, понудио је и начин како створити ову заједничку изборну листу
свих српских родољуба.
Бошко Обрадовић је предложио да иницијативу за заједничку изборну листу
покрене Скупштина аутономне покрајине Косова и Метохије на челу са истак
нутим вођама Срба са севера Косова и Метохије, а да се тој иницијативи потом
одазову ДСС, СРС и Двери. Овај позив Срба са Косова и Метохије за стварање
државотворног блока свих родољубивих политичких организација нико не би
смео да одбије. Као симбол патриотског јединства у одбрани јужне покрајине у
саставу Србије, Обрадовић је предложио да први на заједничкој изборној листи
буде управо неко од лидера Срба са севера Косова и Метохије.
Обрадовић је нагласио да владајући режим на челу са Александром Вучићем
преко својих спавача у националним странкама и удружењима ових дана све чини
да не дође до формирања Патриотског блока, јер би то била највећа опасност за
њихову власт. Ова заједничка изборна листа дефинитивно би зауставила план за
промену Устава Србије, тоталну издају Косова и Метохије и потпуно економско
урушавање државе.
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Бошко Обрадовић је на крају у име Старешинства Покрета Двери позвао Скуп
штину АП Косова и Метохије да буде покретач формирања Патриотског блока.
Инфо служба Двери
01. 02. 2014.
Архив Српског покрета Двери

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ОСАМОСТАЉЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
И ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ СРБИЈИ
У светлу новонасталих геополитичких околности, историјских права и
националних интереса српског народа, Покрет Двери покреће јавну расправу
на тему да ли је време да се постави питање независности Републике Српске од
Босне и Херцеговине, њеног осамостаљења и присаједињења Србији.
Босна и Херцеговина је вештачка и нефункционална држава која нема
будућност. Због свог вековног страдања и непоклека, српски народ са западне
стране Дрине заслужује своју самосталну државност и много јачи степен везано
сти и уједињења са Матицом Србијом.
Наступајући парламентарни избори у Републици Српској идеална су
прилика да се сви политички актери изјасне на ову тему, а и у Србији би требало
покренути јавну расправу и тражити мишљење свих релевантних државних и
друштвених фактора: од Председника, преко Владе и Скупштине Србије, до свих
других политичких и друштвених организација, САНУ и СПЦ.
Српски народ и његови прваци не могу више стајати са стране и гледа
ти како их историјски догађаји престижу. Историјска кашњења у политичким
реакцијама наших интелектуалних и политичких елита у 20. веку скупо су нас
коштала. Ово је време у коме треба деловати у сусрет догађајима, а 21. век је несум
њиво век дезинтеграција вештачки створених држава на простору некадашњег
Совјетског савеза и бивше Југославије. Све државе настале на овим просторима
плод су терористичког деловања Комунистичке интернационале, а не вековних
државотворних облика постојања. Зато српски народ има сва политичка, међу
народна и историјска права да покрене процес самоопредељења у Републици
Српској, и да своју државност на просторима Босне и Херцеговине заокружи,
идући у следећем кораку ка пуном државном јединству са Србијом.
Покрет Двери у овом главном националном задатку види смисао свог
политичког деловања у будућности и покреће јавну расправу на ову тему у српској
јавности са обе стране Дрине, која никада није и неће бити граница, већ кичма
српског народа и државности.
Инфо служба Двери,
02. 09. 2014.
Архив Српског покрета Двери
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СМЕРНИЦЕ НОВЕ ПРОСВЕТНЕ ПОЛИТИКЕ
Основно и средње образовање и васпитање
Желимо да школа буде место у које ученици радо долазе, у коме ће стицати
знања йотребна за живот, у коме ће стицати основне радне навике, мотивацију
за учење и стално усавршавање, у коме ће надограђивати васйитање које су йоне
ли из родитељског дома. Желимо школу у којој ће ђаци учити да буду одговорни
йрема себи и другима, да развијају сйособности критичког мишљења. Школа би
требало да буде центар културног и духовног развоја ученика,
место где ће се йодстицати њихова креативност, база која ће омогућити
њихову даљу животну надградњу и ефикасно укључивање у системе
друштва йо завршетку школовања.
ОПШТИ ОКВИР
Постоји више примера који доказују да наши ученици излазе из школе са
одличним знањима и вештинама: велики број домаћих признатих стручњака,
хиљаде људи који су нашли запослење широм света и чије стручно мишљење је
на цени, велики број освојених награда на међународним такмичењима. Све ово
потврђује стручност наших професора, односно могућност да се образовни процес
организује на квалитетан начин. Међутим, и поред тога, данашњи образовно-вас
питни систем у Србији трпи доста критика. Многи сматрају да није добар, те су
вршене анализе постојећег стања и предлагане мере за његово побољшање, али
оне углавном нису ваљано спровођене у пракси.
Полазну основу наше анализе представља званични документ Владе Репу
блике Србије „Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године“. У вези
„Стратегије“ могу да се уоче више проблема:
· предлози из „Стратегије“ се не примењују или се споро примењују;
· у документу нису довољно анализирани кључни проблеми данашње
просвете, а то су позиција просветног система и образовања у друштву и
положај професора;
· недостају конкретнији предлози за решавање појединих проблема.
АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА
Најпре, проблем представља то што су закони из области основног и средњег
образовања и васпитања недоречени, често се не примењују или је њихова примена
немогућа у пракси. Нека законска решења већ дужи низ година изазивају велике
проблеме и, чак, ремете нормални ток наставе и образовног процеса у целини.
Основни проблеми основног и средњег образовања и васпитања у Србији су:
1) позиција просветног система у друштву,
2) статус професора у друштву,
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Проф. др Љубомир Протић (1943-2016), професор Природно-математичког факултета и
дугогодишњи директор Математичке гимназије, био је члан Политичког савета
и Савета за образовање и науку Двери

Проф. др Јасмина Вујић, редовни професор на Калифорнијском универзитету у Берклију,
потпредседник Двери 2016-2017. и члан Политичког савета
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3) права и обавезе ученика, дисциплина и безбедност у школи,
4) улога родитеља у образовном систему,
5) начин школовања и компетентност наставника,
6) осавремењавање наставних планова и програма, коришћење савремених
метода у настави,
7) питање уџбеника,
8) стручно усавршавање и напредовање наставника,
9) рад са ученицима са посебним потребама (инклузија),
10) проблем оцењивања, преоптерећеност професора административним
обавезама,
11) организација изборних предмета (верска настава и грађанско васпитање,
основи информатике и рачунарства)
12) организација ваннаставних активности, екскурзија, школског спорта,
13) сложен образовни систем Србије,
14) реформа средњег стручног образовања,
15) рад школских управа,
16) управљање школама,
17) материјално-техничко стање школа,
18) материјални положај професора,
19) струковно и синдикално организовање професора,
20) организација школства на Косову и Метохији.
Либерализацијом друштва у последњих неколико деценија, појавом многих
антивредности и њиховим свесним форсирањем, улога школе је маргинализована,
а статус професора, који су најодговорнији за правилно одвијање образовно-вас
питног процеса, постао непримерен друштвеном значају школства. Професори,
иако су најобразованији део друштва и обављају изузетно одговорну друштвену
делатност, данас су људски и материјално понижени. Унижавање професије
обавља се здруженом кампањом политичких субјеката, медија и надлежних
институција, често неоснованим оптужбaма да су професори некомпетентни
и да су им зараде оптерећење за буџет. Професори, најмање својом кривицом,
више нису ауторитети за ученике, родитеље и ширу јавност. У ери демократи
је и слободе говора, када су сви „позвани“ да кажу мишљење о било чему, често
и о ономе у шта се нимало не разумеју, реч професора постала је само један од
гласова који пролази незапажено, јер нема већину у мору мишљења некомпе
тентних. Не само да њихова реч нема значај ван просветног система, већ је она
маргинализована и у оквиру самог система у коме су професори главни стуб. Већ
дуго се ниподаштава њихово знање и улога, док предност у одлучивању о битним
питањима наставе, и уопште образовно-васпитног процеса, често имају они који
су врло мало или нимало радили у школи. Из овога произилази недовољно добро
просветно законодавство.
Просветна стварност је у знаку повећања права ученика и истовременог
смањења њихових обавеза. Уместо да права проистичу из обавезе, потенцирају
се права, док се обавезе из дана у дан сужавају. Последица тога је смањење квали
тета наставе, недостатак опште културе ученика, и, што је најбитније, недовољно
васпитно утемељење омладине.
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Посебан проблем у школама је недисциплина ученика, од вршења вербалног
и физичког насиља према другим ученицима, преко непоштовања наставног про
цеса и ометања наставе, до вршења насиља над професорима. У неким школама
не спроводи се добар васпитни рад са ученицима који праве васпитне проблеме.
Безбедносно питање у школи је једно од најбитнијих. Оно може да буде решено
једино политичком вољом да се друштво оштро обрачуна са криминалом, у који
спада и малолетнички криминал и криминал који има за циљ наношење штете
малолетницима (дистрибуција наркотика у кругу школа и сл.).
У ери демократизације друштва родитељи су добили значајнију улогу у
образовном систему. Они су, у већини случајева, добра подршка школи, сарађују
са професорима, јер су свесни да само заједнички рад може да доведе до добро
образованог и васпитаног детета. Нажалост, постоје и другачији примери. Мањи
део родитеља користи веће прокламоване слободе да заштити ученике од учења и
лепог понашања. Постоје случајеви отвореног притиска родитеља на професоре.
Школовање наставног кадра у Србији је организовано у оквиру матичних
факултета. Велики недостатак је непостојање матичних катедри које би се на
квалитетан начин бавиле проблемима методике и дидактике датог предмета.
Проблем компетентности наставника који раде у настави, односно вишак или
мањак компетентних кадрова који предају одговарајуће предмете у школама,
дужи низ година се заташкава, иако озбиљно нарушава наш образовни систем.
Осавремењавање наставних планова и програма је веома битна компонента
сталног напредовања образовног система. У школама су евидентни проблеми у
односу појединих директора школа и професора према новим методама рада,
коришћењу савремених наставних средстава, у недовољној окренутости ка ино
вацијама у настави. Застарели концепт наставе по принципу „табла и креда“ још
увек се практикује у једном броју школа. Има професора који не воде довољно
рачуна о променама у друштву и науци у последње две деценије, самим тим и
новим интересовањима омладине. Уместо да и они прилагоде свој начин рада
новим генерацијама, имамо ситуацију да су генерацијске разлике много више
изражене него што је то прихватљиво. Често се, и у оним предметима у оквиру
којих је то остварљиво, не изводе демонстрациони огледи или мали експеримен
ти, и не користе наставна средства (карте, мапе, видео пројектор и сл.).
Иако је неопходно да уџбеници прате нове садржаје предмета и начине реа
лизације градива, превелики број уџбеника доводи до конфузије и не доприно
си квалитету. Издавачке куће се баве лобирањем наставника, те често долази до
непотребних проблема. Сам начин одобравања уџбеника, које спроводе комисије
Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), недовољно је јаван и
квалитетан.
Стручно усавршавање наставника, иако законска обавеза, је стихијско и
неквалитетно. Веома је споран квалитет одобрених семинара, које одобрава
Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), сами реализатори су
често некомпетентни, а теме семинара и начин приказа такав да се не могу при
менити у школској пракси. Матични факултети и одговарајућа стручна друштва
су неприхватљиво слабо заступљени у овој области. Напредовање наставника,
иако омогућено законом, у пракси се практично не спроводи, иако би озбиљно
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праћење усавршавања и напредовања наставника помогло, не само унапређивању
наставе, већ и избору најквалитетнијих кадрова за директоре школа и чланове
школских управа.
Посебан проблем је рад са ученицима са посебним потребама, где је извођење
индивидуалног образовног програма (ИОП) често неодговарајуће, нити доводи до
добрих исхода. Ремети се наставни процес, те је озбиљно угрожен рад наставни
ка са осталим ученицима. У озбиљнијим случајевима је неопходно ангажовање
додатних стручњака дефектолога.
У школама проблем представља и непостојање усаглашених критерију ма
приликом оцењивања. Доношење стандарда за поједине предмете може само
делимично помоћи. У школама је присутна и преоптерећеност професора разли
читим административним обавезама, које могу да, чак, ремете редовне наставне
активности.
Организација изборних предмета наилази на бројне проблеме. Верска настава
и грађанско васпитање нису организовани на прави начин. Основи информатике
и рачунарства морају много озбиљније да се изучавају. Предмети чији садржа
ји могу да оставе негативне последице на младе нараштаје, у смислу негирања
традиционалних вредности, не треба да се уводе (сексуално васпитање). Уместо
тога, пожељно би било увести предмет који би промовисао породичне вредно
сти, у циљу дугорочне борбе против ниског наталитета и изузетно високог броја
абортуса у Србији.
У појединим школама нема довољно ваннаставних активности. Организаци
ја екскурзија је суочена са великим бројем административних проблема и често
представља ноћну мору за наставнике. Иако су могућности за развој школског
спорта велике, до сада оне нису искоришћене, а сведоци смо и бројних злоупо
треба школског простора и имовине.
Сложеност образовног система Србије представља кочницу модернизацији
и бољој организацији просвете. Образовни систем Србије чине Министарство
просвете са школским управама, Национални просветни савет (НПС), Савет за
средње стручно образовање (СССО), Завод за унапређивање образовања и васпи
тања (ЗУОВ), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ),
директори школа и наставници. Министарство, савети и заводи нису дефиниса
ни са довољно јасним ингеренцијама, те се јавља велики број противуречности.
Образовни систем Србије је направљен тако да не функционише са циљем добре
организације, контроле, модернизације образовања.
Најбољи пример нефункционалности система образовања у Србији је рефор
ма средњег стручног образовања. Предлоге нових наставних планова и програма
сачињавају нестручне комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања
(ЗУОВ) заједно са заједницама школа које чине директори школа, и упућују их на
усвајање у оба савета, при чему НПС одлучује о 40%, а СССО о 60% предмета. Потпу
на неусклађеност, непостојање комуникације и усаглашавања између два савета
доводи до катастрофалних решења, која могу имати дугорочне штетне последице.
Рад школских управа није на задовољавајућем нивоу. Пошто су оне испоставе
Министарства просвете, од њиховог рада зависи компетентност новопримљених
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наставника, квалитет образовног и васпитног рада наставника, али и контрола
рада директора школа. Све то може да се подигне на виши ниво.
Управљање школама је озбиљан проблем везан за начин избора директора и
контролу његовог рада. Велики број директора је постављен, не на основу резул
тата рада, већ по политичкој линији или припадности одређеним интересним
групама. Чести су случајеви злоупотребе, поготово по питању запошљавања,
издавања фискултурних сала и сл.
Материјално-техничко стање школа, поготово у мањим срединама, а често
и у градовима, једва да задовољава основне услове. Школе нису довољно опре
мљене савременим наставним средствима, немају добре техничке услове за рад
(застареле клупе, столице, тоалети, прозори...). Посебан проблем представљају
мале сеоске школе или истурена одељења, где су услови рада, често, апсолутно
неприхватљиви. Школске лабораторије су неопремљене, а често једну просторију
дели више предмета, тако да је рад веома отежан. Проблем је и преоптерећеност
неких градских школа, где је превелики број ђака у одељењима.
Материјални положај професора је несразмеран значају ове професије. И
поред тога што је друштво сиромашно, потребно је веће издвајање за обезбеђи
вање пристојног живота онима који су позвани да својим образовањем праве
цивилизацијски напредак у друштву. Нажалост, у нашем друштву знање одавно
нема одговарајућу вредност. А без знања је немогуће да се обавља било који посао.
Знање је основа за функционисање и напредовање друштва, и зато друштво мора
да се постара да они који га преносе буду адекватно и награђени. Битан је још један
аргумент: они који брину о другима, морају и сами да буду збринути. Професо
ри не воде рачуна само о својим породицама, већ о широј друштвеној заједници.
Бриге њихових ученика су и њихове бриге. Они су ти који делимично преузимају
улогу родитеља када прави родитељи забораве на своје дужности. Често професо
ри представљају једино светило за ученике који живе у растуреним породицама
или у тешким материјалним околностима. Они тако нису више само извор знања,
већ и помоћ, утеха и често једина нада јер социјалне службе, које би требало да се
баве овим проблемом, немају довољно капацитета. Ако се са ове позиције сагледа
улога професора, онда је јасно да друштво мора много више да цени такве напоре.
Постоји проблем у организовању професора који немају своју јединствену
струковну организацију која би на прави начин заступала њихове интересе.
Струковне организације професора појединих предмета често не покривају
целу територију Србије, нити су активне у областима битним за рад школа (уса
вршавање наставника, рад са талентованом децом и сл.). Синдикати у просвети
су расцепкани и нејединствени, те не успевају да на одговарајући начин заштите
интересе просветара.
Међу највећим проблемима везаним за школство на Косову и Метохији
су мањак капацитета за нормално одвијање наставе, недовољна опремљеност
школа и неадекватан наставни кадар. Рад школске управе на Косову и Метохији
мора бити прилагођен крајње специфичним условима у којима се одвија обра
зовни процес на Космету, како би се омогућило укључивање наставника у сталне
програме стручног усавршавања и учешће ученика са Космета у свим видовима
додатне наставе која се организују на нивоу државе.
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Након начелне анализе проблема, сматрамо да има довољно мера које би
могле да се предузму да би се стање у области образовања и васпитања поправи
ло. У наредним редовима нећемо се бавити сувопарним теоретисањем, већ ћемо
се осврнути на главне проблеме свакодневне школске праксе, који су видљиви у
већини школа и од чијег решавања највише зависи квалитет рада у њима.
Постоје проблеми које траже дужи рок за решавање, и проблеми који могу
да се реше за релативно кратко време.
ДУГОРОЧНЕ МЕРЕ
Први и основни услов поправљања стања у образовању је враћање угледа и
достојанства професорима и професији. На том послу би требало да раде надле
жне државне институције, пре свега Министарство просвете, Национални про
светни савет и просветни заводи, затим политичке елите, културни посленици,
САНУ, медији. Међу професорима би требало пронаћи најбоље примере који ће
постати узор целом друштву. Здруженом вишегодишњом акцијом свих релевант
них чинилаца, добро осмишљеним медијским презентовањем основне идеје,
могуће је да професори поново стекну углед какав заслужују. Ова активност би
морала да буде изнад страначких интереса, прихваћена од свих јер је од општег
друштвеног значаја.
За неке родитеље ученика интересовање за школу престаје оног момента
када сазнају оцене свог детета. Они, а и шира јавност, по обичају немају довољ
но информација о многим активностима које се у школама врше, међу којима
су бројне ваннаставне активности (приредбе, представе, ваннаставна едукација
ђака у школи и ван школе), такмичења, разне друштвено-корисне и социјалне
акције, спортске активности... Требало би да се поведе широка медијска акција
презентовања школског живота у свим његовим видовима која ће, сигурни смо,
за резултат имати велики пораст угледа школа и професора. Уверени смо да ће на
тај начин најшира јавност, и без икаквих додатних мера на унапређењу школства,
само на основу онога што се тренутно ради у школама, имати много повољније
мишљење о нашем образовно-васпитним систему.
Требало би да се изводи широка друштвена акција усмерена на популарисање
знања као основне вредности и највећег капитала у животу, самим тим и школе у
којој се стичу знања. Тренутно је међу младима често присутно мишљење да им
знање није најпотребније и да новац може да се заради и без много труда. Таквом
животном ставу највише доприносе негативни животни обрасци који се свако
дневно медијски популаришу и немогућност да се упознају са правим животним
узорима. Активном државном политиком, популарисањем људи који су се оства
рили захваљујући знању, суштинском променом медијске политике могуће је да
младом човеку поново знање постане животни приоритет. Најбитнији корак на
путу ка томе је много веће коришћење медија, пре свега Јавног сервиса, који би
морао да ствара много више емисија са едукативним садржајима, али и увођење
рестриктивних мера за оне медије који промовишу кич, некултуру и неморал.
Школе могу и саме много да учине на популарисању својих активности, путем
интернета, школских часописа, фестивала науке... У оквиру популарисања знања,

274

III ОДАБРАНИ ПРОГРАМСКИ ТЕКСТОВИ

потребно је да се успостави култ читања добре литературе, као основног средства
за стицање опште културе. У школама би требало да опстане, и по могућности да
се повећа, број часова оних предмета који служе за стицање општег образовања и
опште културе, а то су пре свега математика, српски језик и књижевност, историја
и географија. Знање које се стиче у оквиру ових предмета није одмах примењи
во, али је основ за слободан живот слободног човека у било ком друштву. Такође,
неопходно је квалитетно образовање из физике, хемије и биологије јер природ
не науке чине основу технолошке писмености и привредног развоја друштва.
Мора да се избегне ситуација која постоји у одређеним западним друштвима
где се потенцира само уско образовање за посао којим се појединац бави. Тако
се човек своди на бесловесну индивидуу која није спремна да размишља о круп
ним друштвеним питањима, на својеврсног робота чији су видици уски, чиме
постаје одличан материјал за манипулације. Посебна пажња мора да се посвети
часовима фискултуре, уз контролу степена реализације задатих циљева у домену
физичког здравља ученика.
У вези са горе изнетим предлозима стоји питање друштвеног (не)морала.
Поимање света и живота и начин понашања дела нашег народа одавно је удаљен
од правог схватања морала. Искривљени животни узори се од стране старијих
преносе на младе генерације што озбиљно утиче на њихов однос према школи,
знању, ауторитетима. Без свеукупне моралне обнове не могу да се постигну велики
резултати у реформи просвете. На том пољу требало би да раде институције које
имају искуство, од државних до религијских. Посебну улогу има јачање породи
це као темеља друштва, без које није могуће направити искорак у поправљању
моралне слике народа. Искуство показује да велики број проблема у понашању
ученика има корен у поремећеним породичним односима.
Родитељи су битан чинилац у образовно-васпитном процесу. Они морају
активно да учествују у подизању угледа професора и школе као институције. Тре
бало би да се ради на јачању поверења између родитеља и професора и на њиховој
интензивнијој сарадњи. Бољим спровођењем закона требало би онемогућити
било какав притисак на професоре од стране малог броја несавесних родитеља.
Потребно је да се промени начин школовања професора (наставника). Потребно
је да се направе наставнички смерови на факултетима који би школовали кадрове
за рад у школи, чиме би се побољшао квалитет наставе. Такође је потребно да се
приликом уписа на факултете води рачуна о потребама за наставним кадром, да се
не би дешавало да постоји велики број наставника који после дипломирања дуго
траже посао. Супротно томе, у неким професијама постоји недостатак кадрова.
Држава може на време да врши прерасподелу студената подстицајним мерама
(стипендије, додатак за рад у неразвијеним крајевима и сл.).
Средње стручне школе би требало да се реформишу у складу са потребама
привреде и здравства. Потребно је да се направи дугорочна пројекција развоја
привреде и потреба наше земље, те да се на основу тога мењају смерови у сред
њим стручним школама. Требало би да се обезбеди могућност преквалификације
професора који ће бити технолошки вишак.
Где год је могуће, потребно је да се уводи преподневни једносменски рад, јер
искуство показује да је највећа недисциплина ученика у поподневним часовима.
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У складу са повећањем животног стандарда, један од стандарда у образовном
систему требало би да буде да све школе раде једносменски.
Потребно је да се уради, ако већ није, детаљан попис материјално-технич
ког стања у школама и да се на основу тога направи план за санације објеката и
друга улагања. У процесу прикупљања података велику улогу требало би да има
локална самоуправа.
Мале школе или истурена одељења у малим срединама не смеју да се затварају
због малог броја ученика, ради опстанка становништва у тим срединама. Држава
мора да пронађе решење да те школе опстану по сваку цену, а да се упоредо са тим
ради на подизању квалитета живота у таквим местима. Алтернатива је органи
зован превоз деце, где би одељења била масовнија, а рад са децом квалитетнији.
Битно је да се образује струковно удружење професора и осталих запослених
у образовно-васпитном систему које би својом стручношћу усмеравало развој
просвете и утицало на креирање закона. Оно би било важан чинилац који поли
тичке организације не би могле да заобиђу. У том циљу је неопходно подизање
свести професора и осталих запослених у просвети о потреби постојања оваквог
удружења и активног учешћа у његовом раду. Паралелно са њим, требало би оја
чати рад стручних друштава по појединим областима.
МЕРЕ КОЈЕ МОГУ ДА СЕ ПРИМЕНЕ У
РЕЛАТИВНО КРАТКОМ ВРЕМЕНСКОМ РОКУ
Добрим законима и њиховим доследним спровођењем, могуће је да се у
релативно кратком временском року направе бољи услови за рад у школама.
У циљу изградње функционалнијег система образовања у Србији предлажемо
спајање два завода у један и укидање Савета за средње стручно образовање. Школ
ске управе морају да се попуне квалитетним кадровима који на датој територији
могу да помогну у избору нових компетентних наставника, у подизању квалите
та образовног и васпитног рада наставника, али и ефикасно да контролишу рад
директора школа.
Директори су битан чинилац у функционисању школе. Неопходан услов да
неко буде директор требало би да буде лиценца, односно да кандидати заврше
школу за директоре и стекну знања за обављање руководеће функције, која нису
могли да стекну на својим матичним факултетима. Било би добро да такви кан
дидати буду из матичне школе, чиме би се обезбедила добра клима међу запосле
нима. Директор би требало да буде особа са визијом развоја школе, личност која
гради добре међуљудске односе и позитивну атмосферу у школи, која има велики
ауторитет међу запосленима и ученицима. Директор мора да има иницијативу,
да буде предузимљив, да уводи школу у развојне пројекте како би се унапредио
наставни процес и друге школске активности. Законом мора да се обезбеди избор
директора без политичких утицаја и онемогући политички утицај на њега.
Школски одбор би требало редовно да врши контролу рада директора, пого
тово финансијског пословања, али и да даје предлоге за побољшање рада школе.
У овом телу требало би да буду личности које су заинтересоване за развој школе
и компетентне да одлучују о школским питањима.
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Улога локалне самоуправе у образовно-васпитном систему је врло велика. Њен
задатак је да повеже школе и друге друштвене институције које се баве омлади
ном, да покреће добре инцијативе, да буде саветодавац у доношењу стратешких
планова, да организује разне ваннаставне активности, али и да улаже финансијска
средства у обнову школа.
Недисциплина је један од главних проблема у школству. Он ће добрим делом
бити решен враћањем угледа професорима и бољим односом шире јавности пре
ма школи, али је потребно да се начине још неки кораци, а то су:
- појачана едукација родитеља о проблемима са којима се сусрећу деца у
школском узрасту са апелом на активнију сарадњу у решавању проблема неди
сциплине у школама;
- појачана едукација ученика на часовима одељенске заједнице;
- појачана ваннаставна едукација ученика;
- појачан рад педагошко-психолошке службе у сарадњи са Центром за
социјални рад.
На овом послу требало би да буду ангажовани, не само професори и школ
ски педагози и психолози, већ и шира друштвена заједница (деловање Центра за
социјални рад мора да буде израженије). Поред овога, потребно је да се поједно
стави процедура изрицања васпитно-дисциплинских мера која је сада прилично
сложена и представља неку врсту импровизованог судског поступка.
Један вид недисциплине у средњим школама је често изостајање са наставе,
што углавном родитељи правдају, а и лекарска оправдања се лако добијају. Ђаци
се појаве на крају године са жељом да добију добру оцену, чиме се стављају у
подређен положај ревносни ђаци. Потребно је увести већу контролу лекарских
и родитељских оправдања, али је потребно учинити и друге мере да би ученици
ишли редовно на наставу (увођење изборних предмета у складу са интересова
њима ученика, коришћење иновација у настави уместо сувопарног предавања и
најбитније – популарисање школе и знања, што је дугорочни процес).
Наставни планови и програми заслужују посебну пажњу. Потребно је да пред
метни професори у оквиру својих струковних удружења (удружење историчара,
удружење математичара...) раде на измени наставних планова и програма, а не да
то врше кабинетски теоретичари без испитивања мишљења извршилаца, односно
професора. Наставним програмима требало би да буде обезбеђено довољно знања
из области опште културе, али и знања за практичан живот. Битно је да се прави
корелација између сродних предмета, што сада није увек случај. Обим градива и
уџбеници требало би да се прилагоде узрасту ученика, за шта је потребно више
консултовати предаваче који су у свакодневном контакту са ђацима. Потребно је да
се усагласе садржаји у уџбеницима са прокламованим образовним стандардима.
Матични факултети и одговарајућа стручна друштва морају да добију мно
го ширу улогу, не само у школовању наставника, већ и у сталном стручном уса
вршавању, у помоћи по питању уџбеника и коришћења савремених наставних
средстава, као и у осавремењивању наставних планова и програма.
Професионални развој наставног кадра је услов без кога нема напретка.
Постојећим законом је регулисано да професори морају да присуствују семина
рима, али све већи проблем представља недостатак новца за реализацију истих.
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У неким школама се већ дешава да професори сами финансирају похађање семи
нара. У оваквим материјалним условима то је недопустиво. Мора да се обезбеди
финансирање стручног усавршавања од стране друштвене заједнице (школа,
локална самоуправа, министарство). Ако то није могуће, онда би требало да се
смањи похађање семинара на ону меру коју је могуће финансирати из постојећих
средстава. Усавршавање професора већ се врши у школама (преношење искуста
ва, одржавање огледних часова, интерна предавања, усаглашавање критеријума
оцењивања...), али би могло и да се прошири.
Тренутно у школама постоји проблем оцењивања. Утисак је да има превише
„вуковаца“, односно да се оцене поклањају. Један од начина да се реши овај про
блем је усаглашавање критеријума за оцењивање (стандарди), о чему би требало
да воде рачуна школске службе. Други начин је повећање броја семинара на тему
оцењивања у оквиру стручних друштава, на којима би размењивали искуства
наставници истог предмета из различитих школа. Трећи начин је да се на крају
полугодишта и на крају године ученицима дају тестови из већине предмета које
би правили други наставници, а оцене би улазиле у просек.
Потребно је да се административне обавезе професора смање, чиме би се
омогућило више времена за креативан рад са ђацима.
Одвијање наставе је отежано уколико се у одељењу налази много ученика
(дешава се да буде и по 30 и више ђака). Да би професор могао да се адекватно
посвети свим ученицима, њихов број у одељењу не би смео да буде већи од 25.
Инклузија, као процес заснован на дубоким хришћанским вредностима,
мора да буде спроведена на другачији начин. Да би се деца са посебним потреба
ма на прави начин уклопила у постојећи систем, требало би да се уради следеће:
- Професори морају да буду боље едуковани, за шта је потребно организо
вати већи број семинара.
- Требало би да се запосли већи број стручних лица за помоћ професорима
у раду са децом са посебним потребама. То су стручњаци са завршеним Факулте
том за специјалну едукацију и рехабилитацију.
- Деца могу похађати и само део наставе, у зависности од процене стручњака.
- Стручне комисије требало би да имају кључну улогу у одобравању да се
деца са посебним потребама интегришу у систем. За децу која не испуњавају
услове, мора и даље да постоји специјализована школа. Реч стручњака мора да
буде главна.
Потребно је да Министарство просвете више пажње посвети талентованим
ученицима, да се образује стручна комисија која ће пратити њихов рад, органи
зовати за њих посебне семинаре и радионице и правити базу података која ће
касније бити од користи државним органима приликом избора кадрова за бит
не државне функције и службе. На тај начин може да се смањи „одлив мозгова“.
Талентованим ученицима би требало пружити и материјалну подршку.
Новац утрошен у просвету није трошак, већ улагање у будућност. Побољшање
материјалног положаја професора не видимо у новим наметима на осирома
шену привреду, већ у правичнијој прерасподели већ постојећег новца у буџету.
Тим новцем би требало да се решава материјални проблем, али и да се улаже у
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побољшање услова за квалитетније извођење наставе. Материјална мотивација
професора може да се учини и:
- награђивањем професора чији ученици освоје награде на републичким
такмичењима;
- награђивањем професора који се истичу у образовно-васпитном раду, али
по јасно утврђеним критеријумима.
Награде могу да буду новчане и неновчане, а средства могу да се обезбеде из
буџета школе и/или локалне самоуправе.
Школе би требало да имају што више ваннаставних садржаја у складу са
потребама времена и будућности. То ће повећавати везаност ученика за школу,
помагати им да искажу своје таленте и допринети бољем усвајању градива. Настав
ници који се додатно ангажују морају да буду мотивисани на одговарајући начин.
Један од начина за стицање опште културе и проширивање животних видика
су школске екскурзије. Нажалост, у последње две деценије оне су изгубиле онај
значај које су некада имале, пре свега због све веће либерализације друштва, у
којој активно учествују ученици већ од седмог разреда до четврте године сред
ње школе. Све више професора изражава незадовољство условима под којима
се екскурзије одвијају, негодујући због лошег понашања ученика. Уместо да се
на екскурзијама научи нешто ново, оне постају ноћна мора за професоре којима
је најбитније да ученике врате родитељима живе и здраве. Да би се стање у овој
области поправило потребно је да се уради следеће:
- боља васпитна припрема школе пред екскурзију, са јасним инструкци
јама просветних власти;
- да школе имају право да не воде на екскурзију оне ђаке за које постоји
основана сумња да ће правити проблеме;
- боље планирање образовног дела екскурзије, са акцентом на истражи
вачки рад и повезивање са градивом.
Потребно је да се доследно поштују прописи о организацији екскурзија и да
се испита да ли постоје злоупотребе у вези избора туристичких агенција.
Постоји проблем статуса одређених битних изборних предмета – „грађанског
васпитања“ и „верске наставе“. Грађанско васпитање би могло да има позитивну
улогу када би се бавило конкретним образовањем ученика за живот у друштву,
што делимично и постоји у програму за овај предмет. Међутим, овај предмет се
користи и за наметање одређених политичких и идеолошких вредности, поготово
на средњошколском нивоу, што никако не би смело да буде дозвољено. Ако би се
грађанско васпитање свело на упућивање ученика како да се снађу у одређеним
практичним друштвеним ситуацијама, без примеса политике и идеологије, онда
би оно испунило смисао свог постојања. У том случају требало би омогућити уче
ницима да изаберу оба предмета, један или ниједан, а не да бирају између њих.
Оцене из ових предмета требало би да буду бројчане и да улазе у просек. Показало
се да ђаци немају мотива за учење уколико не добијају оцене. Нажалост, учени
цима је оцена највећи мотив, а не стицање знања. Уџбеници за верску наставу би
требало да буду прилагођенији узрасту ученика.
Оцена из изборног предмета „основи информатике и рачунарства“ у основ
ним школама требало би да улази у просек, због повећања мотивације за учење.
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Променом закона о образовању од пре неколико година, уведено је да постоји
предмет „изабрани спорт“, а оцена улази у просек. Ако знамо да се из физичког
васпитања углавном добијају петице, увођење још једне оцене из сличног пред
мета, која је такође у већини случајева петица, прилично деградира оцене из оста
лих предмета и даје лажну слику успеха ученика. По том критеријуму, посебне
оцене могу да се уведу за књижевност и граматику, за аритметику и геометрију,
за националну и општу историју..., што не би имало смисла.
Бављење спортом, када су у питању ученици школског узраста, последњих
година је у великој кризи. Појава нових садржаја као што је интернет, посебно
фејсбук, довела је до „неконтролисаног везивања“ деце за рачунар, што за после
дицу има недовољну физичку активност, а ово доводи до разних здравствених
проблема. Испоставља се да су обавезна три часа физичког васпитања у основној
школи недовољна за правилан физички развој деце. Потребно је да се покрене
широка друштвена акција популарисања спорта и физичке активности, а и посто
јећа организација школског спорта морала би да претрпи одређене промене,
при чему пре свега мислимо на ваннаставне спортске активности ученика које
се изводе у клубовима и плаћају. Тренутно су школе препуне спортских клубова
који наплаћују чланарину ученицима, што утиче на кућни буџет, а онемогућава
бављење спортом сиромашним ученицима. Држава (локална самоуправа) мора
да обезбеди буџет из кога ће се финансирати професори физичког васпитања или
тренери како би похађање спортских активности ван наставе било бесплатно.
Једино на тај начин би школски спорт могао да се омасови, чиме би се побољшало
свеукупно здравствено стање нације.
Рад Ученичког парламента се у средњим школама злоупотребљава тако што
ученици дискутују о оценама и процењују рад професора. Преко овог тела се врши
и политичка и идеолошка манипулација. Ово тело може да испуни улогу ако се
буде бавило питањем побољшања услова у којима се настава одвија, дисциплином
ученика у школи или организовањем разних ваннаставних активности којима
би ученици били иницијатори. У супротном, ако Ученички парламент служи као
замена за некадашње комунистичке организације (Пионирску и Омладинску),
преко кога ће се вршити идеолошка пропаганда, или ако је средство за злоупо
требу демократије и слободног мишљења, његово постојање није потребно.
Ово су само неке од мера које сматрамо битним, а које се морају предузети да
би се осетио бољитак у просветном животу. Њихов списак је отворен, јер има још
проблема који би могли да се реше у релативно кратком року. Међутим, побро
јане мере неће дати прави резултат уколико се не десе суштинске промене које
смо назвали дугорочним мерама, а које највише зависе од политичке воље. Без
измене друштвеног односа према просвети и постављања ствари на своје место
ниједна мера неће дати плод, па ни најсавршенији закони.
Савет за образовање и науку Двери,
октобар 2014.
Архив Српског покрета Двери
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ДВЕРИ ТРАЖЕ ОТПИС НЕЛЕГИТИМНИХ ДУГОВА
ПРЕМА ММФ И СВЕТСКОЈ БАНЦИ
Српска привреда се данас налази пред фазом неконтролисаног хаоса. До
те фазе је дошла јер се од 2000. у континуитету спроводи економска политика
задуживања државе и распродаје њених ресурса, а без стварања нових вредно
сти. Резултат је да Србија има највећу стопу незапослености у Европи, најнижу
просечну плату у региону, алрмантно висок јавни дуг, лишена ресурса и убијене
производње.
Што хитније изаћи из овог зачараног круга питање je опстанка. Зато нам је
неопходан системски искорак, односно радикална промена економске политике.
У том смислу, Двери као прве мере из домена јавних финансија и реконструкције
банкарског сектора предлажу и траже:
1. Хитно отпочети преговоре о отпису нелегитимних дугова и зауставити
даље задуживање код зеленашких институција (ММФ, Светска банка..) Дугови
од 2000. године су нелегитимни јер су направљени против интереса грађана.
Србије, под политичким притисцима и економским уценама Запада; предвиђају
енормно високе камате које ће грађани без сопственог знања деценијама враћа
ти; позајмљена средстава су коришћена за подршку страним фирмама, отплату
ранијих дугова и улагање у сектор услуга, попуну буџета и потрошњу.
2. Хитно реконструисати банкарски систем из темеља:
- Улога НБС мора да буде стварање финасијског амбијента у функцији
привредног развоја и њених грађана, а не увозног лобија и страних банака чији
се интереси данас бране одржањем прецењеног курса динара.
- Одузети привилеговани статус страним банкама: додатно их опорезовати
и законски онемогућити екстрапрофит. НБС је омогућила да банкарски кредити
буду индексирани у страној валути чиме су банке ослобођене ризика промене курса
и тај ризик је у потпуности пребачен на привреду и грађане. Тако су банке оства
ривале енормне профите, знатно веће него у другим земљама у тзв. „транзицији“.
- Формирати Развојну банку Србије са повољним каматним стопама за
домаћу привреду, јер држава мора да буде највећи инвеститор и мотор сопстве
ног привредног развоја.
За хаос у јавним финансијама, привелеговани статус банака и угрожавање
интереса грађана Србије најодговорнија је Јоргованка Табаковић као гувернер
НБС и зато тражимо њену неодложну смену!
Економски савет Двери,
05. 02. 2015.
Архив Српског покрета Двери
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ИЗЈАВА ЧАСТИ ЧЛАНА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ НА ФУНКЦИЈИ
Ја, (име и презиме),
члан Српског покрета Двери,
Свестан да Двери нису ушле у политику да бисмо реализовали личне интересе,
отели мандате, заузели директорска места и вршили власт ради власти и остваривања
привилегија, већ да нам је циљ да у политику вратимо поштење и част, принципе
и достојанство, стручност и радиност,
Свестан да функције у Покрету и мандати добијени од народа нису наши, већ
дати на поверење да ћемо остати на задатом моралном нивоу,
Свестан да ће свако ко се усуди да прекрши дисциплину и хијерархију унутар
Покрета, изневери вољу народа и предизборна обећања, направи труле компромисе
и гледа само своје личне интересе – изгубити статус дверјанина и неће моћи да се
даље представља у име Двери,
Свестан да својим именом и презименом гарантујем моралне принципе Двери
и да од мог политичког понашања зависи како ће моје породично име бити уписа
но у историју српског народа и општине у којој живим,
Обавезујем се да ћу своју функцију у Покрету и евентуално освојени посла
нички/одборнички мандат на предстојећим изборима као кандидат за посланика/
одборника са листе Двери ставити на располагање Покрету Двери ако се више не
будем слагао са одлукама Покрета, дати оставку на функцију у Покрету или мандат
посланика/одборника и своје место уступити другим кандидатима, јер их нисам
добио нити освојио само под својим именом него и именом, угледом и делима
целог Покрета.
Обавезујем се на морални и часни приступ политичком деловању и понашању
који подразумева да ћу своје евентуално неслагање са одређеним одлукама унутар
Српског покрета Двери јавно исказивати на састанцима одговарајућих органа Покрета
и да са било каквим нерашчишћеним унутрашњим темама никада нећу излазити
у јавност нити их ширити у Покрету у циљу стварања кланова, фракција и пуча.
Задржавам право да своје другачије мишљење јавно изнесем одговарајућим
органима Покрета.
У случају потпуног неслагања са одређеним одлукама Покрета повући ћу се
из рада Покрета без сукоба и изношења унутрашњих питања у јавност.
Сваки рад и понашање против Покрета коме припадам, у случају мога неслага
ња са одређеним одлукама Покрета, сматрам морално недопустивим и нечасним.
Сматрам да смо сви у Покрету да бисмо служили Србији и српском народу, а не
личној сујети, амбицији и интересу. Зато верујем у успех Српског покрета Двери у
борби да српској политици вратимо морални смисао и достојанство, што је и циљ
мог политичког деловања.
Како радио – тако ми и Бог помогао!
У Краљеву, 13. септембра 2015.
Изјава части је усвојена на првом Сабору Српског покрета Двери
Архив Српског покрета Двери
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ДОМАЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ИЗ
ПРИМАРНЕ ЕМИСИЈЕ: БАУК, ТАБУ ТЕМА ИЛИ #СРЕЋА ЗА СРБИЈУ?
Ових дана је у јавним дебатама, обарајући концейт развоја заснованог на
страним инвестицијама, йредседник Срйског Покрета Двери, Бошко Обрадовић,
йокренуо тему домаћег финансирања йривредног раста из йримарне емисије.
Реакције осталих учесника у дебати су била жестоко йодељена.
За представнике некадашњег режима који одавно заговарају колонијални
модел економије примарна емисија је баук којим треба плашити грађане јер ће
то обавезно довести до хиперинфлације. За представнике актуелног режима који
настављају ову погубну политику то је табу тема о којој јавност треба што мање
да зна јер нам је коришћење примарне емисије у функцији развоја забрањено
од стране ММФ-а.
Наиме, у јесен 2012. године, на почетку мандата владе у којој је Алексадар
Вучић био ППВ, донете су измене закона о НБС у коме је избрисан члан којим
је била предвиђена могућност индиректног кредитирања државе, куповином
њених хартија од вредности из примарне емисије.
Држава је на тај начин са једне стране лишена сваке могућности развоја, а
са друге осуђена на прекомерно задуживање у иностранству које додатно сти
мулише прецењени динар, подстиче увоз, гуши домаћу производњу и повећава
незапосленост.
Грађани треба да знају да се примарна емисија која служи за регулисање
кредитне активности уобичајено користи готово у свим тржишним економијама
широм света. Разлога за страх нема све док се централна банка руководи еко
номским, а не политичким разлозима када се из примарне емисије финансира
потрошња или буџетски дефицит што се веома погубно одражава на инфлацију.
Ми се наравно залажемо за строгу системску контролу и спречавање злоу
потреба примарне емисије како се то не би случајно поновило. Али, ми смо и за
строгу контролу ино задуживања које би спроводили искључиво ако се нуди са
повољном каматном стопом, без условљавања и ако је усмерено на увоз производа
од стратешког значаја а не робе коју је могуће произвести у Србији.
Домаће финансирање привредног раста и покретање српске привреде из
примарне емисије предложио је 2012. године наш истакнути економиста Небој
ша Катић.
Предузећа која раде на изградњи инфраструктуре по обављеном послу би
била плаћена меницама чију би наплату гарантовала и спроводила Развојна банка.
Она би та средства добијала из примарне емисије, а круг би се затварао тако што
би Министарство финансија било дужно да откупљује менице од НБС. Притисак
на курс и инфлацију би се могао избећи строгом контролом.
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Сматрамо да би се на овај начин могла финансирати и изградња система за
наводњавање као и занављање дотрајалих трафо станица и градских котлова за
парно грејање широм Србије и још много тога. То би створило потребу за изградњу
бројних домаћих погона у којима би се производили финални производи за ову
намену али и за разне потребне компоненте, делове и подсистеме.
Тиме би се започела преко потребна реиндустријализација чији би основни
циљ био замена увоза домаћом производњом а у следећој фази и извоз. Буџет би
се додатно пунио из повећања обима економије, а порези и доприноси на плате
радника би пунили наш буџет уместо буџете других земаља из којих увозимо.
На овај начин су се развиле Немачка и Француска после Другог светског рата
чиме су на веома озбиљан ниво подигли инфраструктуру и поред осталог и сек
торе авио индустрије и атомске енергетике. На исти начин су се у другој полови
ни прошлог века развијали Јапан, Јужна Кореја и други азијски тигрови, а после
распада СФРЈ и Словенија.
Данас такву економску и монетарну политику спроводе Кина, Индија и
Бразил. У Русији се озбиљно размишља о увођењу оваквог модела финансирања
развоја привреде и напуштање неолибералне економије у монетарно-финансиј
ском систему. На челу заговорника ове идеје налази се Сергеј Глазјев, економски
саветник Владимира Путина.
Зато не видимо ни један разлог против, да тим путем чим пре крене и Србија.
Зато не видимо потребу да примарна емисија буде баук или табу тема већ
#срећа за Србију јер ако се правило употреби и контролише води отварању преко
потребних нових радних места.
Инфо служба Двери,
07. 04. 2016.
Архив Српског покрета Двери

10 ТАЧАКА ДВЕРИ ЗА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
1. МАЊЕ ЕУ – ВИШЕ РУСИЈЕ: Промена спољно-политичке оријентације
- суспензија Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ
- разговор са ЕУ о сарадњи без чланства у ЕУ, као и билатерална сарадња са
свим појединачним европским државама
- окретање стратешкој сарадњи са Руском Федерацијом у политичком,
економском и војно-безбедносном смислу и отварање преговора са Евро
азијском економском унијом
- свесрпске интеграције и сарадња са српском дијаспором (очување наци
оналног идентитета и боља искоришћеност капацитета дијаспоре).
2. П ОРОД ИЧН А ПОЛИТ ИК А: Форм ир ањ е Минис тарс тва за бриг у о
породици
- економски подстицаји породицама у борби против беле куге
- финансијска подршка породичним фирмама
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-

увећање издвајања за здравствену заштиту жена и деце
проглашење материнства занимањем
промовисање здравих стилова живота и реафирмација породице на кул
турном и медијском плану

3. НОВА РАДНА МЕСТА У ДОМАЋОЈ ПРОИЗВОДЊИ
- Покретање домаће производње и великих инфраструктурних радова
финансирањем из контролисане примарне емисије, домаће штедње,
финансијских потенцијала српске дијаспоре и што јефтинијих извора
из међународних финансијских институција
- Укидање државних субвенција страним инвеститорима и преусмеравање
средстава ка домаћим предузетницима
- Усклађивање система образовања са потребама тржишта рада и привредом
4.
-

ОБНОВА СЕЛА И ПОЉОПРИВРЕДЕ
забрана продаје пољопривредног земљишта странцима
дупло већи буџет за пољопривреду
обнова пољопривредно-индустријских комбината
обнова домаће индустрије пољопривредне механизације
подршка задругарству и производњи здраве, органске хране
бескаматни кредити породицама које желе да се врате на село и баве
пољопривредом
улагања у мања места и села, посебно у сиромашним и пограничним
срединама

5.
-

СТОП БАНКАРСКОЈ ПЉАЧКИ:
Закон о заштити презадужених породица
додатно опорезовање страних банака
решавање проблема кредита у швајцарским францима
подршка домаћим банкама
обнова државног Завода за обрачун и плаћања
оснивање државне Развојно-инвестиционе банке
преговори о отпису и репрограму дугова према међународним кредиторима

6.
-

ПОРЕСКА РЕФОРМА
испитивање порекла имовине свих политичара и тајкуна
враћање царинских и ванцаринских заштитних мера на увоз стране робе
увођење прогресивног опорезивања (повећање пореза за богате)
ослобађање плаћања пореза и доприноса за нова радна места у домаћим
фирмама у прве две године
порески подстицаји за задужбинарска, културно-научна, хуманитарна
и спортска улагања

-

7. ОЧУВАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У САСТАВУ СРБИЈЕ
- Поништавање антиуставних Бриселских споразума
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-

Прекидање преговора о КиМ у Бриселу и повратак преговора у СБ УН
Обнова рада Министарства за Косово и Метохију

8.
-

МИНИСТАРСТВО ЗА СРБЕ ВАН СРБИЈЕ
добијање држављанства
олакшавање бирачког права
повратак и олакшице за инвестирање у Србији
специјалне везе и очување националног идентитета

9.
-

ЈАЧАЊЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
повратак редовног служења војног рока
повећање дневница за војнике и полицајце
обнова наоружања и материјалних средстава

10. РЕФОРМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
- слобода медија
- утврђивање истине о изборној крађи и промена изборног законодавства
- темељна реформа здравственог система
- поштовање ћирилице и очување најстаријих институција културе
- отпуштање партијских кадрова у јавним предузећима
- потпуна транспарентност рада јавног сектора
- повратак плата и пензија на ниво пре смањења
- извршити реформу ПИО фонда и вратити одузету имовину ПИО фонду
У Београду, 29. маја 2016.
Председништво Српског покрета Двери
Документ је делегација Двери предала мандатару Александру Вучићу при
ликом разговора 07. јула 2016. године.
08. 06. 2016.
Интернет страница Српског покрета Двери

Прва саборска декларација Српског покрета Двери
ВРАТИТИ И ПОЈАЧАТИ УЛОГУ ДРЖАВЕ У ДРУШТВУ
У тешком времену геополитичких изазова и великих друштвених промена,
Српски покрет Двери – као нова парламентарна политичка организација у Срби
ји – овом декларацијом јасно истиче своје програмске циљеве и задатке.
Сведоци смо крупних промена које се дешавају на светској сцени и већ
рефлектују код нас: криза неолиберализма, нестанак униполарног света, распад
Европске уније, експанзија тероризма и неоусташтва…
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Правац развоја ових догађаја није лако предвидети, па се утолико пре треба
ослонити на сопствене снаге и штитити националне интересе. Нама нису потреб
ни политичари који ништа не мисле и који мрежи страних саветника препуштају
да мисле уместо њих. Искуство југословенске интеграције мора бити негативан
пример запостављања сопственог интереса зарад вишег, магловитог циља. Нама
су потребни политичари који ће зауставити демонтажу српске државе, који верују
у снагу сопственог народа и који ће стрпљивим и упорним радом, професионали
зацијом и подизањем нивоа стручности административног апарата, јачати улогу
државе у друштву. Јака држава Србија мора повратити улогу матичне државе
свим Србима из региона и расејања.
Суштина политике Српског покрета Двери је брига о породици. Подсећамо
на Универзалну декларацију о људским правима Уједињених нација, која каже
да је породица темељна јединица друштва и да има право на заштиту државе.
Породични модел друштва представља читав низ потеза државе који почињу
развојем свести о природној породици као фундаменталној јединици друштва,
камену темељцу без којег нема напретка друштва у целини, а завршава се поста
вљањем породице у центар друштвених, економских, културних и привредних
дешавања путем различитих мера. Породични модел друштва је онај у коме се
унутрашња политика државе формира око породице и за породицу.
Насупрот неолибералним тенденцијама радикалног индивидуализма и дру
штвеног партикуларизма, који профилишу индивидуу ограничених домета и
могућности, Српски покрет Двери својом државном, економском и породичном
политиком у средиште свог интересовања и као циљ сопствене политике ставља
целовиту личност утемељену у слободарској, демократској и хришћанској тра
дицији, са свим елементима морала, оданости породици, локалној заједници,
радној организацији и држави. Наш циљ је друштво са израженом солидарношћу
и изграђеним социјалним старањем за све грађане Србије, посебно вишедетне,
презадужене и самохране породице.
Противимо се неолибералној политици која пренаглашава улогу слободног
тржишта и његовог одвајања од политике и друштва и која жели да елиминише
учешће државе у економском животу, а поготово њен проактивни приступ раз
воју. Насупрот државном протекционизму према страним инвеститорима, који
је уступио наше тржиште и радну снагу страним компанијама, залажемо се за
јачање домаће привреде. Подстицање предузетничког духа, нових технологија,
пољопривреде, задругарства и прерађивачке индустрије, као и формирање Раз
војне банке Србије, представља основу привредне и економске политике Српског
покрета Двери.
Наше стратешко опредељење мора да буде развој српског села и производња
здраве и органске хране, а не генетски модификованих организама, који нам се
намећу од стране мултинационалних корпорација.
Чување националних ресурса – енергије, вода, обрадивог земљишта, рудних
богатстава и телекомуникација – примарни је задатак државе. Природне ресурсе
нисмо створили и не можемо их обновити, тако да њима треба одговорно газдовати.
Српски покрет Двери се бори против глобалног културног тоталитаризма
који маргинализује и уништава националну културу. СПЦ, САНУ, СКЗ, Матица
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Протест против продаје Телекома, септембар 2015. године

Народни посланици Бошко Обрадовић и Марија Јањушевић
- подршка протесту пензионера у Београду, 2017. године
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Велики протест против Владе Србије и уређивачке политике РТС и ТВ Пинк,
16. септембар 2017. године
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српска, Народни музеј и све друге институције од националног значаја, истински
су чувари нашег културног идентитета, и као такви морају имати одговарајућу
подршку државе.
Косово и Метохија су не само део територије Републике Србије, већ предста
вљају средиште националног идентитета свих Срба света.
С обзиром на безбедносне изазове пред којима се налазимо, сматрамо да је
неопходно проналазити савезнике у демократски оријентисаним државама, које
поштују међународно право и Повељу Уједињених нација. У оквиру додатног
јачања националних безбедносних капацитета, залажемо се за поновно увођење
служења војног рока.
Верујући у сопствене снаге и могућности нашег народа, позивамо све исти
нољубиве и демократски оријентисане људе да нам се придруже у заједничкој
борби против неолиберализма, а у одбрану како универзалних начела хуманости
и слободе, тако и у очувању националних вредности.
Декларација је донета на 2. Сабору Српског покрета Двери,
одржаном 4. септембра 2016. године у Београду
Архив Српског покрета Двери

ДВЕРИ ПРЕДЛОЖИЛЕ ЗАКОН О ВРАЋАЊУ ОТЕТИХ ПЕНЗИЈА
Коначно су у скупштинској процедури два предлога закона који ће укинути
закон којим су смањене пензије, надокнадити све што је пензионерима отето,
ускладити висину пензија са растом трошкова живота и омогућити већу засту
пљеност пензионера у управном одбору ПИО фонда.
Посланичка група Двери предала је данас у скупштинску процедуру два
предлога закона: Предлог закона о престанку важења Закона о привременом
уређивању начина исплате пензија и Предлог закона о изменама и допунама
Закона о пензијском и инвалидском осигурању.
Овим законским предлозима исправља се неправда према пензионерима у
Србији, који су законским изменама из 2014. директно оштећени.
Смањењем пензија власт је антиуставно ударила на стечено право исплате
пензија и овим нехуманим чином директно социјално угрозила најстарију попу
лацију наших суграђана, а индиректно и све њихове породице.
То уопште није био Закон о привременом уређивању начина исплате пензи
ја, већ закон о смањењу пензија, који уопште није имао привремен карактер, већ
траје више од две године уз неограничено време примене.
По директном налогу ММФ-а овим Законом је извршена дискриминација
пензионера у односу на остале категорије становништва. Власт ово смањење пен
зија није предвидела чак ни као позајмицу.
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„Зато су Двери предложиле Закон о престанку важења овог закона којим се
отклањају штетне последице, настале његовом применом. Ови законски предло
зи плод су испуњења предизборног партнерства Двери са Удружењем синдиката
пензионера Србије и Удружењем синдиката пензионисаних лица Србије.
Важан ефекат ових закона је надокнада свих отетих делова пензије у наред
них две године, као и враћање обавезе редовног усклађивања пензија са порастом
цена.“ - истакао је председник ПГ Двери, Бошко Обрадовић.
Такође, изменама и допунама Закона о ПИО фонду предложили смо да уместо
досадашњих 4 од 7 чланова УО које делегира Влада и тиме има већину, састав УО
има већу заступљеност тренутних и будућих корисника средстава ПИО фонда,
који би по овом предлогу имали већину.
Сигурни смо да ће пензионери у Србији на предстојећим председничким
изборима подржати председничког кандидата Двери, Бошка Обрадовића, јер су
Двери на овај начин потврдиле да су истински политички заступник и заштит
ник интереса пензионера.
Инфо служба Српског покрета Двери
15. 11. 2016.
Интернет страница Српског покрета Двери

ДВЕРИ НЕЋЕ ПОДРЖАТИ БИЛО КАКВУ ИЗМЕНУ УСТАВА ИЗ 2006. Г.
Двери сматрају да није добар тренутак за промену Устава, иако постоје њего
ве мањкавости. Разлог за такав став је због тога што се тај потез планира, између
осталог, ради очувања Вучића на власти. Није добро и због могућности брисања
преамбуле о КиМ, што би била последња брана да се и формално призна незави
сност тзв. Косова. Треба избећи даљу концентрацију моћи у рукама једног човека.
То није добро ни за државу ни за грађане Србије.
Опасна је и изјава новопостављеног председника о земљи дедова и земљи
потомака. Очигледно да њему није јасно да је земља дедова уједно земља пото
мака и да нема земље потомака, без земље дедова.
Та врста политике дисконтинуитета због додворавања Бриселу коју Вучић
покушава да наметне је крајње недопустива за Србију и штетна је по интересе
грађана Србије. О историјском суду је још рано говорити, али се правци већ назиру.
Двери нису нереалне и јасно је да мора да постоји дијалог о успостављању трајног
мира и суживота са Албанцима на КиМ, али преговарачка платформа не може
бити Бриселски споразум, где су са једне стране Брисел и Приштина, а са друге
Београд, који је увек у дефанзиви и у уступцима другој страни. Преговоре треба
вратити у Савет безбедности УН под окриље Резолуције 1244. Док се преговарачка
позиција Србије не врати на равноправне основе, Устав не треба мењати.
Стручни савет за уставна питања, правду и законодавство Двери се још крајем
2015. г, текстовима, саопштењима и на јавним наступима изјашњавао о „генијалним“
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идејама СНС-а и Бабићеве Акцион
 е групе за измену политичког система. Тада је
била актуелна најава да број народних посланика треба смањити, а говорило се
и о променама или уклањању преамбуле, односно Косметском питању у Уставу.
Иако уставни текст има много мањкавости, а о чему су пре 10 година писали
наши познати уставни правници попут професора Ратка Марковића и академика
Косте Чавошког, ми сматрамо да у условима последица велеиздаје и окупације
Устав не смемо мењати!
Право је питање зашто се носилац личне власти у Србији, Александар Вучић,
већ првог дана по ступању на дужност шефа државе уопште изјашњава о устав
ним променама? Иако он као шеф државе може предложити промену Устава,
он јесте један од активних предлагача тих измена, али није искључиви носилац
уставотворне власти како се то приказује у јавности, јер је то Народна скупштина
са грађанима и то на референдуму.
То је доказ да је тај човек Србију увео у нову еру политичке и уставне патоло
гије. Искривљена слика Устава и државе у диктатури и Вучићеве „дворске“ свите
управо на питању промене и трајања Устава постаје видљива. Дакле, Двери овде
подржавају струју и уставну књижевност. Устав се не мења тек тако када каже ЕУ
или Вучић, јер су уставна питања таква да морају почивати на базичном надстра
начком консензусу грађана и струке.
Ко је у Србији питао професоре Уставног права са државних факултета шта
мисле о томе? Дакле прво се страначки органи питају па потом сви остали. То је
погрешно.
Устав свакако не можемо мењати јер то захтева ЕУ кроз поглавља која нису
ништа друго, него доказ да је наше српско право окупирала страна правна норма.
Преписују и преводе стране законе непознате нашој правној традицији, а сада
исто чине и са питањем Устава.
Двери су у овом тренутку категорички против уставних промена.
Информативна служба Српског покрета Двери
06. 06. 2017.
Архив Српског покрета Двери

НЕПОСРЕДНА (ДИРЕКТНА) ДЕМОКРАТИЈА ЈЕ ЈЕДИНИ НАЧИН
ДА ВРАТИМО НАРОДУ ДРЖАВУ!
Српски покрет Двери сматра да је највећи проблем државе и друштва антина
родни и антидемократски систем у коме већ више од две деценије царују партокра
тија, корупција, политички криминал, одсуство одговорности вршилаца јавних
функција и неспособност владајућих структура да спроведу истинске реформе.
Циљ политичког активизма у Србији се свео на испуњавање личних амбиција и
жеље за моћи, новцем и утицајем лидера различитих партија и њихове најбли
же партијске и породичне околине. Све то време њихово криминално богаћење,
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праћено потпуним одсуством суштинских системских реформи, плаћају грађани
Србије. Очајна демографска ситуација, масовно исељавање младих који траже
бољи живот у иностранству, огроман број деце на ивици сиромаштва, разорена
привреда, претерани намети на предузетнике, непрестано задуживање државе
- само неки су од симптома владавине оних код којих нема ни трунке жеље да
заиста реформишу систем и приведу правди све оне који су Србију опљачкали
и уништили.
Након више од две деценије овакве погубне политике време је за демонта
жу система и корените реформе. Из тог разлога Двери ће Народној скупштини
предложити низ измена постојећих и нових закона који ће за циљ имати да власт
врати у праве руке – народу. Да бисмо то постигли потребне су нам суштинске
политичке промене и постепено и свеобухватно увођење непосредне, односно
директне демократије у Србији.
Непосредна (директна) демократија се дефинише као демократски систем
који грађанима омогућава велико учешће у процесу одлучивања и гарантује им
максимум демократских права у политичком животу. Она би, између осталог,
подразумевала и:
1. Обавезно расписивање референду ма приликом било каквог покушаја
промене постојећег Устава Републике Србије и у вези са најважнијим национал
ним и државним питањима;
2. Могућност референдума ради изјашњавања о сваком закону који се доноси
у Народној скупштини, уз прикупљање одређеног и законом јасно дефинисаног
броја потписа грађана у одређеном временском року;
3. Обавезно стављање на дневни ред седнице Народне скупштине сваког
предлога закона на основу народне иницијативе;
4. Обавезну јавну расправу и референдумско изјашњавање грађана прили
ком одлучивања о капиталним инвестицијама на нивоу локалних самоуправа
које се финансирају од средстава пореских обвезника са те територије.
Сматрамо да је највећи могући степен демократског уређења једне државе
могућност да народ кроз непосредну демократију - са далеко већим политичким
правима - учествује у доношењу одлука о сопственој будућности.
Непосредна демократија би, уз преношење већих надлежности на локалне
самоуправе, измене изборног законодавства и кажњавање свих оних политичара
који су се обогатили на рачун народа у последње скоро три деценије, започела
изградњу политичког система који би истински развио демократију у Србији и
који би вратио државу народу!
Увођење и развијање принципа непосредне (директне) демократије би оне
могућило предају дела суверенитета Републике Србије без изјашњавања народа
(као у случајевима Косова и Метохије или приступања Европској унији), затим
значајно смањило самовољу владајуће већине у Народној скупштини, обавеза
ло народне посланике да добро промисле пре него што неки закон предложе и
изгласају, учинило буџетске приходе и расходе на нивоу локалних самоуп
 рава
далеко транспарентнијим и самим тим мање подложним корупционашким и
криминалним активностима, а потпуно зависним од воље грађана који својим
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пореским давањима пуне буџет, и свеукупно поспешило даљи развој демократ
ске политичке културе.
Позивамо друге политичке актере, удружења грађана, синдикате и све гра
ђане Србије да подрже овај предлог Српског покрета Двери. Моћ и одлучивање о
нашој судбини морају бити отети из руку незајажљивих политичара и политичке
мафије и враћени тамо где и припадају – у руке грађана Србије.
Документ је усвојен на 66. седници
Председништва Српског покрета Двери,
10. децембра 2017. године
Архив Српског покрета Двери

Саборска декларација Српског покрета Двери поводом 100-годишњице
присаједињења Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији
ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ –
ЈЕДНА ОД НАЈВЕЋИХ НАЦИОНАЛНИХ ПОБЕДА У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ
Имајући у виду историјски и политички моменат и околности у којима се
држава Србија, српски народ и сви грађани Србије налазе,
Знајући да Србија и северна српска покрајина Војводина у 2018. години обе
лежавају велике историјске јубилеје:
- 170. година од стварања аутономије српског народа у оквиру Аустрије и
формирања Српске Војводине;
- 100 година од присаједињења Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини
Србији;
- 100 година од победе у Првом светском рату, када је велики број Срба
ван Србије добровољно дошао да ратује на страни своје браће и пружи огроман
допринос ослобођењу и уједињењу; и
- 100 година од када су жене избориле право гласа, и у Новом Саду - по први
пут у Европи - гласале за присаједињење Србији,
Посебно истичући да је чин Присаједињења једна од највећих историјских
победа српског народа у његовој историји,
Нарочито осећајући обавезу да је српски народ као државотворна и најбројни
ја нација у АП Војводини истовремено и најодговорнији за поштовање и очување
мира, стабилности и традиционално добрих међунационалних односа са свим
националним мањинама које у њој живе,
Српски покрет Двери, са намером да покрене активности за побољшање
живота свих грађана АП Војводине, поводом наведених јубилеја доноси
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Декларацију о будућности Војводине
1. Северна српска покрајина Војводина је вековном вољом њених грађана
саставни и неотуђиви део Републике Србије.
2. Република Србија треба да поштује све специфичности историјског, наци
оналног, културног, религијског и политичког живота свих грађана АП Војводине.
3. Јавни медијски сервис грађана Војводине РТ Војводина мора извештавати
истинито, благовремено и непристрасно, поштујући људска права и новинарску
етику, и обезбеђујући једнаку заступљеност свих политичких актера. Поред тога,
јавни медијски сервис грађана Војводине је дужан да обезбеди садржаје који нуде
образовни и културни програм за децу и одрасле и садржаје који промовишу поро
дични модел друштва, традиционалне и универзалне људске вредности.
4. Подршка рађању, заштита породице и останак младих мора да заузме нај
важније место у оквиру свих делатности покрајинских институција и локалних
самоуправа на територији северне српске покрајине.
5. Све државне институције, а нарочито оне из сектора образовања и културе,
као и организатори свих културних манифестација, дужни су да кроз своје актив
ности промовишу све значајне датуме везане за културно-историјске догађаје на
овом простору вековима уназад.
6. Посебно је потребно обезбедити поштовање ћирилице као главног држав
ног и уставног писма Србије, као и очување целокупног српског књижевног и
културног блага, сачуваног и на ћирилици и на латиници. Исто поштовање мора
да се односи и на очување идентитета и традиције свих националних мањина у
АП Војводина, која може да служи као пример хармоничних односа унутар једне
вишенационалне средине у читавој Европи.
7. Неопходно је наставити обележавање свих датума значајних за историју
(и будућност) Србије и Срема, Баната и Бачке и након завршетка прославе великих
јубилеја, као и уврштавање свих релевантних историјских података везаних за ове
датуме у уџбенике на територији читаве Републике Србије.
8. Влада Републике Србије је дужна да се стара о интересима грађана обе
своје покрајине, једнако у свим деловима Републике, што подразу мева заштиту
територијалног интегритета, обезбеђивање свих услова за квалитетан живот у еко
номској, културној, политичкој и свакој другој сфери живота. Одустајање од борбе
за очување Косова и Метохије као јужне српске покрајине у саставу Србије не може
се компензовати патриотским „бусањем у прса” актуелне власти на северу Србије.
9. Републички и покрајински органи су једнако одговорни за очување при
родних и привредних ресурса и заштиту животне средине у АП Војводина, као и
приоритетну подршку домаћој привреди и пољопривреди кроз различите видове
државних субвенција, пореских олакшица, извозних гаранција и повољних бан
карских кредита.
10. Влада Републике Србије је одговорна за добру координацију са покрајин
ским органима, као и контролу надлежности и уставности одлука које покрајински
органи доносе и спроводе. Набујалу покрајинску администрацију треба смањити
и буџетска средства која се троше на бирократију и партократију преусмерити у
инвестиције у локалне самоуправе у Срему, Банату и Бачкој.
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Усвојено на 4. Сабору Српског покрета Двери,
одржаном у Београду, 25. новембра 2018. године,
о 100-годишњици присаједињења
Срема, Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији
Архив Српског покрета Двери

ЗАЈЕДНИЧKИ УСЛОВИ ОПОЗИЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ И ПОШТЕНИХ ИЗБОРА
Полазећи од чињенице да након општих избора 2012. године у Србији не
постоје услови за слободне, поштене и фер изборе, па тако и за владавину права,
да је континуирана и агресивна свакодневна злоупотребе јавних ресурса,
јавне управе, носилаца јавних функција и овлашћења у корист доминантне вла
дајуће партије,
да је јавни медијски простор готово свих електронских медија са национал
ном фреквенцијом, јавних сервиса РТС и РТВ, као и готово свих дневних листова
садржајно/информативно злоупотребљен у пропагандне сврхе владајуће партије
и њених политичких сателита,
да је претежни део медија у власништву лица блиских власти стављен у
службу гушења сваке њене критике и то, пре свега, кроз најбруталније блаћење,
претње и притиске према политичким актерима, новинарима, активистима и
грађанима који имају другачије политичке ставове,
да је претходне председничке, републичке, покрајинске и локалне изборе
карактерисало кршење и злоуп
 отреба изборних закона кроз куповину гласова,
застрашивање и уцењивање бирача, нарочито запослених у јавној управи, дири
говано и надзирано гласање, тј. прекрајање изборне воље,
да се демократски услови политичког живота морају остварити и у периоду
између два изборна циклуса,
идући у сусрет наредним изборима на свим нивоима, чија ће регуларност,
легалитет и легитимитет бити доведени у питање уколико се хитно не промене
изборни услови и доследно не примењују изборни и медијски прописи,
представници опозиционих савеза, странака и покрета јединствени су у ставу
да је за слободне, фер и поштене изборе неопходно да у погледу слободе медија,
истинитог, благовременог и објективног информисања као нужног предуслова
за слободне медије буде омогућено:
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-	

Редовно учешће опозиције у информативном програму јавних сервиса
РТС и РТВ, са најмање 60 минута недељно пре предизборне кампање, не
рачунајући дебатне форме;

-	

Учешће опозиције у свим дебатним емисијама на јавним сервисима
РТС и РТВ;

-	

 вакодневно информисање јавности о активностима странака власти и
С
опозиције на јавним сервисима РТС и РТВ у трајању од најмање 30 минута;

-	

 аступљеност опозиције, као друге стране, у редовним информативним
З
емисијама, од јутарњих програма до Дневника;

-	

Објава демантија представника опозиције, у складу са законом и нови
нарским кодексима, у истим емисијама и форматима у којима су били
предмет клеветничких и лажних садржаја – одговори и деманти да се
објављују у истом трајању и у истом програмском садржају у коме су
објављене и предметне клевете и лажи;

-	

Промена састава РЕМ-а ради доследне примене својих овлашћења кон
троле електронских медија, прихватајући паритетни принцип да кан
дидати буду изабрани и на предлог опозицоних странака и струковних
удружења, а у циљу остваривања активне улоге РЕМ-а кроз омогућавање
обавезних дебата и изрицања казни за емитере који не спроводе закон.

-	

Укидање свих комерцијaлних телевизијских и радијских емисија у току
кампање од стране учесника у изборном процесу, како би се успоставила
равнотежа у заступљености на телевизији

Обавеза свим емитерима да организју емисије дебатног типа, на којима
би могло да се чује и супротстави мишљење између власти и опозиције
УСЛОВИ ЗА СЛОБОДНЕ ФЕР И ПОШТЕНЕ ИЗБОРЕ:
БИРАЧКИ СПИСАК
Спречавање злоупотребе бирачког списка, и то кроз:
-	
Kривичну одговорност министра задуженог за бирачки списак и сваког
другог лица, уколико се супротно закону, односно злоупотребом, бирачки списак
нађе код неовлашћених лица (у околини бирачких места, поседовање и провера
адреса пребивалишта бирача);
-	
Доследна примена забране фиктивне промене пребивалишта и израде
фалсификованих личних докумената у циљу злоупотребе бирачког права;
1.
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ИЗБОРНЕ РАДЊЕ И ИЗБОРНИ ДАН
Истовремена доступност изборних образаца свим учесницима у избор
ном процесу;
-	
Равноправна доступност нотара/оверивача за оверу прикупљених пот
писа грађана за предају изборне листе;
2.
-	

Спречавање злоупотребе изборних прописа у изборном дану, и то:
доследну забрану изношења и попуњавања бирачког материјала ван
бирачког места
тзв.
„Бугарског воза“;
-	
доследну забрану употребе мобилних телефона на бирачким местима;
обавезно присуство чланова бирачких одбора из редова опозиције
приликом гласања ван бирачког места;
олакшано гласање у иностранству;
-	

КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ
Kривичне санкције за лица која ради предизборних активности злоупотребе
јавна средства и врше доделу хуманитарне помоћи у име државних, односно јавних
органа власти, у циљу условљавања гласања за једну политичку изборну опцију;
3.

Kривичне санкције за лица која на радном месту, нарочито у јавној управи,
на било који начин утичу и агитују на запослене у погледу изборног гласања, а
нарочито:
-	
за притисак на запослене да се уочи избора изјасне о свом избору при
купљањем сигурних гласова у јавним установама, органима и предузећима, као
и приватним предузећима;
-	
за претњу отказом или условљавањем за задржавање радног места, за
нуђење радног места или ма какве повластице условљене неком изборном рад
њом и гласањем, односно другим радњама које угрожавају регуларност изборног
процеса;
Кривичне санкције за сва лица одговорна за застаревање кривичних дела у
области угрожавања слободних избора.
ЗЛОУПОТРЕБА ЈАВНИХ РЕСУРСА
Забрана медијског представљања приликом учешћа у кампањи јавних функ
ционера и државних службеника на положају, као и забрана злоупотребе јавних
ресурса у страначке предизборне сврхе (новац, људство, техника, покретности и
непокретности)
4.

КОНТРОЛА ИЗБОРНОГ ПРОЦЕСА
Омогућавање широког и несметаног приступа бирачком материјалу
након избора укључујући и могућност поновног бројања комплетног изборног
материјала (гласачких листића) из свих џакова од стране Републичке изборне
5.
-	
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комисије и сравњивање са записницима са бирачких места, сликање записника
и изборних листића, на захтев било ког од представника проглашених изборних
листи у разумном року и пре објављивања коначних резултата избора;
-	
Могућност сравњивања веродостојности потписа бирача за изборне листе
без временског ограничења;
-	
Могућност да сви грађани преко интернета могу да провере да ли је
забележено да су гласили или не, на начин како се проверава да ли су уписани у
бирачки списак;
-	
Позивање и омогућавање ефикасног и свеоб
 ухватног надзора изборног
процеса од стране домаћих и страних посматрача;
-	
Формирање Надзорног одбора Народне скупштине Републике Србије у
складу са Законом о избору народних посланика.
6.
-	

ИЗБОРИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП КОСОВО И МЕТОХИЈА
Ефективна контрола изборног процеса на Kосову и Метохији

Представници опозиционих савеза, странака и покрета сагласили су се да
делују уједињено и синхронизовано у обезбеђивању свих наведених услова, као
и да о својим активностима редовно упознају домаћу и међународну јавност.
Све друге активности у остваривању ових услова реализоваће се уједињено
и синхронизовано, укључујући и предлоге за измену изборног законодавства и
друге парламентарне и ванпарламентарне демократске иницијативе.
У Београду,
14. децембар 2018.г.
Документ су потписали представници опозиционих организација,
међу којима и Српски покрет Двери.
Архив Српског покрета Двери
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ПОКРЕТ ЗА ЖИВОТ
(Pro-life movement)
Шта је Покрет за живот?
Покрет за Живот је неформална асоцијација невладиних организација и удру
жења грађана која се бави промовисањем Културе Живота и позитивном афирма
цијом људског живота као највеће светиње.
Покрет за Живот се бори за биолошку и духовну обнову српског народа, али и
за елементарно право на живот сваког појединца, без обзира на националну, верску
или расну припадност.
Покрет за Живот је настао у миљеу Сабора српске омладине (мрежа коју чине
преко 50 православно-националних организација из свих српских земаља и Расе
јања), а на иницијативу Удружења православних медицинара „ВИТЕЗ” и Удружења
Српски Сабор „Двери”.
Покрет за Живот није политичка организација, али ће сарађивати са свим
државним органима, политичким странкама, установама и појединцима који
подржавају Културу Живота.
Покрет за Живот је отворен за све људе добре воље којима је људски живот нај
већа светиња и вредност.
Шта је култура живота?
Култура Живота се бори за поштовање права на живот као највеће светиње.
Она се супротставља елементима који чине Културу смрти:
- вештачким прекидима трудноће,
- контроли рађања путем контрацепције,
- вештачкој оплодњи,
- правима хомосексуалаца (не и хомосексуалцима!),
- еутаназији,
- клонирању људи,
- наркоманији и другим новим облицима зависности,
- савременом сексуалном образовању,
- порнографији, итд.

301

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

Породичне шетње

302

IV ПОРОДИЧНА ПОЛИТИКА

Породичне шетње

303

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

Култура Живота нуди решења која пре свега своје темеље налазе у вери и
породици као основној ћелији друштва, а затим и путем активизма на пољу права
и економије.
Култура Живота се бори снагом аргумената, а своју енергију налази у беском
промисном исповедању вере у Господа Бога, Творца и Животодавца.
Култура Живота је Божија култура, јер се темељи на Његовим речима: Ја сам
Пут, Истина и Живот (Јн. 14, 6).
Наше активности
- борба за апсолутно поштовање светиње људског живота од момента зачећа
до тренутка природне смрти, што подразумева борбу против вештачког прекида
трудноће, контрацепције, еутаназије, клонирања и in vitro оплодње;
- реафирмација брака и породице као темеља здравог друштва и као једине
исправне средине у којој се дете може развити до пуноте своје личности;
- борба против савременог сексуалног образовања и порнографије, и нуђење
алтернатива у хришћанском духу;
- пружање информација везаних за Културу Живота и Културу смрти меди
јима и свим заинтересованим појединцима;
- пружање стручне и логистичке подршке при покретању регион
 алних prolife акција или организација;
- повезивање са другим стручним, православним и осталим организација
ма и појединцима из земље и иностранства у циљу даљег ширења и јачања како
локалне тако и глобалне pro-life мреже;
- пружање стручне помоћи и савета младим брачним паровима и трудницама;
- изналажење правних и економских средстава у циљу помоћи младим брач
ним паровима и вишедетним породицама.
Проглас Покрета за живот
Вештачки прекид трудноће представља насилно и намерно одузимање људ
ског живота. Право жене да располаже својим телом не може и не сме бити прече
од елементарног људског права детета да се роди и да живи.
Свака врста контрацепције која доводи до уништења већ зачетог живота је
равна вештачком прекиду трудноће. Једини сигуран и исправан вид контрацеп
ције је уздржање од сексуалних односа.
Поступак вештачке оплодње, с обзиром да доводи до смрти огромног броја
ембриона, је злочин против светиње људског живота.
Сваки облик клонирања људи и људског ткива коришћењем материјала
добијених из ембриона је злочин против светиње живота и људског достојанства.
Еутаназија није право на избор, већ је заправо одузимање свих других фунда
менталних људских права. Она је усмерена против светиње и достојанства људског
живота и као таква никада не сме бити легализована.
Болести зависности настају као последица губитка смисла живота, те се, уз лече
ње тела, много пажње мора посветити и излечењу духа.
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Хомосексуализам сматрамо болешћу и грехом. Наш однос према хомосексуал
цима је јасан: разумевање и саосећање ДА – афирмација НЕ.
Српски сабор Двери
Објављено у: часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, бр. 27, Никољдан 2005, стр. 68-69.

СРПСКА МРЕЖА ЗА ПОРОДИЧНУ ШЕТЊУ
Српска мрежа, као активна коалиција нестраначких српских патриотских
удружења из свих Српских земаља и Расејања, пружа своју максималну подршку
Српском сабору Двери у организовању јединственог догађаја у Србији – Породич
не шетње 12. септембра у Београду. Као мрежа српских невладиних организација
која се годинама бори против нарушавања традиционалног система вредности и
за духовну и моралну обнову српског народа, сматрамо да је крајњи тренутак да
се самоорганизујемо у заштиту сопственог погледа на свет. Све већи број примера
нарушавања јавног морала, вређања религиозних схватања, социјалних притиса
ка на породицу, одсуства државне популационе политике, уверава нас да је наша
обавеза да се укључимо у један нови социјални покрет за промоцију породице
и породичних вредности, чиме се отвара широк фронт медијских, просветних,
правних, економских и политичких тема.
У том смислу, годинама уназад радимо на пројекту Покрета за живот, као
својеврсног вредносног устанка против беле куге у српском народу, са циљем да
промовишемо брачне вредности, породични морал, лепоту детета у мајчином
стомаку, мајчинство, очинство, рађање, вишедетне породице... Истовремено смо
се отворено супротставили култури смрти: вештачким прекидима трудноће,
болестима зависности, идеологији хомосексуализма и другим облицима најче
шће увезених и споља стимулисаних вредносних трендова. Породична шетња
управо представља манифестацију Покрета за живот као најактивније кампање
у циљу заштите породице.
Овом Породичном шетњом изражавамо и своје политичко и социјално
незадовољство постојећим стањем у нашем друштву и истичемо превазиђеност
актуелних елита и њихових друштвених облика организовања. Србија више не
сме да буде земља уједињених монопола: политичких странака, привредних
тајкуна, контролисаних медија и страних амбасада, већ држава која оличава
Покрет за живот и на сваки правно-економски начин смањује екстрапрофит и
утицај ових друштвених паразита и, истовремено, улаже у сопствену будућност:
младе, труднице, вишедетне породице, сиромашне и друге социјално угрожене
категорије. Пре тога, Србији је потребна револуција националног духа кроз коју
би у први план поново избиле праве вредности: морал, радна етика, породични
живот, патриотизам, социјална солидарност.
Позивамо и све друге српске патриотске организације да нам се придруже на
платоу испред храма Светог Саве у Београду у суботу, 12. септембра 2009. године
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у 16 часова на полазишту Породичне шетње. Нека храм Светог Саве, као уједини
тељско национално место, буде и полазна тачка једног новог вида организовања у
српском народу који би, не чекајући више само на политичке странке и државу,
дао импулс решавању нагомиланих друштвених проблема међу којима се посеб
но истиче незавидан статус савремене српске породице.
За вечите вредности! За маму и тату! За вишедетне породице!
Имамо право, јер Живот је на нашој страни!
Српски сабор Двери
У Београду, 31. августа 2009.
Архив Српског сабора Двери

МИ НИСМО ПАРТИЈА – МИ СМО ПОРОДИЦА!
10 разлога за стварање Покрета за живот
1. Будућност Ваше породице је угрожена!
Сваке године у Србији умре 30.000 људи више него што их се роди. Годишње
нестаје један мањи град Срба. Године 2050. биће нас исти број као 1950. То у сушти
ни значи да се за 100 година неће родити ниједан Србин. Притом, сваке године
у Србији се изврши преко 150 хиљада абортуса. Нашим друштвом је завладала
култура смрти насупрот културе и светиње људског живота. Наша породица у
просеку има испод једног детета. Спадамо у најстарије становништво на свету.
За неколико деценија можемо постати мањина у властитој држави. Изостају
озбиљне државне мере за биолошку обнову становништва. Будућност Србије
је угрожена. Ако не желите да изумремо као народ, придружите нам се у овом
Покрету за живот српског народа и побуни против беле куге.
2. Здраво одрастање Ваше деце је угрожено!
Иако Србија није у класичној врсти рата, када погледамо статистике по пита
њу абортуса, наркоманије, алкохолизма, самоубистава, коцке, тоталитарних и
деструктивних верских секти, по чијим резултатима смо међу првима у свету,
можемо рећи да смо у необјављеном рату који озбиљно разара телесно и духов
но здравље наше нације. У доба свеопштег прислушкивања и праћења, рецимо,
немогуће је не знати ко су водећи нарко-дилери и не ухватити их на делу. Старе
и нове болести зависности, као и други облици социјалних проблема, означавају
заправо кризу смисла живота и одсуство позитивних вредносних идеала. Вир
туелна реалност у којој млади живе (свет телевизије, видеоигрица и интернет
технологија), без радних навика, игре и физичког рада, прети да нашу омладину
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потпуно одвоји од стварности, здравог духовног и телесног одрастања, животних
обавеза и радости. Уколико сте свесни последица ових социјалних сломова, при
кључите се Покрету за живот.
3. Школовање Ваше деце је угрожено!
Светска банка и ММФ траже од Министарства просвете Србије масовна
отпуштања просветних радника и затварање свих мањих школа у селима или
варошицама, као и повећање броја ученика у одељењу. То ће радикално снизити
квалитет образовања и државну школу претворити у машину за репродуковање
потрошачких, необразованих и неслободних слојева становништва, док ће се
управљачка елита школовати у скупим и обичном човеку недоступним приват
ним домаћим и страним школама. Некритичка примена тзв. „Болоњске декла
рације“ већ је довела до катастрофалних последица у високом школству Србије.
Ако нећете да Ваша деца буду необразована и претворена у модерно робље, Ваше
место је у Покрету за живот.
4. Васпитање Ваше деце је угрожено!
Вашој деци се, уместо посла, нуди проститу ција. Порнографија је одавно
свеприсутна, а већ се наговештава легализација проституције. Уместо да се тим
напаћеним, углавном слабијег пола, људским бићима омогући да се ослободе
ропства које им понижава и душу и тело, неко у Србији жели да легализује и ома
сови проституцију. Да ли било ко од оних ко ће за тај закон гласати у Скупштини
жели да му се син или кћи проституишу? Зашто то желе нашој деци? Не желимо
Београд и Србију као престоницу проституције, алкохолизма, порнографских
и хомосексуалних парада и празне забаве. Ако не желите да будућност Ваших
потомака буде оваква, постаните део Покрета за живот.
5. Породични морал је угрожен!
У народ хришћанске историје и морала убацују се углавном споља увезене
и дотиране идеологије попут хомосексуализма и других „мањинских” погледа
на свет, које се медијски и правно-политички намећу као модерни и пожељни
обрасци вредности и друштвеног понашања. Треба да се уверимо у превазиђеност
љубави између мушкарца и жене, одрекнемо потомства и поносимо донедавно
срамним и неморалним стварима. Иза овога следи легализација хомосексуалних
бракова, могућност њиховог усвајања деце која ће тако имати две маме или дво
јицу тата, појављивање политичке странке која се залаже за педофилију и њихов
тријумфалан улазак у вртиће, школе, медије... До тада наша омладина се позива
на медијску проституцију у разним шоу програмима и на сваки начин одвраћа од
традиционалних вредности и заједница. Да ли су ово идеали 5. октобра 2000? Ако
јесу, онда је логичан наставак 5. октобра Парада идеологије хомосексуализма и
свих других облика културе смрти (абортуса, болести зависности, еутаназије, кло
нирања...), а ако нису, ако су Вас преварили, ако мислите да морамо да наставимо
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борбу, ако се још нисте предали, ако желите да Ваша деца не буду присиљена на
усвајање ових нових система вредности и култова самопоништења, онда будите
са нама у Покрету за живот. Ми нисмо партија – ми смо породица!
6. Здравље Ваше породице је угрожено!
Претили су нам пандемијом неког недефинисаног грипа, који се једино да
разумети као шанса за продају што већег броја вакцина и огромну зараду мулти
националних фармацеутских компанија које их производе и домаћих посредни
ка. Притом се заборавља на ужасне последице НАТО-бомбардовања Републике
Српске 1995. и Србије 1999. године, које нам је донело еколошку катастрофу и
вечите последице по здравље нације због дејстава бомби са осиромашеним ура
нијумом. Ако желите да искажете своју скепсу према светском експерименту
званом свињски грип и да никада не заборавите НАТО-геноцид над српским
народом, помозите Покрет за живот.
7. Приватност Ваше породице је угрожена!
Србија постепено постаје електронски конц-логор: личне карте с чиповима,
прављење низа централизованих база података (од полицијске, преко оне о свима
запосленима, до здравствене), увођење камера за видео-надзор на свим јавним
местима... Под изговором безбедности саобраћаја ускоро ће сви наши путеви бити
под видео-надзором, а прети се и уградњом чипа у аутомобиле. Док ово чита
те много незапослених дипломаца медицине укуцава податке о Вама и Вашој
деци из здравствених картона у централну базу података – Ваше најинтимније
информације биће доступне сваком хакеру света (рецимо, ради примера, онима
који раде за тоталитарне и деструктивне секте, попут сајентолога). Спрема се и
увођење новог личног броја за сваког грађанина Србије: један клик и сви подаци
о Вама биће доступни држави на једном месту. Ко им је дао ово право? На којим
изборима смо гласали за потпуну контролу нашег живота од стране државе? Ми
смо слободарски народ и ово не смемо допустити. Ако не желите да Ви и Ваша
породица живите у савременом логору у коме ће Ваша приватност бити укину
та, а сваки Ваш корак бити под присмотром, придружите се Покрету за живот.
8. Материјална ситуација Ваше породице је угрожена!
Лажна обећања власти, пљачкашка приватизација, зеленашке банке, масов
на отпуштања и незапосленост, корумпирани синдикати, драстичне социјалне
разлике, уништавање пољопривреде и села, бескрајна корупција, претерана
београдизација и умирање провинције, само су неке од карактеристика државе
у којој живимо. Стопа незапослености од 2001. до 2005. године већа је за 34, 4 одсто. Међу младима је 100.000 незапослених. Међу њима највише оних од 25 до 29
година. Некадашње школовање Срба на Западу за будуће чиновнике и лидере у
својој отаџбини претворило се у јефтино школовање у Србији за бесплатан извоз
радне снаге и интелигенције ван земље. Повратка из расејања има, али у веома
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малом проценту. На све то, Ви немате посла и Ваша деца га неће имати, јер држава
распродаје државну имовину, нашу земљу и воду... Деке и баке, пензионери, време
је да станете у исту колону са својом децом и унуцима. Дијаспора треба боље да
се повеже са матицом и у већем броју враћа у отаџбину. Сви заједно, ако желите
да изразите своје немирење са одсуством озбиљне државне економске визије и
стратегије, прикључите се Покрету за живот.
9. Социјално окружење Ваше породице је угрожено!
Изражавамо своје политичко и социјално незадовољство постојећим стањем у
нашем друштву и истичемо штетност и превазиђеност актуелних елита и њихових
друштвених облика организовања. Србија више не сме да буде земља уједињених
монопола: политичких странака, привредних тајкуна, контролисаних медија и
страних амбасада, већ држава која оличава Покрет за живот и на сваки правноекономски начин смањује нехумани и социјално неодговорни екстрапрофит и
утицај ових друштвених паразита и, истовремено, улаже у сопствену будућност:
младе, труднице, вишедетне породице, сиромашне, ратне ветеране и друге соци
јално угрожене категорије. Пре тога, Србији је потребна револуција националног
духа кроз коју би у први план поново избиле праве вредности: морал, радна ети
ка, породични живот, патриотизам, социјална солидарност. Ако верујете да без
промене система вредности у нашем друштву нема истинских промена, будите
са нама у Покрету за живот.
10. Политичко организовање наших породица не постоји!
Уколико се слажете са овом нашом анализом и већ годинама очекујете да се
на нашој друштвеној сцени појави нова и оргинална снага из народа, позивамо
све Вас и Ваше породице да нам се придружите у Покрету за живот, првој вели
кој и модерно конципираној породично-социјалној акцији у Србији. Нека идеја
Породичне шетње, Покрет за живот и овај темат буду полазна тачка једног новог
вида организовања у српском народу који би, не чекајући више само на политич
ке странке и државу, дао импулс решавању нагомиланих друштвених проблема
међу којима се посебно истиче незавидан статус савремене српске породице.
За вечите вредности! За маму и тату! За вишедетне породице! За сваки нови живот! За Младу Србију! За социјално-вредносни устанак! За Лигу српских породица!
Имамо право, јер Живот је на нашој страни!
Српски сабор Двери
Српска породица – борба за опстанак, часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, број 44
(Покрет за живот), Сретење 2010, стр. 42-43.
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Делегација Двери на међународном породичном форуму „Многодетне породице и
будућност човечанства“ у Москви, септембар 2014. године. Овом приликом члан делегације
Предраг Митровић добио је Сребрну медаљу храма Христа Спаситеља у Москви.
На слици чланови делегације Двери Југослав Кипријановић, Срђан Ного
и Предраг Митровић у друштву руских пријатеља.
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Регионални скуп Светског конгреса породица у Београду, у организацији Центра за заштиту
породице, 25. априла 2015. године

Породична шетња у Новом Саду. у оквиру кампање 2016. године
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ПОКРЕТ ЗА ОПСТАНАК
Модерна кампања борбе против беле куге у српском народу
Покрет за живот је прва Pro-life кампања у Србији која има за циљ промоцију
светиње људског живота од тренутка зачећа до природне смрти, лепоте детета у
 у, рађања и породичних вредности. Идеја Покрета за живот
пренаталном период
рођена је у миљеу Сабора српске омладине, који од 2003. сваке године третира
ове теме на својим годишњим заседањима као друштвену проблематику српског
народа од највишег приоритета.
У осмишљавању и покретању идеје Покрета за живот велики допринос дали
су др Немања Зарић и др Владан Мудреновић, оснивачи и лидери Удружења
православних медицинара ВИТЕЗ из Београда, као и Александра Шпањевић,
режисер, док је Српски сабор Двери преузео на себе координирање пројекта у
име Сабора српске омладине и касније, од 2007, Српске мреже - као јединствене
коалиције српских православних и патриотских организација из свих Српских
земаља и Расејања.
Српски народ данас се налази на удару више елемената Културе смрти:
абортуси, контроле рађања, наркоманија и други облици болести зависности,
савремено сексуално образовање и порнографија, алкохолизам, тоталитарне и
деструктивне верске секте, самоубиства, у перспективи хомосексуализам, еута
назија и клонирање, који већ куцају на врата нашег сокака глобалног села... По
свим статистикама међу првима смо у свету у свим овим облицима социјалних
проблема. Борба против ових искушења не подразумева само покушај њихо
вог искорењивања, већ нешто много више и важније од тога: настојање да се у
владајући систем вредности поврати изгубљени смисао и култура живота: култ
брака и породице, материнства и рађања, очинства и самопожртвовања, здравих
стилова живота...
Културом живота против културе смрти
Суочавајући се са белом кугом као једним од највећих друштвених проблема
српског народа данас, Покрет за живот Српског сабора Двери покреће широку
медијску и социјалну кампању афирмације рађања и вишедетних породица,
истовремено се супротстављајући свим елементима културе смрти: вештачким
прекидима трудноће, болестима зависности (наркоманији, алкохолизму, коцки,
новим облицима зависности од интернета и видеоигрица...), у одбрани породи
це као пресудне друштвене матице видевши данас прворазредни патриотизам.
Кроз разне облике медијске промоције (ТВ спотове и емисије, брошуре, летке,
плакате по здравственим центрима и студентским домовима, позоришне пред
ставе, концерте и уличне перформансе), као и предавања наших промотера по
основним и средњим школама, настојимо да укажемо младима на информације
које су им углавном непознате у часовима кад доносе велике животне одлуке са
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далекосежним последицама. Управо у ту сврху Покрет за живот штампао је и
посебну брошуру која говори о свим подацима које је потребно знати о кључним
темама које су младима углавном прећутане: абортус, контрацепција, живот
детета у мајчином стомаку...
У том циљу, Покрет за живот представљен је у више од 50 градова у Србији
(Ниш, Нови Сад, Пожега, Чачак, Београд, Зајечар, Суботица, Врање, Крагујевац,
Ваљево, Аранђеловац, Пирот, Прокупље...), Републици Српској (Брчко, Бијељина,
Зворник, Бања Лука...) и Црној Гори, као и широм Српског Расејања у Европи, Аме
рици и Канади. Поред трибина, представници Покрета гостовали су и на бројним
медијима, а просветни семинар о Покрету за живот лиценциран је за основне и
средње школе код Завода за унапређење образовања у Београду.
Као гости Покрета за живот, у сарадњи са Митрополијом Црногорско-при
морском СПЦ, у Србији, Републици Српској и Црној Гори боравили су и одржали
предавања познати активисти Покрета за живот из Хрватске и Америке: др Антун
Лисец, координатор Покрета за живот у југоисточној Европи, и др Карен Малец,
активисткиња Организације за испитивање узрочно-последичних веза абортуса
и рака дојке.
Држава које нема
Покрет за живот представља у овом тренутку једину осмишљену националну
кампању за представљање духовних и моралних вредности младима, у циљу зау
стављања биолошког нестајања српског народа и конституисања озбиљне држав
не популационе политике која би била заснована на традиционалном систему
вредности и конкретним правним и економским мерама. Редослед потеза је врло
једноставан: духовна обнова појединца – морални устанак заједнице – бујање
младих брачних парова – економско улагање државе у вишедетне породице –
биолошка обнова нације – свеукупни друштвени напредак.
Јачањем моралних врлина и породичног погледа на свет најефикасније и
најтрајније се решава проблем беле куге и дру гих социјалних девијантности.
Законска решења су део у коме држава мора да ограничи или спречи ширење
ових пошасти, али, што је много важније, и да подстиче и развија Културу живо
та. Јасно је да су Породица, Црква и Држава три стуба на којима почива одбрана
духовног и телесног здравља српскога народа, као и пут од здраве личности преко
здраве породице до здравог друштва.
Колико, међутим, држава не само да нема стратегију за борбу против беле
куге већ и онемогућава сваку друштвену акцију на ову тему, најбоље сведочи
случај некадашњег министра културе у Влади Републике Србије, Војислава Бра
јовића, који 15. септембра 2007. лично забрањује промоцију Покрета за живот у
Народном позоришу у Београду. То је требало да буде прво јавно промовисање
пет телевизијских спотова урађених у циљу медијске промоције целе кампање.
Поред ових јединствених ТВ спотова, који су настали по сценарију Зорана
Крстића, а у продукцији Бранимира Нешића и Миљана Глишића, као уметнички
део кампање осмишљена је и реализована позоришна представа МАМА, СРЕЋАН
ТИ 18. РОЂЕНДАН, коју већ неколико година играју средњошколци из Књажевца,
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под руководством вероучитеља Саше Илијића, једног од координатора Покрета
за живот.
Породична шетња - У ОДБРАНУ ПОРОДИЦЕ
У организацији Српског сабора Двери и под покровитељством Министарства
вера у Влади Републике Србије, на тему „Одбрана породице”, 5. децембра 2007. на
Машинском факултету Универзитета у Београду одржан је јединствени округли
сто на коме су узели учешћа представници све четири традиционалне верске
заједнице у Србији: Његово Преосвештенство викарни Епископ Хвостански г.
Атанасије Ракита у име Српске православне цркве, монсињор Станислав Хочевар,
надбискуп београдски, Исак Асиел, рабин Јеврејске заједнице у Србији, и реис ул
улема Адем Зилкић, у име Исламске заједнице Србије. Без обзира на све догматске
и друге религиозне разлике између конфесија, заједнички закључак био је да је
савремена породица угрожена и да се једини излаз из кризе брака и породице у
целини данас налази у духовној и моралној обнови, у чему су све традиционалне
верске заједнице истога става и позване на сарадњу у борби против медијских и
других насртаја секуларне државе. Овим поводом представљен је и Покрет за
живот, као један од могућих модерних одговора на ову друштвену кризу.
Највећа друштвена акција Покрета за живот до сада била је Породична шет
ња, одржана први пут 31. маја 2009. у Чачку, а потом и као централна и тради
ционална манифестација за Србију 12. септембра 2009. године у Београду, када
је више хиљада породичних људи прошетало од саборног храма Светог Саве до
Калемегдана под слоганима „Ми нисмо партија – ми смо породица” и „Живот је
на нашој страни”, чиме се Београд дефинитивно уписао на мапу великих pro-life
центара у свету. Тим поводом урађена је и промотивна ТВ емисија на тему поро
дице у којој су говорили: ђакон Ненад Илић, православни уметник, Исак Асиел,
рабин Јеврејске заједнице у Србији, Сања Лубардић, новинар, Соња Колачарић,
драмски уметник, и Радован Тврдишић, председавајући Управног одбора Српског
сабора Двери. Аутор емисије била је Вишња Костић, такође један од координатора
Покрета за живот.
Време за деловање Покрета за живот у Србији тек долази, јер широк спектар
духовних, моралних, породичних, социјалних и државних проблема и тема који
се у њему сустиче и прелама, у овом Покрету истовремено налази и једину креа
тивну, позитивну и афирмативну реакцију у овоме друштвеном часу.
Српски сабор Двери
Српска породица – борба за опстанак, часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, број 44
(Покрет за живот), Сретење 2010, стр. 44-45.
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ОСНОВЕ ПОРОДИЧНЕ ПОЛИТИКЕ
Представљамо Вам сет мера које су основе породичне политике, једине нове
политике у Србији. Време је за породичну политику и породични политички
покрет!
Кућни буџет
Све више наших породица данас има проблем са враћањем стамбених и
других кредита, а расту и дугови за комуналне услуге. Приватни извршитељи
одузимају имовину презадуженим породицама, а да се власт није запитала како
своје дугове да регулишу они који су остали без посла у пљачкашким приватиза
цијама и немају где да се запосле у пропалој домаћој привреди.
ДВЕРИ имају решење: предложили смо закон о заштити презадужених поро
дица који спречава одузимање имовине и омогућава нови финансијски почетак.
У наредном периоду биће најважније заштитити све наше породице од краха
услед презадужености. Двери ће бити Ваш адвокат пред државом.
Храна
Цена хране у Србији је највећа у Европи, а да притом нисмо сигурни шта
једемо и да ли ико контролише исправност хране. У току је уништавање домаћих
семенских врста и на мала врата уводе семена и храну са генетски модификова
ним организмима (ГМО) из иностранства. Постоји опасност да више не можемо
засејати док од странаца не купимо семе.
ДВЕРИ имају решење: на нашу иницијативу више од 50 општина и градова
Србије прогласило се за подручја без ГМО. Ми смо ЗА подизање царина за страну
робу и стварање домаћих производних, прерађивачких и потрошачких задруга
- да наша здрава храна дође на наше трпезе и буде јефтинија! Ми смо за домаће
продавнице и трговинске ланце, а не да нам све супермаркете држе странци и
уцењују домаће произвођаче кад треба да се нађу на њиховим продајним местима.
Посао
У Србији је много незапослених, а све више самохраних породица – које немају
ниједног запосленог у сталном радном односу. Власт планира да прода преостала
привредна богатства, посебно Телеком и ЕПС, чиме постајемо колонија, а наше
породице јефтина радна снага страних компанија.
ДВЕРИ имају решење: држава мора преузети обавезу да нађе посао за једног
члана породице у којој нико није заспослен, а мајке и очеви више деце морају
имати привилеговано право при запошљавању. Да у наше општине вратимо мла
де и школоване, и да им обезбедимо запослење и решење стамбеног питања. Да
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позовемо наше земљаке који живе и раде у расејању да се врате и уложе у Србију
и направимо Фонд дијаспоре. Да зауставимо партијско запошљавање и странач
ки криминал, а отворимо поштене конкурсе за нова радна места без страначких
постављења.
Здравље
Здравствено стање наших породица је све горе: несташица лекова, коруп
ција, повећани број најтежих обољења, пораст болести зависности, велики број
породица које не могу да имају деце, огроман број абортуса, тровање из ваздуха
путем чудних трагова на небу...
ДВЕРИ имају решење: увешћемо породичног лекара и тако обезбедити нај
квалитетнију здравствену заштиту за српску породицу у целини, као и бесплатно
лечење за све пензионере, децу до напуњених 18 година, студенте, незапослене
без прихода, мајке са децом до 7 година старости, инвалиде, болесне од најтежих
болести... Обезбедићемо да основне и средње школе, као и факултети, имају бес
платне спортске секције и да се младе генерације уче здравим стиловима живота.
Образовање
Сваке године све је мање ђака у школама и све више непоштовања према
учитељу, наставнику и професору.
ДВЕРИ имају решење: подржавамо захтеве просветних радника да се смањи
број ђака у одељењима и тако повећава квалитет рада и просвета сачува од тех
нолошких вишкова и отпуштања. Сматрамо да на челу министарства просвете
више не смеју да буду политичке већ стручне личности, и предлажемо усвајање
стратегије образовања Уније синдиката просветних радника Србије. То би први пут
био доказ да се поштује струка, знање, радно искуство, а не страначки интереси.
Приватност
Грађанима се намећу личне карте и здравствене књижице са чипом, на сваком
кораку је све више камера, а држава се сваким даном све више меша у приватност
наших породица. Намећу нам хомосексуализам као нормалну ствар, форсирају
неморалне и непристојне ТВ програме...
ДВЕРИ имају решење: предлажемо законску заштиту малолетних лица од
хомосексуалне пропаганде и укидање личних докумената са чипом. Покрет Двери
биће Ваш заштитник пред државом која покушава да наруши нашу породичну
приватност и традиционални морал.
Државно добро
Почела је распродаја преосталог природног богатства странцима: пољопри
вредног земљишта, наших бања, река, извора чисте пијаће воде, рудника и шума.
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ДВЕРИ имају решење: Ми смо против продаје пољопривредног земљишта
странцима и ЗА покретање нових државних пољопривредно-индустријских
комбината и домаћих фабрика пољопривредне механизације, као и за обрађи
вање сваког необрађеног дела нашег пољопривредног земљишта. Ми смо против
одлива становништа из села у град, затварања сеоских школа и амбуланти, гашења
културно-забавног живота на селу и заборављања старачких домаћинстава. Ми
смо ЗА државну подршку повратку на село, бављењу пољопривредом, рађању
више деце и отварању малих породичних фирми.
ДВЕРИ су ЗА:
• Србију у којој је породица на првом месту, а не државу у којој влада бела
куга и из које млади људи беже;
• Оснивање Министарства за породицу;
• Усвајање Националне стратегије за помоћ сиромашнима, незапосленима,
посебно мајкама, старачким домаћинствима и оболелима од најтежих болести;
• Заштиту трудничких, породиљских и мајчинских права у односу на
послодавце;
• Строго кажњавање послодаваца за условљавање младих жена бланко
отказима у случају трудноће;
• Укидање смањивања плате за време трудничког одсуства;
• Увођење посебних мера стимулације рађању више деце;
• Увођење додатног пореза на луксуз и преусмеравање тих средстава за
помоћ брачним паровима у лечењу стерилитета;
• Подршку младим брачним паровима да реше стамбено питање;
• Додатно опорезовање кич и шунд телевизијских програма, посебно рија
лити шоуа, и улагања опорезованих средстава путем јавног конкурса у продукцију
дечјих, историјских и културно-образовних породичних програма.
Време је да покажемо снагу породичне Србије!
Време је за нове и младе људе у политици.
Време је за породичну политику и породични политички покрет.
Заштитимо наше породице!
Ваш политички заступник у Србији,
Породични политички Покрет Двери
у Београду, 16. јула 2013.
Архив Српског покрета Двери
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ПОРОДИЧНА ПОВЕЉА СРБИЈЕ
Увод: Породични модел друштва
Породично друштво. Природна породица. Да ли је ово само парола, згодна
за употребу у предизборној кампањи или нешто више? Нешто што је потребно
целом народу, нешто што може значити духовну, економску и културну обнову?
Природна породица је данас више него икада изложена нападима са свих
страна. Лоши порески закони који не стимулишу развој вишедетних породица,
општеприсутни егоистички злодух индивидуализма, потирање верског и наци
оналног као назадног и архаичног, сурови капиталистички односи, доминација
мултинационалних компанија наспрам малих и средњих породичних компа
нија, зеленашки кредити, негирање брака, мајчинства и очинства зарад нових
структура породице, нeпоштовање права на живот од зачећа и абортуси у гено
цидним размерама - само су неки од проблема са којима се данашња породица
сусреће. Проблеме морамо најпре препознати, пронаћи њихове узроке, да бисмо
им могли супротставити алтернативу. А та алтернатнива није никаква нова дру
штвена идеологија, већ проста реафирмација најстарије и најважније заједнице
међу људима - природне породице.
Природна породица
Под природном породицом се подразумева фундаментална друштвена једи
ница, урођена људској природи, у чијем се центру налази добровољна заједница
мушкарца и жене у целоживотном завету брака са циљем задовољења потреба
људског срца да даје и прима љубав, обезбеђивања потпуног физичког и емотивног
развоја деце, сауживања у дому као центру друштвеног, образовног, економског
и духовног живота и изграђивања јаких веза између генерација и преношења
начина живота који има вечни смисао.
Друштво засновано на природној породици пружа руку саосећања оним
појединцима и домаћинствима која због различитих околности овај идеал не
могу достићи самостално.
Институције брака и природне породице омогућавају љубав и радост брач
ном пару, усмерене су на рађање и подизање деце. Њеним члановима природна
породица пружа сигурност у тешким временима, основу друштва у коме постоји
ред и слобода.
Сматрамо да природна породица има урођене карактеристике укорењене у
људској природи. Комплементарна природа мушкараца и жена је укорењена у
психолошким и физичким разликама између полова. Љубав родитеља за своју
децу, такође укорењена у људској природи, јединствено квалификује родитеље
да гаје своје младе. Деца, са своје стране, урођено траже директну везу са сво
јим родитељима у које полажу своје поверење. Родитељи и њихова деца чине
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јединствену природну заједницу која је неопходна за људски духовни, морални
и интелектуални развој.
Сматрамо стога да је породица прва социјална јединица, и да има примат над
свим заједницама, владама, државама и међународним организацијама. Читаво
устројство државе и друштва, народа и нације, сви њени напори треба да буде
организовани око природне породице.
Историја је толико пута показала да свако уздизање државе или друштвене
класе или колективне воље води у социјалну декаденцију и напослетку пропаст
читавог друштва. Фашизам, нацизам, комунизам и либерални капитализам имају
једну заједничку црту. То је померање породице на маргине друштвеног живо
та зарад лажних идеала расе, државе, класе или стицања богатства. Идеологије
индивидуализма, милитантног секуларизма и сексуалног хедонизма пребациле
су тежиште са породичне заједнице на апстрактну индивидуу, наносећи тако
снажан ударац саборном јединству заједнице кроз јединство породица. Овакве
политичке и друштвене програме и експерименте и овакве идеологије морају
коначно уступити место моделу породичног друштва.
Свака политика која подрива породицу заправо нарушава темеље друштва.
Таква политика је она која руши правни и верски статус брака и природне
породице, примењује популациону контролу и абортусе као средство државне
политике, успоставља друштвене норме које доводе до сукоба полова или гене
рација, поставља мужа против жене, жену против мужа или дете (децу) против
родитеља, одржава државне системе школовања који се супротстављају правима
родитеља у погледу образовања своје деце, ствара и подржава државне социјалне
системе који подривају породице и који спроводе принудну пореску политику
која присиљава оба родитеља да раде пуно радно време ван куће, финансира и
промовише контрацепцију, стерилизацију и програме који промовишу немо
рално понашање, финансира или промовише сексуално образовање и програме
индоктринације који доказано повећавају промискуитет, учесталост сексуално
преносивих болести, нежељене трудноће, ванбрачност и прерану трудноћу. Дру
штво разара и државна политика која даје подстрек ванбрачним заједницама,
хомосексуалним паровима и породицама са једним родитељем као некаквим
нормама којима треба тежити у друштву.
Заштита породице - платформа Покрета Двери
Потребан нам је заокрет у досадашњој политици. Уместо бледих покуша
ја социјалног инжењеринга у решавању нагомиланих друштвених проблема,
неопходно је принципијелно поставити породицу у центар друштвених збива
ња, државне социјалне и економске политике, па тек након тога око породице
градити све остало. Природна породица је цивилизацијска константа и као таква
препозната у Универзалној декларацији о људским правима (члан 16, тачка 3).
Најпре је неопходно поставити основне принципе на којима се гради модел
породичног друштва. То су:
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1. природна породица као брачна заједница мушкарца и жене, са примарним
циљем рађања, подизања и образовања деце, треба да буде у центру друштвене
бриге;
2. право деце да буду рођена у природној породици - што значи да урођена
веза између природне породице и рађања не сме бити прекинута зарад неутеме
љених „сексуалних права”;
3. право родитеља на слободу избора облика образовања за своју децу - што
значи да право родитеља да образује своју децу у складу са сопственим религио
зним и другим уверењима мора бити заштићено законом као старије од наметања
државног облика образовања;
4. право на живот од момента зачећа - које је неодвојиво повезано са правима
породице, као места у коме се зачеће и рађање дешава.
Следећи важан корак је спречавање злоупотребе закона, како домаћих, тако
и међународних који теже да ограниче или укину права породице, у шта спадају:
1. невладине организације и лобији који манипулишу законима како би про
мовисали сопствене антипородичне концепте;
2. различите организације Уједињених нација и сличних међународних
организација, у случајевима када желе да измене постојеће про-породичне зако
не и декларације, и да принудно креирају вештачка права (као што су право на
вештачки абортус, право на сексуалност или право на свеобухватно сексуално
образовање), или када намећу антипородична законска решења у оквирима
појединачних држава;
3. национална законодавства која игноришу природну породицу зарад оних
штетних идеја и идеала индивидуалистичког и лажно-демократског друштва.
На крају је важно принципијелно одбацити сваки ауторитет који ради на
разарању природне породице, било да су то државна или наднационална тела.
Сваку организацију која подрива права породица треба сматрати нелегитим
ном, не признавати је и пружати јој отпор. Принципијелно треба прихватити
да закони, домаће и међународне организације служе да би ојачале породицу и
саучествовале на стварању модела породичног друштва.
Породична повеља Србије
Имајући у виду демографску катастрофу и вишедеценијску небригу владајућих
структура о породици као темељу друштва Србије, а ослањајући се на Манифест
йриродне йородице и одлуке Светског конгреса породица, Покрет Двери обзнањује
ПОРОДИЧНУ ПОВЕЉУ СРБИЈЕ
као свој основни програмски документ, из кога проистиче целокупни дру
штвено-политички програм нашег породично-патриотског покрета који се залаже
за одбрану живота, породице и слободе вероисповести.
1. Тврдимо да природна породица, а не појединац, представља основну ћели
ју друштва.
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2. Тврдимо да природна породица представља брачну заједницу мушкарца и
жене у којој они деле љубав и радост, рађају децу, старају се о њиховом моралном
образовању, граде виталну домаћинску економију, обезбеђују уточиште у тешким
временима и повезују генерације.
3. Тврдимо да природна породица представља идеални и непроменљиви
облик брачне заједнице, урођен људској природи.
4. Тврдимо да брачна заједница представља једину праву сексуалну заједницу
која отвара могућност за природно и одговорно настајање новог живота.
5. Потврђујемо светост људског живота од зачећа до природне смрти; свака
зачета личност има право да живи, да расте, да буде рођена и да дели дом са сво
јим природним родитељима који су повезани брачним заветом.
6. Тврдимо да највећа опасност са којом се Србија суочава јесте одумирање
људске популације. Свака легитимна власт постоји са циљем да поспеши натали
тет и да заштити и охрабри вишедетне природне породице.
7. Тврдимо да су мушкарци и жене равноправни по достојанству и урођеним
људским правима, али да се њихове функције разликују. Култура, закон и поли
тика требало би да узму у обзир ове разлике.
8. Тврдимо да допуњавање између полова представља извор снаге. Мушкарци
и жене испољавају дубоке биолошке и психолошке разлике. Када су уједињени
у брачној вези, та целина постаје већа од збира њених делова.
9. Тврдимо да је економски обезбеђена природна породица основа за економ
ски развој читавог друштва. Потврђујемо неопходну улогу приватног власништва
над земљом, местом становања и производним капиталом као основом породич
не независности и гаранцијом демократије. У правичном и добром друштву, све
породице треба да буду власници реалне имовине. Порески систем мора бити у
функцији јачања породичне самосталности.
10. Тврдимо да Србија располаже читавим богатством ресурса. Уништење
природне породице, морални пад, распродаја друштвених и природних ресурса,
као и индивидуалистичко-потрошачка култура, јесу главни узрочници сирома
штва, глади и пропадања српског друштва.
НАША ПЛАТФОРМА
На основу ових принципа, израдили смо једноставну, конкретну породичну
платформу. Ево наше поруке Србији и свету:
• Изградићемо нову културу брака, насупрот онима који брак називају
изумрлом институцијом.
• Поздравићемо и подстицати већи број деце и велике породице, насупрот
онима који настављају рат против рађања деце.
• Наћи ћемо начин да мајке, очеве и децу вратимо у окриље дома, насупрот
онима који настоје да децу одвоје од њихових родитеља.
• Створићемо предуслове за истинску домаћу економију, насупрот онима
који се труде да породицу подреде потпуној контроли великих влада и огромних
корпорација.
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Да бисмо то учинили, морамо понудити позитивне подстицаје, а неопходно
је и да исправимо грешке из прошлости.
Изградићемо нову културу брака
• Обликоваћемо школски систем који деци пружа позитивну слику о чед
ности, браку, верности, мајчинству, очинству, и старању о домаћинству.
• Нећемо дозволити државне програме „сексуалног образовања“ који воде
ка негирању брачног и породичног живота.
• Донећемо правне и уставне мере заштите брака као заједнице мушкарца
и жене.
• Изменићемо програме социјалног осигурања, помоћи и становања тако
да пружају подршку браку, и то посебно браку између младих пунолетних особа.
• Силу закона ћемо ставити на страну супружника који настоје да одбране
свој брак. Супротставићемо се тенденцији лаког и брзог развода.
• Брачну заједницу ћемо третирати и као право и потпуно економско
партнерство.
• Окончаћемо вулгаризовање наше културе и антипородичне културне
моделе који данас владају јавном сценом.
Подстицаћемо већи број деце
• Подржаваћемо верске заједнице и друге друштвене групе које младе људе
упознају са здравим моделима многодетног породичног живота. Обуставићемо
државне програме који децу, младе и одрасле подстичу на промискуитетно пона
шање и неодговорно ступање у сексуалне односе.
• Повратићемо поштовање према животу од његовог зачетка. Борићемо се
против културе абортуса.
• Осмислићемо приватне и јавне кампање с циљем смањења смртности
мајки и деце и побољшати здравље породице.
• Израдићемо посебне мере заштите за породицу, материнство и децу.
Окончаћемо ужасан атак на ова основна људска права.
• Поздрав љаћ ем о мужев е и жене који су се одлуч ил и да имај у више
деце. Нећемо дозволити манипулацију и злоупотребу новог људског живота у
лабораторијама.
• Осмислићемо политику смањења пореза, изузетака од опорезивања и
пореских бонуса везаних за брак и број деце. Укинућемо ПДВ на беби опрему,
одећу, обућу и храну, стимулисаћемо и заштитити домаће произвођаче наведе
них артикала и довести у ред увознички лоби.
• На основу пореза на доходак, формираћемо резерве из којих ћемо награ
ђивати рађање деце, стварајући основу за увећање породичног богатства.
• Понудићемо ослобођење од пореза или друге подстицаје за компаније које
поштују принципе Добре йородичне йолитике, смерница које тренутно израђу
јемо. Укинућемо правне подстицаје који компанијама допуштају да игноришу
постојање породица.
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Регионална конференција Светског конгреса породице, у згради Народне скупштине у
Београду, у организацији Српског покрета Двери, 17. септембра 2016. године
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Др Немања Зарић, Брајан Браун, Дон Федер и Бошко Обрадовић на Регионалној
конференцији Светског конгреса породица, 17. септембра 2016. године

Светски конгрес породица у Будимпешти, мај 2017: Југослав Кипријановић,
др Немања Зарић, протојереј-ставрофор Дмитриј Смирнов, члан Синодалне комисије за
породицу РПЦ, Бошко Обрадовић, Марија Јањушевић, Зорана Кипријановић,
Др Милијана Абрамовић-Савић, др Бојан Цакић и др Драгана Динић

324

IV ПОРОДИЧНА ПОЛИТИКА

Брајан Браун (САД), председник
Светског конгреса породица

Алексеј Комов (Руска федерација),
представник Светског конгреса породица
при Уједињеним нацијама

Председник Молдавије Игор Додон и Радош Пејовић, члан Председништва Двери,
на Светском конгресу породица у Кишињеву, Молдавија, 2018. године
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Вратићемо мајке и очеве у окриље дома
• Постараћемо се да родитељи који одлуче да раде од куће имају барем
једнаку социјалну заштиту, као и родитељи који су се одлучили да децу дају у
вртић. Окончаћемо сваки облик дискриминације против родитеља који одлуче
да остану код куће.
• Подстицаћемо нове стратегије и технологије које ће омогућити бољи и
квалитетнији рад од куће. Укинућемо мере које неоправдано дају предност вели
ким централизованим компанијама и институцијама.
• Подстицаћемо ситно поседништво које омогућава поновно успоставља
ње везе између куће и посла. Укинућемо таксе, финансијске подстицаје и законе
који отежавају функционисање породичних фарми и породичних компанија.
Створићемо истинску домаћу економију
• Омогућићемо мушкарцима и женама да живе у складу са својом правом
природом. Окончаћемо агресивну државну промоцију бесполности.
• Препознаћемо мајчинство као најважнију друштвену улогу и изузетну
радну активност, и различитим мерама помоћи жене које се опредељују да буду
мајке.
• Створићемо законске предуслове за заштиту права родитеља да одлучују
о образовању своје деце. Образовање и школски систем не смеју бити одрођени
од традиционалних породичних вредности грађана Србије.
• Потврдићемо првенство родитељских права и захтевати одговорност од
јавних званичника због злоупотребе њихових овлашћења. Окончаћемо злоупо
требу закона о „злостављању деце“.
• Подстицаћемо самосталност кроз власништво над имовином, кућно пред
узетништво, баште и радионице у оквиру домаћинства. Окончаћемо културу
несамосталности карактеристичну за социјалне државе.
• Промовисаћемо идеал дома који представља центар корисног рада.
• Подржаћемо развој породичног предузетништва у сфери малих занат
ских радњи и породичних фирми, бављење пољопривредном производњом и
повратак на село.
Постали смо први породични политички покрет у Србији и свету, који ће
стати у заштиту свих наших породица које су данас угрожене у духовном, морал
ном, социјалном, образовном, здравственом, еколошком и економском погледу.
Изборићемо се да породична политика постане владајућа државна политика
у Србији. Одбранићемо породични морал и породични живот у Србији – неумор
но радећи на формирању породичног модела друштва.
Усвојено на редовном годишњем Сабору покрета Двери,
одржаном 24. августа 2013. године
Архив Српског покрета Двери
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БЕОГРАДСКА ДЕКЛАРАЦИЈА
СВЕТСКОГ КОНГРЕСА ПОРОДИЦА
Ми, учесници Регионалне конференције Светског конгреса породица, оку
пљени у Народној скупштини Републике Србије, изјављујемо следеће:
У складу са Универзалном декларацијом о људским правима Уједињених
нација и закључцима са десет одржаних окупљања Светског конгреса породица,
реафирмишемо да је породица фундаментална јединица друштва и да је природна
породица најбоља средина за морални, друштвени и емотивни развој деце. Из тих
разлога породица има право на заштиту државе и друштва. Сматрамо да је поро
дица најважнија друштвена институција, старија од сваке државе, и да не може
бити редефинисана. Опасне и погрешне антипородичне политичке, економске и
друштвене идеологије доводе до распада породице што за последицу има сирома
штво и економску кризу. Из тог разлога, одбрана и јачање породице, постављање
породице у центар политичког и друштвеног деловања и стварање породичног
модела друштва представља решење за све велике друштвене проблеме.
Република Србија губи скоро 40.000 становника сваке године. Сматрамо да је
приоритетни проблем са којим се наше друштво суочава, проблем демографске
зиме. Приоритет државе стога треба да буде увођење про-породичних и про-попу
лационих мера у циљу стварања услова за формирање вишедетних породица,
позитивна дискриминација вишедетних породица на буџетском, економском,
културном и образовном плану, подршка породично оријентисаним послов
ним принципима и економске мере подршке малим и средњим породичним
предузећима.
Сматрамо да су одредбе будућег Грађанског законика Републике Србије које
ће омогућити легализацију еутаназије, сурогат материнства, ограничити право
родитеља да одлучују о васпитавању своје деце и омогућити легализацију исто
полних заједница изразито антипородичне и апсолутно неприхватљиве.
Изузетно висок број намерних абортуса (преко 150.000) годишње, веома нас
забрињава. Реафирмишемо светост и достојанство људског живота од зачећа
до природне смрти и позивамо на свеобухватну акцију на националном нивоу
промоције мајчинства, очинства, лепоте детета у пренаталном периоду, рађања
и живота.
Одлучно одбијамо притиске радикалних сексуалних активиста и њихових
финансијера. Сматрамо да особе другачије сексуалне оријентације морају има
ти сва права као и сви остали грађани Републике Србије, али да никада не могу
имати посебна права, само на основу сексуалне оријентације.
Позивамо све политичке организације, верске заједнице, цивилни сектор и
целокупну јавност Србије да подржи ову Декларацију.
Brian Brown
Председник Светског конгреса породица
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Бошко Обрадовић
Председник Српског покрета Двери
Београд, Република Србија, 17. септембар 2016. године
Београдска декларација Светског конгреса породица усвојена је на Регио
налној конференцији Светског конгреса породица, одржаној у згради Народне
скупштине у Београду, а у организацији Српског покрета Двери.
Интернет страница Српског покрета Двери

10 ТАЧАКА ЗА ПОРОДИЦУ
1. Закон о заштити породице: стварање законског оквира који би обавезао
све државне органе да штите природну породицу и обавезивање Владе Републи
ке Србије да при расподели буџетских средстава приоритетно издваја средства
за мере директне и индиректне финансијске помоћи породици и наталитету.
Увођење Дана породице у Србији као празника и нерадног дана.
2. Министарство за породицу – у Србији тренутно не постоји Министарство
које брине о интересима породица. Предлажемо да такво Министарство буде
обавезни део Владе Србије.
3. Заштитник права породица – као независна институција коју поставља
Народна скупштина који ће заступати интересе породица, а нарочито у смислу
заштите права природних породица и као про-породични контролни механизам
рада Владе.
4. Мајчинство као радна категорија – под одређеним условима, мајке са
троје и више деце ће имати опцију да се њихова ексклузивна посвећеност поро
дици сматра радном категоријом, за шта ће примати плату и имати бројне друге
повластице.
5. Реформа постојећег Закона о финансијској подршци породици са децом
– дечији додатак за сву децу; универзални породични додатак за све породице
са троје и више деце.
6. Реформа пореског система – тренутно не постоје ефикасне пореске олак
шице за вишедетне породице у Србији. Предложићемо свеобухватну пореску
реформу која ће фаворизовати породице са више деце.
7. Стицање и заштита породичног дома – припрема низа законских мера
које ће омогућити брачним паровима да дођу у посед породичног дома за краћи
временски интервал, као и закон који ће онемогућити губитак породичног дома
у случају презадуживања.
8. Породично оријентисан бизнис и економија – финансијска подршка
оним компанијама које запошљавају мајке и очеве, као и чланове породица у

328

IV ПОРОДИЧНА ПОЛИТИКА

којима ниједан члан није запослен; примена одрживих мера које ће помирити
професионалну и породичну каријеру (прилагођавање у радном времену за мајке
и очеве). Промена радног времена: од 7-15 часова, недеља и празници нерадни.
9. Породично оријентисан образовни систем – образовање о светости људ
ског живота; лепоти детета у мајчином стомаку; мајчинству и очинству; значају
природне породице.
10. Различите про-породичне мере на општинском нивоу – бесплатан превоз
и паркинг карте за породице са више деце, као и бесплатно коришћење базена и
улазак на спортске манифестације, бесплатно похађање предшколских установа
за треће и свако следеће дете.
15. 05. 2017.
Инфо служба Српског покрета Двери
Интернет страница Српског покрета Двери

ЗАШТИТНИЦИ ПОРОДИЦЕ
Нова политичка платформа Двери
Породица, утемељена у брачној заједници мушкарца и жене, је природна и
основна јединица друштва. Ми смо политички покрет породичних људи. Наша
обавеза је да бранимо интересе породице у Србији. Ми ћемо бити заштитници
свих социјално и правно угрожених породица у Србији. Нама се у сваком тренут
ку могу обратити сви који су угрожени под овом влашћу.
1. Сви којима банке преко јавних извршитеља одузимају породични дом
због презадужености.
2. Сви којима ЕПС искључује струју, а немају одакле да је плате, јер имати
електричну енергију у своме породичном дому представља људско право у 21. веку.
3. Сви који су због партијских тајкуна остали без посла у пљачкашким при
ватизацијама, којима нису исплаћене зарађене плате нити доприноси за пензиј
ско осигурање.
4. Сви који због накарадног постојећег система немају оверену здравствену
књижицу.
5. Сви које банке пљачкају на валутним клаузулама и другим провизијама.
6. Сви којима власт деци у школама намеће антипородичне и антитради
ционалне вредности.
7. Сви којима је због додворавања западним центрима моћи угрожена лична
и имовинска безбедност породице у времену мигрантске кризе.
8. Сви који због партијског запошљавања немају ниједног члана запосленог
и којима није израђена социјална карта на основу које им мора следовати помоћ
државе кроз систем социјалне заштите.
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9. Сви грађани који су поштено стекли своју факултетску диплому а које
малтретирају властодршци са купљеним дипломама.
10. Сви који због погрешне економске политике власти раде за стране фир
ме за минималне зараде, док исте те стране фирме добијају субвенције од пара
пореских обвезника у Србији.
У држави у којој власт спроводи строгоћу на сиротињи, смањује плате и пен
зије, повећава порезе и таксе, док не наплаћује порез богаташима и странцима,
наше породице су социјално и правно угрожене, а сви ми се претварамо у јефтину
радну снагу код страног газде.
Двери су СОС центар за помоћ свима који страдају под овом влашћу и у ове
сврхе ангажовали смо 100 дипломираних правника и адвоката у целој Србији.
Народни посланици и највиши функционери нашег Покрета биће свуда тамо
где треба бранити породичне људе од терора власти, страних банака и фирми,
комуналне полиције и јавних извршитеља.
Овај свеукупни проблем може се решити искључиво доношењем Закона о
заштити презадужених појединаца и породица, који морају имати могућност
проглашења личног банкрота и тиме заштитити породични дом од одузимања
од стране јавних извршитеља. Они тиме добијају и очување прихода за основна
средства за живот, али и обавезу да све друго иде на враћање дугова који ће бити
репрограмирани.
Ово је права политика за 21. век. Бити на страни човека и грађанина против
корумпиране власти и лоповског система, стати у заштиту обичног народа и свих
наших породица у свакодневној борби за егзистенцију, право и правду. У власти
не сме бити нико ко не сме да донесе Закон о испитивању порекла имовине и
рашчисти са корупцијом у правосуђу, тужилаштву и полицији. Српски покрет
Двери проналази себе у овој политичкој улози и позива све који желе да се укључе
и помогну да нам се придруже.
Декларација усвојена на 3. Сабору Српског покрета Двери,
01. 10. 2017.
Архив Српског покрета Двери

ЗАКЉУЧЦИ СА ОКРУГЛОГ СТОЛА
„СТРАТЕГИЈА ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА“
Узимајући у обзир сложеност теме и неопходност да се држава Србија свеобу
хватно системски посвети питањем проблема опстанка породице, али и појединца
у савременом друштву, доносимо следеће закључке:
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.
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2. Мере Владе РС за подстицај рађања добар су почетак, али су на жалост
недовољне због несистемског приступа решавања проблема. Државна власт мора
да укључи све релевантне организације и појединце у изради кључних мера и
стратегије за опстанак нације.
3. Неопх
 одност формирања Асоцијације институција, организација и поједи
наца који су спремни да превазиђу све своје идеолошке или програмске разлике,
и да у заједничком раду помогну да држава створи услове за бољи живот грађана
Србије и постане држава пријатељ породице.
4. Просвета мора заузети озбиљно место где ће се овај проблем решавати,
будући нараштаји образовати и просвета у том смислу мора бити усмерена ка
афирмацији породичних вредности.
5. Радити на квалитету брака и стварању здраве и функционалне породице,
а не само новчане помоћи за рађање деце.
6. 15. мај држава обележава као Дан породице.
7. Наставити са праксом организовања округлих столова, манифестација,
предавања у циљу наметања ове теме у јавности и укључивања нових организа
ција 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 кабине
том министра без портфеља за популациону политику, који треба да прерасте у
министарство за породицу.
9. Озбиљнија сарадња са српском дијаспором у очувању националног бића.
10. Удружења и организације које се баве развојем породичних вредности,
као и породице и појединца у савременом друштву, морају да имају финансиј
ску помоћ државе.
11. Због недвосмисленог историјског доприноса СПЦ, за опстанак нашег наро
да у најтежим историјским околностима, ова институција треба да има активну
улогу у решавању овог проблема. Уз њу је потребно да буду ангажоване све остале
традиционалне верске заједнице
12. Упутити захтеве и Влади, надлежном министарству, РЕМ-у, Народној
скупштини, телевизијама са националном фреквенцијом, да се омогући свакој
организацији индивидуална промоција програма, као и промоција и предста
вљања програма будуће формиране Асоцијације.
Закључци са Округлог стола на тему „Стратегија подстицања рађања“, одржа
ног у Народној скупштини уз учешће народних посланика, невладиних органи
зација, представника Министарства, научне заједнице и СПЦ.
18. 05. 2018.
Инфо служба Српског покрета Двери
Интернет страница Српског покрета Двери
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Прослава осамнаест година Двери, 12. фебруар 2017. године, Дом омладине у Београду
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ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ О ХАШКОМ ТРИБУНАЛУ
Поводом ослобађајућих пресуда Хашког трибунала изречених хрватским
генералима Готовини и Маркачу, као и бившим командантима ОВК на челу са
Рамушем Харадинајем, изражавамо незадовољство и огорченост због некажња
вања злочина почињених над српским народом на просторима читаве бивше
Југославије.
На овај начин произилази да масовних злочина над Србима није ни било,
односно, да за злочине над Србима нико неће одговарати.
Сматрамо да се Хашки трибунал претворио у политички суд и да ове пресуде
нису и не могу бити коначна реч међународног права и правде.
Позивамо народне посланике из Моравичког округа да иницирају расправу
у Скупштини Републике Србије на тему последњих судских пресуда Хашког три
бунала и затраже ревизију свих поступака и пресуда Хашког трибунала према
држављанима Републике Србије и лицима српске националности уопште, као и
њихово пуштање на слободу до окончања тих поступака.
Саопштење усвојено на седници скупштине града Чачка,
30. новембра 2012, на предлог одборничке групе Двери.
Архив Српског покрета Двери

МИ НЕ ЖЕЛИМО ГМО НА НАШОЈ ТЕРИТОРИЈИ!
1. Град Чачак се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетичким моди
фикованим организмима („Службени гласник Републике Србије“, број 49/2009):
у даљем тексту: Закон о ГМО), захтева његову доследну примену на територији
Републике Србије и противи се његовој промени.
2. Град Чачак у оквиру својих законских и организационих могућности у вези
са коришћењем или управљањем земљиштем и другим производним ресурсима
и организовањем пољопривредне производње, прераде и промета пољопривредно
прехрамбених производа неће дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО
на својој територији.
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3. Град Чачак се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као што су
стручна предавања и други програми образовања за пољопривреднике и друге
учеснике у организовању производње, прераде и промета пољопривредно-пре
храмбених производа како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет
ГМО и производа од ГМО.
4. Град Чачак захтева и очекује од свих државних органа и политичких стра
нака и покрета да се залажу за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих
подзаконских аката, и да се онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и
могуће штетне последице ГМО и производа од ГМО на здравље становништва и
загађивање природе у Републици Србији.
5. Град Чачак очекује од РТС као медијског јавног сервиса грађана Србије и
других средстава информисања да редовно и објективно информишу јавност о
примени Закона о ГМО и о резултатима истраживања у свету о штетним после
дицама гајења и употребе ГМО и производа од ГМО.
6. Град Чачак позива све градове и општине у Републици Србији да подрже
и усвоје ову Декларацију.
Оставимо земљу наших предака нашој деци без ГМО!
Скупштинска декларација усвојена на седници Скупштине града Чачка,
одржаној 30. јануара 2013. године,
на предлог проф. др Миладина Шеварлића и одборничке групе Двери
Архив Српског покрета Двери

ЗАКЉУЧАК О СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЋИРИЛИЧНОГ ПИСМА
На 22. седници Скупштине града Чачка једногласно је усвојен закључак којим
се тражи поштовање ћирилице у свим органима градске управе, јавним преду
зећима и установама, и преко народних посланика из Чачка иницира промена
постојећег Закона у циљу доношења казнених одредби за непоштовање ћирилице.
Скупштина града Чачка, на предлог утврђен на састанку представника свих
одборничких група, а поводом Информације о употреби ћириличног писма у
раду органа града, јавних предузећа и установа коју је затражила одборничка
група Двери, донела је посебан Закључак о службеној употреби ћириличног
писма. Текст Закључка гласи:
„Скупштина града Чачка тражи од свих градских управа града Чачка, јавних
предузећа и установа чији је оснивач град Чачак, строго поштовање одредаба
Устава Републике Србије, Закона и Статута града о службеној употреби српског
језика и ћириличног писма, као и да исправе све неправилности уочене у њихо
вој службеној документацији, писаној и електронској комуникацији, интернет
представљањима, печатима и другом.
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Скупштина града Чачка препоручује народним посланицима из Чачка да
у Скупштини Републике Србије покрену процедуру за измене и допуне Закона
о службеној употреби језика и писма, којим би се прецизирале и пооштриле
казнене одредбе за повреду Закона на целокупној територији Републике Србије”.
Велика победа ћирилице
Ово је велики догађај за нашу културу и владавину закона, јер је први пут
једна јединица власти у Србији, конкретно једна локална самоуправа, покренула
процес заштите и поштовања ћирилице као главног званичног уставног писма
Србије. На овај начин град Чачак је, као и у случају Декларације против ГМО и
Декларације против Хашког трибунала, први покренуо једну изузетно значајну
тему из области заштите и неговања српског националног идентитета. С обзи
ром на размере латиничарења и угрожености ћирилице ово је био и последњи
тренутак да се нешто учини.
Користимо се приликом да се јавно захвалимо свим одборницима Скупштине
града Чачка који су једногласно подржали овај предлог одборничке групе Двери,
заједнички усаглашен на консултацијама представника свих одборничких група.
Иако ћирилица, ГМО, Хашки трибунал наизглед нису теме у надлежности
локалне самоуправе, то несумњиво јесу теме од великог националног и држав
ног интереса, и Скупштини града Чачка може да служи на част што учествује у
покретању овако значајних тема.
Покрет Двери сматра да је ово само први корак и да у свим градским упра
вама, јавним предузећима и установама хитно треба да уследи усаглашавање са
овим Закључком Скупштине града по питању строгог поштовања ћирилице, као
и да народни посланици из Чачка што пре треба да иницирају промене постојећег
закона који није предвидео казне за непоштовање ћирилице.
Покрет Двери тражи и од свих републичких јавних предузећа и установа у
Чачку и Србији у целини да поштују ћирилицу – дакле, Устав и Закон Србије, а
посебно препоручујемо приватним предузетницима да натписе својих фирми
истакну на ћирилици, чиме показују поштовање према својој култури, традицији
и националном идентитету. Све ово биће предмет наше даље истрајне борбе за
поштовање ћирилице, Устава и Закона у Србији.
Још једном се захваљујемо свим политичким странкама у Чачку и свим одбор
ницима Скупштине града Чачка на разум
 евању за ову иницијативу, и очекујемо
да ће и друге локалне самоуправе у Србији кренути овим путем, како бисмо зајед
нички на тај начин коначно успоставили поштовање Устава и Закона по питању
службене употребе ћириличног писма.
Инфо служба Двери,
03. 12. 2013.
Закључак је донет на седници Скупштине града Чачка,
3. децембра 2013, на предлог одборничке групе Двери.
Архив Српског покрета Двери
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ПОРОДИЧНА ДЕКЛАРАЦИЈА
Имајући у виду демографско опадање, одлазак младих из нашег града и зна
чај породице као основне ћелије друштва, скупштина града (општине) доноси
ПОРОДИЧНУ ДЕКЛАРАЦИЈУ
као основни документ локалне породичне политике којим се извршна власт
обавезује на појачану бригу о бебама, деци и породицама уопште у нашем граду
(општини).
1. Сматрамо да највећа опасност са којом се Србија и наш град (општина) суо
чавају јесте одумирање становништва. Свака власт треба да постоји са циљем да
поспеши наталитет и да заштити и охрабри породице са више деце. Поздравиће
мо и подстицати рађање већег броја деце, вишедетне породице и здраве стилове
живота, а устати против великог броја вештачких абортуса, болести зависности и
гашења живота у нашим селима.
2. Позваћемо Владу Србије да се свим трудницама у Србији које оду на труд
ничко боловање не ускраћује 35% од плате, и све ћемо учинити да тих 35% до пуне
плате надокнадимо из градског (општинског) буџета ако то не буде решено на
републичком нивоу.
3. Одржавање породилишта и дечије здравствене службе ставићемо у врх
приоритета здравствене заштите. Појачаћамо и проширити улогу Саветодавних
центара при медицинским и образовним центрима на тему заштите репродуктив
ног здравља и пружања подршке трудницама приликом опредељивања за рађање
новог живота, као и свих других превентивних активности у вези са актуелним
проблемима деце, младих и породице уопште.
4. Учинићемо све да свако насеље у нашем граду (општини) има одговарајуће
игралиште за децу, као и да деца из најсиромашнијих породица добију могућност
за бесплатан вртић и бесплатно летовање и зимовање у предшколском узрасту, као
и бесплатне уџбенике и превоз у школском узрасту и веће финансијске подстицаје
за студирање.
5. Постараћемо се да правилник о јеловнику у вртићима и школама буде поста
вљен по високим стандардима здраве хране без хране и пића који садрже ГМО.
6. Кроз реформу локалног пореског система и система плаћања комуналних
услуга пружићемо олакшице вишедетним и презадуженим породицама, а кроз
локални економски развој настојати да се пружи подршка породичним фирмама
и задругама, посебно повратку младих на село, као и омогући приоритет при запо
шљавању самохраних родитеља и чланова у тзв. самохраним породицама - социјално
најугроженијим породицама у којима ниједан члан није запослен.
7. Сређене стазе и прелази за дечја колица, као и бесплатан паркинг за породицу
са бебом или троје и више деце биће нешто на чему ћемо радити у наступајућем
периоду.
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8. Обавезујемо се на изградњу и одржавање Дома за старе и немоћне у нашем
граду (општини), који ће пружити уточиште најстаријој популацији наших суграђа
на којима је ова врста социјалне установе неопходна за пристојан живот у старости.
9. Урадићемо социјалну карту породица са више деце и омогућити им низ
повластица и олакшица за добијање потребних докумената на нивоу града (општи
не), коришћење базена, улаз на културне садржаје и спортске манифестације, и
друге погодности.
10. Увешћемо свечано обележавање Дана породице сваке године, који ће као
манифестација ући у календар празничних догађаја у нашем граду (општини).
Такође, основаћемо Фонд за подршку породици и лечењу деце, који ће бити
финансиран из градског (општинског) буџета и од донација, са циљем да финансиј
ски помаже социјално најугроженије породице, са посебним нагласком на помоћ
у лечењу тешко болесне деце.
Наш дугорочни циљ је повећање квалитета живота брачних парова са децом
и да наш град (општина) постане породични град (општина) - пријатељ беба, деце
и породице, град (општина) у коме ће се угодно осећати све генерације од детета
у мајчиној утроби, преко младих брачних парова и вишедетних породица до ста
рачких домаћинстава.
За праћење спровођења ових наших намера задужујемо скупштински Одбор
за подршку породици.
Породична декларација је усвојена у Скупштини општине Александро
вац (20. децембра 2013), на предлог Повереништва Двери, као и у скупшти
нама општина Медијана – Ниш (23. децембра 2013), Ариље (27. децембра
2013) и Љиг (27. децембра 2013), на предлог одборника Двери.
Архив Српског покрета Двери

ЗАКЉУЧАК У ЗАШТИТУ РАДНИКА
Скупштина града Чачка тражи да државни органи испитају одговорност
надлежних државних институција које нису радиле свој посао, и на тај начин омо
гућиле послодавцима не само у овој већ и у другим фирмама да послују, а да не
исплаћују запосленима зараде и доприносе за пензијско и здравствено осигурање.
Закључак је донет на седници Скупштине града Чачка,
одржаној 25. јуна 2014. године, на предлог одборничке групе Двери,
а у вези са штрајком радника предузећа „Папирпак” из Чачка
због неисплаћених зарада и доприноса
Архив Српског покрета Двери
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ЗАКЉУЧАК О ОСНИВАЊУ ХУМАНИТАРНОГ ФОНДА
Да градоначелник града Чачка или Градско веће приступи оснивању хума
нитарног фонда при Трезору града Чачка за помоћ болесној деци на подручју
града Чачка. Актом о оснивању одредити органе фонда и лице са депонованим
потписом, а почетна средства определити буџетом града, уз могућност финан
сирања и из прилога привредника, донација, помоћи дијаспоре.
Критеријуме за доделу помоћи уредити посебним правилником тако да помоћ може добити што шири круг лица, чиме би се створили услови да се средства
опредељена буџетом за социјалну заштиту и утроше за ту намену.
Закључак је донет на седници Скупштине града Чачка, одржаној 27.
новембра 2014. године, на предлог одборничке групе Двери
Архив Српског покрета Двери

ЗАКЉУЧЦИ О ПОЗИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ И
СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЧАЧКА
НА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Одборници Скупштине града Чачка позивају министре у Влади Републике
Србије и посланике у Републичкој Скупштини са територије града Чачка да у
наредном периоду у складу са својим обавезама и расположивим временом дођу
у Скупштину града Чачка и у складу са својим надлежностима и сазнањима одго
варају на поједина питања одборника.
Закључак је донет на седници Скупштине града Чачка,
одржаној 9. јула 2014. године, на предлог одборничке групе Двери
Одборници Скупштине града Чачка поново позивају министре у Влади Репу
блике Србије и посланике у Скупштини Републике Србије, са територије града
Чачка, да у што краћем року у наредном периоду, у складу са својим обавезама
и расположивим временом, дођу у Скупштину града Чачка и у складу са својим
надлежностима и сазнањима одговарају на поједина питања одборника.
Закључак је донет на седници Скупштине града Чачка,
одржаној 27. новембра 2014. године, на предлог одборничке групе Двери
Архив Српског покрета Двери
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ПРОТЕСТ ПРОТИВ СЛАЊА МИСИЈЕ ЕУ НА КОСОВО И МЕТОХИЈУ БЕЗ
САГЛАСНОСТИ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН И СРБИЈЕ
Амбасади Републике Словеније у Београду, председавајућем ЕУ
Овим протестним писмом које Вам упућују млади Србије и православно-родо
љубива удружења истичемо наше противљење слању мисије Европске Уније на
Косово и Метохију, без сагласности Савета безбедности Организације Уједињених
Нација и државе Србије. У овом преломном тренутку за српски народ и државу
организација којом Ви председавате, делујући директно против интереса Србије
и српског народа, има јасну намеру да противправно учествује у отцепљењу дела
наше суверене територије. Предстојећу мисију Европске Уније, која је у супротности
са Резолуцијом 1244 којом се гарантује суверенитет и територијална целовитост
Србије, сматрамо признавањем независности Косова и Метохије. Тако исто, пре
сада већ скоро 17 година, Европска заједница је међу првима признала нелегалну
сецесију бивших југословенских република, потврђујући тиме право на самоо
предељење, и то противправно, свим народима бивше Југославије осим српском.
Сећамо се јако добро и како је тада настала Ваша, данас америчка, марионетска
држава у срцу Европе – убијањем ненаоружаних српских младића, што ниједан
званичник Републике Словеније никада није признао нити нашао за сходно да
упути макар симболично извињење.
Из горе наведених разлога истичемо следеће:
На отимање Косова и Метохије никада нећемо пристати. Уздајући се са једне
стране у принципијелни став Руске Федерације и других слободних држава света да
ће се томе супротставити и искористити, оне које то могу и у случају потребе, право
вета у Савету безбедности, а са друге у то да никад ниједан српски званичник неће
признати независност Косова и Метохије, јасно је да противправан акт шиптарских
терориста и сепаратиста никада неће добити правне оквире. На тај начин, остаје на
нама да створимо услове да што пре наша држава буде фактички у стању да врши
власт на Косову и Метохији, власт коју правно има.
Упозоравамо овом приликом Европску Унију, све државе које јој припадају, као
и оне које нису у њеном саставу, да добро размисле шта чине. Појединачно признање
тзв. независности Косова од стране појединих држава имаће негативне последице
по односе тих држава са Србијом и изазваће свеукупну дестабилизацију Балкана.
Захтевамо од словеначких компанија које послују на српском тржишту да се, с
обзиром на чињеницу да стичу добит захваљујући грађанима земље чију територију
отима и њихова влада, изјасне о оваквој политици своје државе и изразе лојалност
према правном поретку државе у којој послују.
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Противправно признање Косова и Метохије поново ће активирати српско
питање на Балкану – питање вештачки створених авнојевских граница које је,
између осталих, и Европска Унија нелегалним признањем сецесионистичких
југословенских република прихватила као државне границе, границе које сада,
у случају Србије, више не поштује. Коначно, слање мисије представља оправдање
свих убистава, протеривања, етничког чишћења и затирања културне баштине
као легалних и легитимних средстава остваривања политичких циљева.
У Београду, 16. фебруара 2008.
Петиција Двери и групе патриотских организација дан уочи
проглашења тзв. независности Косова,
Часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, Европска Унија – мит или стварност:
Прва аргументована јавна расправа за и против (не)уласка Србије у ЕУ,
у светлу Косова и Метохије, број 37, Свети Симеон Мироточиви 2008, стр. 123-124,
поновљено у: часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, Подмлађивање Србије, број 38,
Огњена Марија 2008, стр. 59.

ШУНАТОВАЦ У ВЛАДИ СРБИЈЕ
Ових дана, користећи медије под својом контролом, министар војни у Влади
Србије је покушао медијским манипулацијама да избегне одговорност за срамну
одлуку слања српских војника у Грузију на НАТО-маневре којима се директно
прети Русији.
Провидна игра у којој се наводно обраћа министру спољних послова Вуку Јере
мићу требало је да некога другога означи као кривца за ову срамну одлуку. Без обзира
како национална јавност гледала на Владу Србије и њене министре, сваком иоле
обавештеном грађанину Србије јасно је ко је главни (Шу)НАТОвац у Влади Србије.
Наравно, ми препуштамо министрима да се договоре ко ће све заједно одговарати
за ову бруку српског народа и државе, и истовремено, без обзира на све садашње
изговоре, неодступно захтевамо од министра војног да поднесе оставку.
Трагична је одлука да се наши војници шаљу у Грузију под НАТО барјаке у
данима када се у Србији обележава десетогодишњица НАТО злочина у Сурдулици,
када су њихови бомбардери хладнокрвно убили двадесет цивила од којих двана
есторо деце!!!
Да ли ће господин министар војни можда отићи у Сурдулицу и родбини настра
далих у овом НАТО злочину покушати да објасни шта наши војници треба да раде
под НАТО заставама у Грузији?
Једини частан чин оваквог министра војног је оставка, а ако он нема части - сло
бодарска јавност Србије захтева смену ШуНАТОвца у Влади Србије.
Петиција Двери и групе патриотских организација
и јавних личности, април 2009. године. Архив Српског сабора Двери
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СРПСКЕ ЖРТВЕ НИСУ МАЊЕ ВАЖНЕ
Поводом актуелне иницијативе председника Тадића у вези са усвајањем Резо
луције о Сребреници у Скупштини Србије, у име будућности наше деце и наше
државе, обраћамо се српској јавности са следећим апелом:
Сматрамо да је осуда сваког злочина, укључујући и ратни, потребна и нео
пходна. Међутим, извлачење једног јединог случаја из многобројних ратова на
Балкану у 20. веку и његово претварање у антисрпски митски симбол о коме
није дозвољено сазнати ни околности ни тачан број погинулих, нити било какву
информацију ван званично наметнуте верзије догађаја, говори да се иза тога не
крије потреба за осудом злочина већ најбаналнија политизација – утолико гора
што манипулише људским жртвама.
Прихватање „историјске истине“ оних који су 1995. и 1999. бомбардовали
наш народ и усвајање посебне резолуције о Сребреници представљаће велику и
непоправљиву грешку. Усвајање овакве резолуције значиће напад на опстанак
Републике Српске, поткопавање њене садашње борбе за будућност и шамар за
преко 30.000 Срба погинулих током њеног стварања. Подсећамо да су такву идеју
јединствено осудили они који су о њој најпозванији да се изјасне: сви представ
ници српског народа у Републици Српској.
И не само то: предвиђена резолуција ствара дугорочну политичку хипотеку
над државом Србијом и читавим српским народом, коме се истовремено у Хашком
трибуналу намеће злочиначки идентитет и овим координираним деловањем оне
могућава свака будућа борба за националне интересе у региону и свету у целини.
Не постоји ни један једини разлог да Скупштина Србије усвоји такву резо
луцију и да тиме навуче срамоту на читаву нашу државу и садашњу генерацију
њених становника. Упозоравамо сваког посланика који за такву резолуцију буде
гласао да ће вечна срамота остати уписана на његовом имену.
Још се у историји није десило да један народ тако понизи своје жртве и своје
национално достојанство. Посебно то не сме да учини народ над којим је у 20.
веку учињен вишеструки геноцид о коме се још увек ћути, а уместо да историјско
сећање и превенција геноцида постану темељ званичне спољне политике Србије,
наши властодршци планирају да сопствени народ избришу из историје. Апелујемо
на власт да одустане од ове самоубилачке идеје, а на српску јавност да се подиг
не и одбрани своје достојанство и право на будућност српског народа и државе.
Петиција Двери и групе интелектуалаца,
објављено 22. јануар
 а 2010. на www.dverisrpske.com
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ЗА ОТКАЗИВАЊЕ ГЕЈ-ПАРАДЕ
Покушај поновног одржавања геј-параде у Београду сматрамо још једним
чином насиља над сопственим народом од стране Тадићевог режима.
Поред уништавања домаће привреде за рачун страних корпорација, поред
прикривене и све отвореније издаје Срба на Косову и Метохији (за чија људска
права је режим истовремено потпуно незаинтересован), поред препуштања
осиромашених грађана лешинарској пљачки страних банака, режим, који је
изгубио све сем голе власти, насилно покушава да спроведе геј-процесију и ове
године кроз Београд.
После низа свакодневних социјалних и националних понижења и пораза,
марш геј-активиста схватамо као најдиректније поништавање основних вредно
сти нашег друштва и почетак дефинитивног разарања српске породице.
Свесни да ће у времену великих друштвених напетости оваква провокација
врло лако активирати бомбу социјалног незадовољства, још једном позивамо
режим да послуша већинско мишљење грађана Србије и обустави припреме за
још једну геј-параду. Као одговорни људи сматрамо да треба учинити све како
би се спречила додатна дестабилизација државе и како Београд не би горео као
Лондон недавно.
Породица је наше последње уточиште
Ми смо против одржавања геј-параде у српској престоници не зато што мисли
мо да је она сама по себи најважнији друштвени догађај већ зато што из искуства
других држава знамо да је она само почетак једног тоталитарног упада у наше
породице који ће се на крају завршити: разарањем породице као основног теме
ља једног друштва, отимањем деце родитељима који желе да их васпитавају на
традиционалним вредностима, геј-преваспитавањем наше омладине у држав
ним школама и злостављањем малолетника од стране геј-парова који ће добити
право да усвајају децу када се њихове истополне заједнице прогласе за бракове.
Породица је последње уточиште нашег човека и то уточиште смо спремни
непоколебиво да бранимо.
У Београду, 13. септембра 2011.
Петиција Двери и групе патриотских организација,
објављено 13. септембра 2011.
на www.dverisrpske.com
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У ОДБРАНУ ЂУРЂЕВДАНСКЕ ИЗБОРНЕ ВОЉЕ:
Слобода је стварни разлог зашто људи уопште живе заједно у политичкој
организацији. Без ње, политички живот би био бесмислен.
Хана Арент
Укинули су нам право на рад, на родитељство, на лечење, на школовање, на
информисање, на слободу мишљења и изражавања. Одузели су нам право да
бранимо Отаџбину. Забрањују нам да се сећамо, да се рађамо, да васпитавамо,
отимају нам сроднике, дијалекте и завичаје. Под управом марионетске власти,
од пуноправних грађана, свели смо се на голе пореске дужнике. Развлашћени од
свих неотуђивих људских права, сачували смо једино бирачко право.
Изборна воља Србије исказана на Ђурђевдан показала је да и поред економске
беде, медијске и идеолошке окупације, кривотворених бирачких спискова, нисмо
политички мртав народ колонијалне свести. Довољно да се страни „усрећитељи”
Србије и њихове домаће скутоноше одлуче да нас лише и последњег уставноправ
ног „луксуза” - да одлучујемо ко ће нас представљати у скупштинама.
У мраку изборне ноћи, уз потпуни мук аналитичара свих фела, пребројавање
гласова се претворило у прекрајање воље народа. Волшебно се појавило неколи
ко стотина хиљада неважећих гласачких листића. И овог пута је марионетској
власти најсвесрднија помоћ у рушењу народне суверености и уставног поретка
Републике Србије стигла из Бондстила. Косовскометохијски Срби, чија је политич
ка воља подједнако ирелевантна и за НАТО окупаторе и за Коалицију на власти
у Београду, најпре су били физички спречени да остваре своје бирачко право, а
потом су њихови гласови масовно фалсификовани.
После свих пљачки добара извршених у име „срећне будућности”, треба
покрасти и наше гласове, како би се добила национално равнодушна и политички
анемична Скупштина. Без домаћег легитимитета, али са страним туторством као
carte blanche за путовање „ка обећаној будућности”. Посебно је без представника
у скупштинама свих нивоа требало оставити преко 10 процената неутихнулих
противника евроунијатског раја.
Тако би комбинацијом предизборних обмањивања и постизборних лоповлу
ка, још једном добили Владу изабрану од формалне скупштинске већине, али са
мањинским бирачким мандатом.
Супротно чл. 2. Устава Србије, по коме - ниједан државни орган, политичка
организација, група или појединац не може присвојити сувереност од грађана,
нити успоставити власт мимо слободно изражене воље грађана – наша изборна
воља је узурпирана од однарођене политичке гарнитуре у Београду и њихових
страних тутора.
Наш глас вреди онолико колико смо спремни да га бранимо. Ако данас не
одбранимо ђурђевданску изборну вољу - сутра ће бити касно, и за нас, и за нашу
децу, и за политичку слободу Србије. Биланс националних губитака у последњих
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двадесет година опомиње да је последњи час за овакву одбрану, а да је наш глас
на изборима једини наш преостали национални иметак. Зато позивамо на све
народно потписивање овог Апела и на протест који неће престати до признања
светиње народне воље, јер „глас народа је глас Бога”.
У Београду, 11. маја 2012.
Апел јавних личности у одбрану изборне воље грађана на Ђурђевдан
ским изборима 2012, објављено у: часопис ДВЕРИ СРПСКЕ: Крађа – избори
2012, број 51, Београд, Видовдан 2012, стр. 19.

ЗА УКИДАЊЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Група угледних јавних личности и интелектуалаца подржала је политички
захтев Двери за укидање аутономије Војводине.
Саопштење групе интелектуалаца
У закључку Четврте земаљске конференције Комунистичке партије Југо
славије из 1934. године истиче се да ће на развалинама Југославије настати неза
висне државе у Словенији, Хрватској, Босни, Црној Гори, Македонији, Косову и
Војводини. Уочи 80-годишњице ове конференције примећујемо да од свих седам
поменутих тада искључиво географских територија данас само једна није поку
шала да постане самостална држава, док су све остале то покушале вољом тзв.
западне међународне заједнице и кршењем међународног права у последњих
20 година. Једина са овог „визионарског списка” КПЈ коју страни центри моћи још
увек нису инспирисали на независност јесте Војводина. После најновијих најава
о „врућој јесени у Војводини”, оснивању „аутономашког фронта” и „референдуму
у АП Војводини 2018”, јасно је да старе комунистичке матрице још увек живе и
теже дефинитивном остварењу.
Када се подсетимо распада бивше Југославије, формирања нових држава од
бивших југословенских република и непрестаног скраћивања територија срп
ског народа, а посебно у светлу покушаја разбијања Србије кроз отимање Косова
и Метохије, закономерно закључујемо да ће тај процес бити настављен и у Вој
водини. Стварање државе у држави на територији Војводине увелико је на делу
кроз спровођење антиуставног Статута и Закона о утврђивању надлежности АП
Војводине, а такође противуставна Војвођанска академија наука и уметности ради
на стварању новог, „војвођанског идентитета”. После увршћивања Војвођанина у
категорију нације на Попису становништва 2011, остало је још само измишљање
„војвођанског језика” и „војвођанске цркве” да би се процес формирања „нове
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нације” заокружио. Стајати немо и повучено пред очигледношћу овог процеса
води у даљу националну погибао и државотворну пропаст српског народа.
Прави разлог успостављања војвођанске аутономије је политичко и терито
ријално раздвајање Срба. Постојећом територијално-политичком аутономијом
даље се разбија национално јединство српског народа. „Нова обележја” Војводине
не сведоче српско историјско наслеђе, док Војводина чак има и Развојну банку
Војводине коју нема Србија као држава. Обични грађани тако добијају само „ново
садизацију” Војводине, нову централизовану бирократију и администрацију, а
никакву децентрализацију унутар Покрајине. То је један од најјачих доказа да
овде није у питању никаква регионализација и децентрализација већ стварање
новог ентитета, специфичне државе у држави, федерализација Србије и класи
чан, већ толико пута виђени пут у сепаратизам.
Зато подржавамо политички захтев Српских Двери за укидање аутономне
покрајине Војводине, као политички сувишне и економски штетне администра
тивне јединице.
Петиција Двери и групе јавних личности и интелектуалаца,
објављено 17. oктобра 2012. на www.dverisrpske.com

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НАПУШТАЊЕ ЕУ ПУТА И ПОВРАТАК
ТЕМЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У УН
Европска Унија је мртав политички пројекат. Европска Унија се распада на
наше очи. Од Европске Уније, која грца у сопственим проблемима, не можемо оче
кивати ништа добро за Србију. Напротив, како расте криза у ЕУ наступиће још веће
уцене у процесу придруживања нових чланица, као и притисци на унутрашњи
државни поредак постојећих чланица. Погледајмо само дубину кризе на Кипру,
у Грчкој, Словенији, Италији, Португалији, Шпанији..., и озбиљно размислимо
куда нас води пут у ЕУ. Довољно је навести пример Бугарске где се преко 10 људи
самоспалило због сиромаштва и пропасти бугарске привреде у ЕУ.
Покрет Двери сматра да је ово идеалан тренутак за заустављање погубног
пута Србије у ЕУ по сваку националну цену и државном врху предлаже следеће
спољно-политичке потезе:
1. Одбацити све досадашње договоре и сваке даље преговоре под посредова
њем ЕУ и искористити пропаст бриселских преговора да се тема Косова и Метохије
врати у Савет безбедности УН и у оквире Резолуције 1244, одакле је измештена
катастрофалном политичком одлуком Тадићевог режима.
2. Пред Саветом безбедности УН затражити већу безбедност за Србе на чита
вој територији КиМ, као и повратак руског војног контигента као гаранта мира
и сигурности свих становника на Косову и Метохији.
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3. Пропаст приступања Србије Европској Унији отвара огромну перспективу
за промену геополитичког пута Србије и налаже окретање ка Руској Федерацији,
Евроазијској Унији, БРИКС-у и ОДКБ, који представљају огромна тржишта за нашу
домаћу робу, располажу финансијским средствима за инвестирање у Србији и
омогућавају велику шансу за Србију у области политичке, војне, економске и сваке
друге сарадње, истовремено не искључујући сарадњу са појединачним државама
у Европи, којој као стари европски и хришћански народ несумњиво припадамо.
Позивамо државни врх Србије да одбије све притиске и понижења из Брисела,
Берлина и Вашингтона која се спремају у наредним данима и храбро искорачи
у нову политичку реалност коју је донело одбацивање ултиматума из ЕУ и отва
рање нове епохе стратешких односа са Русијом. У томе ћете имати подршку свих
српских родољуба, као што ће читава Србија устати против било каквог новог
покушаја Владе Србије да потпише одбачени споразум са тзв. приштинским
режимом под новим притисцима из ЕУ.
Петиција Двери и групе интелектуалаца,
објављено 15. априла 2013.
на www.dverisrpske.com

ПЕТИЦИЈА ПРОТИВ ПОЛИТИЧКОГ ХОМОСЕКСУАЛИЗМА
Србија је најбољи пример да је примена принципа позитивне дискрими
нације најефикасније средство не за унапређење, већ за уништење демократије
као облика власти. Уместо да примена овог принципа буде изузетак, и то само у
случају националних мањина, како се не би подрио систем власти заснован на
начелу један грађанин-један глас, позитивна дискриминација је постала прави
ло на основу кога се у Републици Србији опредељују права и обавезе појединаца
и формирају органи власти. Начело законитости, које подразумева да је закон,
речју једне грађанске декларације, исти за све, било да штити, било да кажњава,
погажено је у име принципа позитивне дискриминације. Тако се грађанска и
демократска Србија претворила у тоталитарну државу у којој разноразне при
вилеговане мањине дискриминишу бирачку и пореску већину.
Злоупотреба принципа позитивне дискриминације доживљава ових дана
врхунац државном промоцијом привилегованог друштвеног положаја интере
сне групе која једино исправно може да се идентификује термином „политички
хомосексуализам”. Дакле, није реч о наводним правима хомосексуалаца, него о
наметању противпородичне идеологије земљи у којој се не само огроман број
грађана тој идеологији супротставља, него у којој становништво изумире огром
ном брзином – 400 хиљада људи је мање од пописа 2002. до пописа 2011, а школске
2014/2015. у први разред основних школа уписано је преко 6000 ђака мање него
школске 2013/2014.
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Уместо да хитно ради на борби против беле куге и на унапређењу културе
живота у Србији, садашња власт пропагира политички хомосексуализам тако
што Министарство културе од новца пореских обвезника финансира геј-изложбе
и допушта злоупотребу деце у промо-спотовима за овогодишњу геј-параду, док
службеници Министарства унутрашњих послова и Центара за социјални рад у
целој Србији пролазе обуке за промоцију хомосексуализма у систему полицијске
и социјалне заштите, и то финансирани од стране ЛГБТ-удружења. На тај начин
промоција хомосексуализма је постала државни пројекат. Највиши представни
ци државних власти су на разговорима са страним дипломатама у више наврата
обећали организацију геј-параде у Београду и тиме потврдили колонијални ста
тус државе Србије. Истовремено, Скупштина Србије најављује доношење закона
о говору мржње којим би сви који се противе наметању хомосексуализма нашој
деци били кривично гоњени. Политички хомосексуализам тако постаје влада
јућа идеологија.
Упркос свему томе, тражимо да, у складу са Уставом Србије (члан 54), пара
да политичког хомосексуализма у Београду буде забрањена, јер њен циљ није
указивање на тобожњу дискриминацију хомосексуалаца, него увод у разарање
природне породице кроз наметање тзв. „хомосексуалног брака” и права на усва
јање деце од стране таквих „бракова”. Тражимо, такође, да држава одмах крене
у израду стратегије за побољшање демографске ситуације и борбу против беле
куге, за шта је потребна најшира друштвена сагласност. То је тема која треба да
постане приоритетни државни пројекат, а не геј-парадирање.
26. 09. 2014.
Петиција Двери и групе интелектуалаца
Архив Српског покрета Двери

ЈАВНОСТИ, ДРЖАВНИМ ЗВАНИЧНИЦИМА
И СТРАНАЧКИМ ВОЂАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Дубоко забринути за судбину Републике Српске, као једине праве победе
српског народа у последњим деценијама, слободни смо да замолимо све српске
политичке чиниоце да се придржавају следећих неодступних захтева:
1. Уставни статус Републике Српске, успостављен у Дејтону 1995. године, не
сме се ни по коју цену мењати на штету српских националних интереса.
2. Постојеће надлежности Републике Српске, битно смањене противустав
ним одлукама Високог представника, не смеју се даље смањивати зарад јачања и
проширивања надлежности средишњих власти Босне и Херцеговине у Сарајеву.
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3. Требало би све учинити да се поврате дејтонске надлежности Републике
Српске, а најпре треба тражити укидање Суда Босне и Херцеговине као кривич
ног суда којим се дерогира надлежност судства у оба ентитета.
4. У погледу очувања изворног уставног статуса и постојећих надлежности
Републике Српске треба по сваку цену спречити било какву пукотину, а камоли
раскол у српској политичкој и страначкој елити, као и учешће у било ком нивоу
власти на штету српског народа.
У Београду, о Никољдану 2014.
Петиција Двери и групе интелектуалаца
Архив Српског покрета Двери

Апел групе српских интелектуалаца
БОЖЕ, СПАСИ НАС ОД НАШИХ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАТЕЉА
Злочиначки покушај Велике Британије, чија је геноцидна прошлост од севе
рноамеричког континента преко Ирске до Индије свима позната, да кроз Уједи
њене нације провуче своју лаж о Сребреници као декларацију која Србе треба да
заувек осуди на статус парија Новог поретка, показала је да је „случај Сребреница”
једно од кључних питања на коме ће се у приступном европском пургаторијуму
проверавати степен српског самооптуживања, самоодрицања и самопонижења.
То су дефинитивно први и основни услови за закључење фаустовског уговора
Србије са ЕУ.
У духу традиције inquisitio haereticae pravitatis, где је главни задатак судије
био да од оптуженог под тортуром изнуди признање, како би га ослободио само
судији знане кривице, ових дана су савремени наследници Торквемаде кренули
у пропаганду чији је циљ коначно утамничење Србије и уништење Републике
Српске. Српском народу се ауторитет овакве „сребреничке догме” намеће разним
методама, пре свега путем ултимативних захтева упућених званичним представ
ницима Србије и Републике Српске да се законски санкционише и обнародује
хашка верзија сребреничке трагедије. То се чини и кроз рад колаборациони
стичких структура инсталираних под фирмом реформатора у свим областима
друштвеног живота Србије, као стварних и непроменљивих управљача појединих
ресора извршне власти.
Ипак, историја није завршена и слободно човечанство је живо. Русија се одлуч
но супротставила великобританској лажи, док су „наши европски пријатељи” по
ко зна који пут показали своје право лице и шта мисле и желе српском народу.
Сада је још остало на нама, Србима, да ових дана покажемо ко смо и шта смо: да
ли смо народ који ће у клечећем и пузајућем положају да прихвати све оптужбе
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и лажи које му се сервирају, или ће као стари европски хришћански народ часно
и усправно стајати пред силом и неправдом од овога света.
Зато се придружујемо позиву Српског покрета Двери и Демократске странке
Србије да се у суботу, 11. јула у 11 сати изађе испред Скупштине Србије и посведочи
истина о српским жртвама које не смеју бити негиране, занемарене и заборављене.
У Београду, 10. јула 2015.
Петиција Двери и групе интелектуалаца
Архив Српског покрета Двери

ПЕТИЦИЈА ДВЕРИ ЗА УКИДАЊЕ СВИХ РИЈАЛИТИ ПРОГРАМА У СРБИЈИ
Ово доба ријалити програма у Србији мора да се заустави, јер представља велику
претњу по здравље, културолошки, духовни и психолошки развој читаве нације.
Афирмишу се ријалити звезде, док је већина младих и образованих незапо
слена, чиме се вређа сав труд родитеља и улагање у будућност своје деце.
Нико не реагује на то што се искориштавају деца и материјални положај
грађана Србије како би их довели у ријалити програме и понижавали, а људски
живот био окренут руглу.
Ријалити програми директно угрожавају и економски развој нације, јер ства
рају лажну слику живота и подстичу на нерад и безвољност.
Форсирањем антипoродичних вредности, ријалити програми шаљу јасну
поруку да су брак, рађање деце, образовање и професионалан приступ раду и
одговорности, бесмислени и превазиђени.
Такође, ови програми афирмишу насиље и неморал.
Заиста је доста да ова медијска тортура и јавно понижавање човека, буду наш
степен културе, достојанства и мерило вредности.
Зато позивамо све грађане Србије да потпишу петицију за укидање свих рија
лити програма у Србији, јер овако више не може и не сме да се живи.
07. 09. 2017.
Интернет страница Српског покрета Двери
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1. НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕЗОЛУЦИЈЕ, ДЕКЛАРАЦИЈЕ, ПРЕДЛОЗИ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група ДВЕРИ
14. новембар 2016. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
На основу члана 107. став 1. Устава Републике Србије, члана 40. став 1. тачка 1)
Закона о Народној скупштини (Сл. гласник РС, бр. 9/2010) и чланова 150. ст. 1, 190.
ст. 1 Пословника Народне скупштине, подносимо ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О ГЕНО
ЦИДУ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ НАД СРБИМА, ЈЕВРЕЈИМА И РОМИМА
ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, с предлогом да се узме у претрес.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ – (потписани сви посланици Посланичке гру пе
Српског покрета Двери)
ПРЕДЛОГ
Полазећи од чињенице да се у Републици Хрватској намерно и системат
ски затире сећање на геноцид који су власти Независне државе Хрватске, а која
је укључивала део Срема који је данас у саставу Републике Србије, као и подручје
данашње Босне и Херцеговине, посебно муслимане прозване „цвећем хрватског
народа“, током Другог светског рата починиле над Србима, Јеврејима и Ромима;
Имајући у виду да се у хрватским јавним гласилима и квази историограф
ским радовима не само прећуткују него и радикално умањују жртве овог гено
цида, нарочито у Јасеновцу, и њихов број своди на 40.000 убијених Срба, Јевреја и
Рома, као што је то, у својству историчара, чинио и први председник Републике
Хрватске Фрањо Туђман;
Знајући да се усташе као починиоци геноцида у Хрватској, укључујући
и Анту Павелића, данас у Хрватској од стране веома утицајних и веома пристра
сних фактора, представљају као борци за национално ослобођење и независну
Хрватску на темељу такозваног историјског и државног права хрватског народа;
Будући да историјски доказан геноцид над српским, јеврејским и ром
ским народом никада није био предмет примерене политичке осуде ни у Титовој
комунистичкој Југославији, ни у данашњој Републици Хрватској и да хрватски
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народ никада није прихватио одговорност за геноцид који је у његово име почи
њен, како је то иначе учинио немачки народ за холокауст који су у његово име
учинили нацисти, а да ни Римо-католичка црква није осудила злочине геноцида
у НДХ као што је осудила злочине на другим европским стратиштима у Другом
светском рату и извинила се због учешћа неких њених представника у њима;
Будући да власти Народне односно Социјалистичке Републике Хрватске,
као федералне јединице у оквиру ФНРЈ односно СФРЈ, и данашње Републике
Хрватске, као независне државе, никада нису понудиле обештећење жртвама
геноцида и њиховим потомцима;
Будући да стратишта на којима су жртве овог геноцида биле мучене,
масакриране и убијане и масовне гробнице у које су бацане и без дужног пошто
вања и примереног обреда покопане, до данас нису на ваљан начин обележене и
заштићене;
Будући да су Анте Павелић и многи његови доглавници по окончању рата
побегли из Независне државе Хрватске, користећи тзв. пацовске канале, кори
стећи помоћ појединих ватиканских клирика и прелата, те да многима од њих
није суђено у земљи, што би хрватски народ довело до признања непојмљивих
злочина почињених у његово име и моралног просветљења и прочишћења;
Народна скупштина Републике Србије доноси:
РЕЗОЛУЦИЈУ
О ГЕНОЦИДУ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ НАД СРБИМА, ЈЕВРЕЈИМА
И РОМИМА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
1. Да су злочини усташа над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог
светског рата у Независној држави Хрватској смишљен и планиран геноцид,
онакав какав је дефинисан Конвенцијом о спречавању и кажњавању геноцида,
усвојеном од стране Генералне скупштине Уједињених нација 9. децембра 1948.
године;
2. Да је приликом спровођења овог геноцида само у јасеновачком систему
хрватских концентрационих логора за истребљење Срба, Јевреја и Рома и неисто
мишљеника мучено, пљачкано, силовано и потом убијано од стране Независне
Државе Хрватске: 700.000 Срба, 23.000 Јевреја и 80.000 Рома, једино због тога што
су припадали другом народу, вери или раси;
3. Да је Незвисна држава Хрватска била једина земља током Другог свет
ског рата у којој су постојали концентрациони логори за истребљење деце у Старој
Градишци, Јасеновцу, Уштици, Јабланцу, Јастребарском, Ријеци код Јастребарског,
Горњој Ријеци код Крижеваца и Лобограду и да је у њима према још недовршеним
истраживањима страдало 42.791 српско дете, 5.737 ромске и 3710 јеврејске деце;
4. Да је злочин геноцида у Независној Држави Хрватској по својим разме
рама раван холокаусту који је нацистичка Немачка извршила над Јеврејима;
5. Да је током провођења овог геноцида велики број Срба био принуђен
да, зарад биолошког опстанка, промени свој национални и духовно-историјски
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идентитет и да се одрекне своје православне вере и под присилом и смртном
претњом прихвати Римо-католицизам;
Полазећи од ових закључака Народна скупштина Републике Србије захтева:
1. Да Република Хрватска, као држава хрватског народа, одлуком својих најви
ших органа, прихвати историјску и сваку другу одговорност за геноцид Независне
државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог светског рата;
2. Да се на достојан начин обележе и обезбеде сва места злочина и чува успо
мена на његове многобројне жртве;
3. Да се у целини сачува и одржава, као споменик жртвама, јасеновачки ком
плекс концентрационих логора за истребљење Срба, Јевреја и Рома;
4. Да се утврди и спроведе програм заштите и уређења Спомен подручја
Доња Градина у сарадњи са надлежним институцијама Републике Српске (БиХ)
и Републике Србије;
5. Да се у Републици Хрватској, Босни и Херцеговини и Републици Србији
одреди исти дан у знак сећања на жртве геноцида у Независној држави Хрват
ској - Србе, Јевреје и Роме;
6. Да се утврди и у разумном року исплати правична одштета жртвама овог
геноцида и њиховим потомцима од стране Републике Хрватске.
Народна скупштина Републике Србије очекује да међународна и домаћа јав
ност, посебно државе антифашистичке коалиције Другог светског рата, подрже
ову Резолуцију о геноциду Независне државе Хрватске, како би она, након седам
десет година чекања, угледала светлост дана.
		
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ
Уставни основ за доношење ове резолуције садржан је у члану 99. став 1.
тачка 7. и став 3. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скуп
штина Републике Србије доноси законе и друге опште акте из надлежности
Републике Србије и да врши и друге послове одређене Уставом и законом, као и
у члану 8. став 1. Закона о Народној скупштини (Сл. гласник РС, број 9/10), којим
је прописано да Народна скупштина доноси и резолуције.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ
Већ седам деценија узроцима, последицама и размерама геноцида којег
је починила усташка Независна држава Хрватска баве се бројни научници и исто
ричари широм света, и сви они јасно квалификују да су највеће жртве усташког
погрома били Срби, али и Јевреји и Роми који су живели на простору Независне
државе Хрватске, а она је територијално обухватала велики део садашњих: Репу
блике Хрватске, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Срема у
Републици Србији, укључујући и подручје данашње београдске општине Земун
и Старо сајмиште. Такође је непобитно утврђено да су у логорима намењеним
за систематско уништавање Срба, Јевреја и Рома убијани и Хрвати и Муслимани
искључиво због њихове идеолошке припадности антифашистичком покрету,
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као и да то није рађено систематски и у огромним размерама због њиховог расног, верског или етничког идентитета као што се десило са Србима, Јеврејима и
Ромима.
Између многобројних одржаних научних скупова широм света до сада је,
између осталог, одржано и шест Међународних конференција о Јасеновцу, од
чега је по једна одржана у Њујорку, Јерусалиму и Београду, а три су одржане у
Републици Српској у Бањалуци. На овим конференцијама учествовали су бројни
стручњаци, историчари и академици из целог света, а разматрали су се бројни
научни радови и историографска истраживања о почињеном геноциду од стране
Независне државе Хрватске.
Делује невероватно, али и застрашујуће, да се права истина о обиму злочина
геноцида почињеног од стране Независне државе Хрватске пре више од 70 година
од када је завршен Други светски рат још увек утврђује.
Још страшније звучи чињеница да готово да нема политичког тела или зако
нодавног органа који је, од краја Другог светског рата водио политичку расправу
о геноциду почињеном од стране НДХ, јер је годинама владао страх од „поли
тичких авета прошлости“, који би могли нарушити довољно ровите и осетљиве
међуетничке и међудржавне односе.
Само чињеница да је споменик жртвама усташког злочина у Јасеновцу изгра
ђен и отворен тек 1966. године, дакле двадесет и једну годину након завршетка
Другог светског рата, довољно говори како је Титова Југославија третирала уста
шке злочине.
На таквом страху Титове СФРЈ, која више не постоји, никада није одређен
карактер геноцида који по свим међународним правним нормама припада зло
чину почињеном над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној држави Хрватској.
Сматрало се да је за потребе политике „братства и јединства међу народима и
народностима Југославије“ сасвим довољан камени цвет у Јасеновцу који је служио
сећању на жртве и глорификовању антифашистичке и комунистичке револуције
из које је настала Федеративна народна Република Југославија.
Ни државе настале из распада СФРЈ никада нису одредиле прави геноцид
ни карактер злочина почињеног над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној
држави Хрватској током Другог светског рата. Разлог је тражен у крвавом ратном
сукобу који је уследио распадом СФРЈ од 1991. до 1995. године, а карактер овог „тра
гичног сукоба у региону“, како је званично назван рат у Босни и Херцеговини у
Споразуму о миру у БиХ, дијаметрално је различито окаракерисан и прихваћен
од стране свих сукобљених страна у периоду од 1991. до 1995. године на простору
бивше СФРЈ.
Сматрамо да је прави тренутак за изјашњавање Народне скупштине Републи
ке Србије о карактеру злочина у Независној Држави Хрватској, имајући у виду
пре свега да је за овакву расправу неопходно да се утврди висок степен истине у
квалификацијама карактера почињених ратних злочина од стране великог бро
ја релевантних и респектабилних научника, института и других организација
широм света. У случају почињених злочина од стране Независне Државе Хрват
ске над Србима, Јеврејима и Ромима широм света постоји хиљаде аутентичних
научних сазнања и десетине хиљада доказа да је реч о геноциду на онај начин на
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који га је дефинисала Конвенција о спречавању и кажњавању геноцида, усвојена
од стране Генералне скупштине Уједињених нација 9. децембра 1948. године.
Предложена Резолуција о геноциду Независне државе Хрватске над Србима,
Јеврејима и Ромима током Другог светског рата, у свом изворном облику настала
је на Петој међународној конференцији о Јасеновцу која је одржана 2011. године у
Бањалуци, када је и усвојена од стране учесника ове међународне конференције.
Ову Декларацију приредили су угледни и светски познати и признати научници:
академик проф. др Коста Чавошки, академик проф. др Смиља Аврамов и академик
проф. др Василије Крестић, а као извршни уредник ову Резолуцију је приредио
и проф. др Владимир Лукић.
Не треба изгубити из вида да се у последње време у Републици Хрватској у
јавности воде ксенофобичне расправе којима се сатанизује све што је српско у
овој држави чланици Европске Уније. Још увек трају активности укидања срп
ског ћириличног писма у Хрватској као аутентичног и неотуђивог људског права
Срба који живе у Републици Хрватској, а посебно у Вуковару, на властити језик
и писмо. Застрашујуће је то што су угледни јавни радници и највиши клирици
Хрватске покренули иницијативу за одржавање референдума о увођењу усташког
војног поздрава „За дом спремни“ у хрватску војску, која је и чланица НАТО снага.
Не може се заборавити усташоидни фолклор на прослави двадесетогодишњице
војне акције „Олуја“ у Книну, када је десетине хиљада људи извикивало усташке
поздраве под диригентском палицом певача усташоидне провенијенције Марка
Перковића - Томпсона. Једном речју, у јубиларној седмој деценији од победе над
наци-фашизмом отпочела је усташизација целог друштвеног амбијента у Хрват
ској под утицајем све гласнијих шовиниста и екстремиста који сеју мржњу према
свему што носи назив или потиче из речи „српски“.
Имајући све претходно у виду, а нарочито у светлу растуће угрожености српских
националних и статусних питања у данашњој Републици Хрватској, сматрамо да
су испуњени сви формални, а нарочито политички услови да се Предлог „Резо
луције о геноциду Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима
током Другог светског рата“ уврсти у дневни ред и изгласа на седници Народне
скупштине Републике Србије.
Поводом обележавања 71. године од завршетка Другог светског рата и побе
де над наци- фашизмом као и седамдесет једне године од пробоја јасеновачких
логораша, чиме је престао да постоји најзлогласнији концентрациони логор на
југоистоку Европе, ова Резолуција Народне скупштине Републике Србије даће
немерљив допринос исправљању историјске неправде, да се погром који је почи
нила усташка Независна држава Хрватска коначно почне званично квалифико
вати као геноцид у складу са Конвенцијом о спречавању и кажњавању геноцида,
усвојеном од стране Генералне скупштине Уједињених нација 9. децембра 1948.
године. Будући да историјски доказан геноцид над Србима, Јврејима и Ромима
током Другог светског рата у Независној држави Хрватској није био предмет
јасне парламентарне и политичке осуде или обештећења ни у једној од држава
које су настале након престанка постојања Независне државе Хрватске, Народна
скупштина Републике Србије има генерацијску и историјску обавезу да се овом
декларацијом одреди према злочину геноцида почињеном у времену од 1941. до
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1945. године у Независној Држави Хрватској, у којој је пострадало највише при
падника конститутивног народа Републике Србије - Срба.
Ова Резолуција не представља акт угрожавања било каквог субјективитета
данашње Републике Хрватске и једина њена намена је да упозори свет да се злочин
геноцида не може избрисати из историје као ни из сећања, а заборав, негација и
прикривање почињеног геноцида, које је практиковала власт СФРЈ ради афирма
ције такозваног „братства и јединства“ међу бившим југословенским народима,
није допринела њиховом историјском помирењу. Данашња Република Хрватска,
од деведесетих година када се борила и изборила за државну самосталност, у
великом делу политичке и стручне јавности настоји да минимализује злочине
усташког режима Анте Павелића, истовремено један значајан део јавности уче
стало глорификује усташку идеологију, а најекстремнији без устручавања, али и
без кажњавања, славе и величају усташког поглавника Анту Павелића.
Вишедеценијско ћутање о усташким злочинима током Другог светског рата и
неспремност КПЈ да јасно квалификује да је Независна држава Хрватска у Другом
светском рату починила геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима, омогућили су
да се деведесетих година, приликом распада СФРЈ, усташтво и идеологија НДХ
врате на велика врата на место почињеног геноцида током Другог светског рата.
И данас у Хрватској јавности много више пажње се посвећује блајбуршким стра
дањима усташа и домобрана него погрому читавих народа због њихове расне,
верске и националне различитости у Независној Држави Хрватској.
Ова Резолуција је акт опредељења Народне скупштине Републике Србије да
се у суочавању са тешким теретом ратне прошлости из прошлог века покрене
афирмација истине о геноциду којег је починила Независна држава Хрватска
над Србима, Јеврејима и Ромима, који су систематично ликвидирани масовним
погромима, само због њихове етничке и религијске различитости.
Резолуција коју су сачинили еминентни стручњаци и научници, а која је
предложена Народној скупштини Републике Србије, послужиће малоборојним
преживелим логорашима Јасеновца, Јадовна и других усташких логора и страти
шта као историјска сатисфакција, а савременицима и будућим генерацијама које
живе на овом простору послужиће као подсећање и упозорење, основа за даље
научно проучавање и што је најважније: даће резолутивни карактер препоруке за
измену образовног и културно-информативног система Републике Србије ради
превенције геноцида у будућности.
III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕЗОЛУЦИЈЕ
За спровођење ове резолуције нису потребна додатна финансијска средства
у буџету Републике Србије.
Архив Српског покрета Двери
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Народни посланици Двери: Иван Костић, Биљана Рубаковић, Бошко Обрадовић,
Срђан Ного, Миладин Шеварлић, Марија Јањушевић и Зоран Радојичић

У холу Народне скупштине: Бошко Обрадовић, Марија Јањушевић, Миладин Шеварлић
(у другом реду) Драган Весовић, Иван Костић, Срђан Ного и Зоран Радојичић
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Бошко Обрадовић

Протест против диктатуре у Скупштини
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Депутат руске Думе Наталија Поклонска у посети Посланичкој групи Српског покрета Двери
у Народној скупштини Републике Србије, април 2018. године: Зоран Радојичић, Драган
Весовић, Бошко Обрадовић, Наталија Поклонска, Марија Јањушевић, Драгана Трифковић,
Иван Костић, Срђан Ного и Југослав Кипријановић

Скупштинско заседање
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Народни посланик
Проф. др Миладин М. Шеварлић
05. мај 2017. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
На основу члана 107. став 1. Устава Републике Србије, члана 40. став 1. Тачка
1) Закона о Народној скупштини (”Сл.гласник РС”, 9/2010) и чланова 150. ст. 1, 190.
ст. 1 Пословника Народне скупштине, подносим ДЕКЛАРАЦИЈУ О ГЕНЕТИЧКИ
МОДИФИКОВАНИМ ОРГАНИЗМИМА (ГМО) И ПРОИЗВОДИМА ОД ГМО, с пред
логом да се узме у претрес.
НАРОДНИ ПОСЛАНИК
Проф. др Миладин Шеварлић
							
ПРЕДЛОГ
На основу одредби Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број
98/2006) о заштити здравља становништва, заштити животне средине и безбед
ности хране, а у складу са одредбама Закона о генетички модификованим орга
низмима („Службени гласник РС“, број 41/2009), Народна скупштина Републике
Србије на седници одржаној ................ 2017. године, доноси
ДЕКЛАРАЦИЈУ
О ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИМ ОРГАНИЗМИМА (ГМО)
И ПРОИЗВОДИМА ОД ГМО
Не желимо ГМО на територији Републике Србије
1. Народна скупштина Републике Србије захтева доследну примену Закона
о генетичким модификованим организмима („Службени гласник Републике Србије“,
број 41/2009; у даљем тексту: Закон о ГМО) на територији Републике Србије.
2. Народна скупштина Републике Србије у оквиру својих уставних и закон
ских надлежности у вези са коришћењем или управљањем земљиштем и другим
производним ресурсима и организовањем пољопривредне производње, прераде и
промета пољопривредно-прехрамбених производа, неће да доноси законе или друга
акта којима се дозвољава увоз, гајење, прерада и промет ГМО и производа од ГМО
на територији Републике Србије.
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3. Народна скупштина Републике Србије се обавезује да ће, у случају да Влада
Републике Србије достави предлог за измену и допуну Закона о ГМО (2009) или
предлог новог Закона о ГМО у циљу дозволе увоза, гајења, прераде и промета ГМО
и производа од ГМО на територији Републике Србије, претходно да донесе одлуку и
спроведе референдум са питањем: „Да ли сте »ЗА« или »ПРОТИВ« увоза, гајења,
прераде и промета ГМО и производа од ГМО на територији Републике Србије?“
4. Народна скупштина Републике Србије подржава све активности државних
и других органа и организација, као и медијских кућа као што су стручна преда
вања, образовне емисије и расправе, као и друге образовне програме намењене
широј јавности, пољопривредницима и другимучесницима у организовању производ
ње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа како се не би одлучили
за нелегални увоз, гајање, прераду и промет ГМО и производа од ГМО.
5. Народна скупштина Републике Србије очекује од свих државних органа
и политичких странака, покрета и удружења залагање за доследну примену Закона о
ГМО и одговарајућих подзаконских аката ради онемогућавања недозвољеног гајења
и промета ГМО и спречавања могућих штетних последица ГМО и производа од ГМО
на здравље становништва и загађивање животне средине у Републици Србији.
6. Народна скупштина Републике Србије захтева да се Закон о ГМО дослед
но спроводи и да државни органи редовно контролишу стање на терену и о томе
извештавају надлежне државне органе и јавност.
7. Народна скупштина Републике Србије тражи од ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ и других
средстава информисања да редовно и објективно информишу јавност о примени
Закона о ГМО и резултатима истраживања у свету о штетним последицама гајења
и употребе ГМО и производа од ГМО, а од уредништава информативног и научног
програма израду научно-образовних емисија и телевизијских расправа на којима
би се сучељавала мишљења и укрштале чињенице о утицају ГМО на живот и здра
вље људи и животиња, као и утицаја на безбедност и очување животне средине и
економску стабилност државе.
8. Народна скупштина Републике Србије позива све градове и општине у
Републици Србији чије су скупштине градова и општина усвојиле Декларацију о ГМО, да
се удруже у „Савез СРБИЈА БЕЗ ГМО“ ради приступања Савеза Европској конференцији
региона без ГМО - Еuropean Conference of GMO-free Regions.
Оставимо земљу наших предака нашој деци без ГМО!
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Уставни основ за доношење ове декларације садржан је у члану 99. став 1. тачка
7. и став 3. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скупштина
Републике Србије доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике
Србије и да врши и друге послове одређене Уставом и законом, као и у члану 8.
став 1. Закона о Народној скупштини (Сл. гласник РС, број 9/10), којим је пропи
сано да Народна скупштина доноси и декларације.

361

ДВЕРИ СРПСКЕ СЛОБОДЕ - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Полазећи од одредби Устава Републике Србије о заштити здравља грађана,
заштити животне средине и Закона о ГМО (2009) којим је забрањен увоз, гајење и
промет ГМО и производа од ГМО, Народна скупштина Републике Србије Деклара
цијом констатује и да су, у периоду од 30. јануара 2013. године (када су одборници
Скупштине града Чачка први једногласно усвојили текст Декларације о ГМО) до
20. децембра 2016. године (када су одборници Скупштине општине Тутин тако
ђе једногласно усвојили текст исте Декларације чији је аутор проф. др Миладин
М. Шеварлић, укључујући и усвојене Декларације коју су предложили „Зелени
Србије“), Декларације о ГМО једногласно усвојили одборници 135 скупштина
општина и градова у Републици Србији.
На основу расположивих података Републичког завода за статистику, досада
шњих 135 општина и градова у Републици Србији који су усвојили Декларацију о
ГМО (без података за АП Косово и Метохију на чијој територији није организовано
усвајање Декларације о ГМО) чине:
• 79,9 % од укупно 169 општина и градова у Републици Србији (2016);
• 77,2% укупне територије Републике Србије;
• 84,5% укупног становништва у Републици Србији (на дан 30. 06. 2014); и
• по Попису пољопривреде 2012. године: 75,3 % пољопривредне површине;
72,2% ораница и башта; 80,4% ливада и пашњака и 86,4% укупне површине стал
них засада (воћњака и винограда) у Републици Србији.
Имајући у виду једногласну одлуку апсолутне већине легитимних државних
органа – скупштина општина и градова, логичан је и демократски став да Народна
скупштина Републике Србије у предлогу Декларације о ГМО прихвати обавезу да
се евентуалне измене и допуне Закона о ГМО (2009) у циљу дозволе увоза, гајења,
прераде и промета ГМО и производа од ГМО на територији Републике Србије,
не могу разматрати без претходног изјашњавања грађана Републике Србије на
референдуму о ГМО.
Саставни део Декларације о ГМО је и карта 135 општина и градова у Републи
ци Србији (без података за АП Косово и Метохију) који су, у периоду од 30. јануара
2013. године (град Чачак) до 20. децембра 2016. године (општина Тутин), усвојили
Декларацију о ГМО.
III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ДЕКЛАРАЦИЈЕ
За спровођење ове декларације нису потребна додатна финансијска средства
у буџету Републике Србије.
Архив Српског покрета Двери
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група ДВЕРИ
14. септембар 2017. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
На основу одредбе чл. 107. ст. 1 Устава, те члана 40 ст. 1. тачке 1. Закона о Народној
скупштини и чл. 150. ст. 1, 190. ст. 1. Пословника Народне скупштине, подносимо
ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈE НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ О ЗАШТИТИ СРБА У РАСЕЈА
ЊУ И РЕГИОНУ, с предлогом да се узме у претрес.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ (потписани сви посланици Посланичке групе Срп
ског покрета Двери)
ПРЕДЛОГ
Сматрајући да би декларација која би се ограничила на питања заштите права
на језик, писмо и културни идентитет Срба, а која би, притом, ћутке прешла преко
права српског народа на државност, односно конститутивност и на политичкотериторијално самоорганизовање у оним државама у којима су Срби аутохтони
и државотворни народ (Црна Гора, БиХ, Хрватска и део Македоније, тзв. Стара
Србија), лишила српско национално питање елемента државности, а без којег се
ово питање ван граница данашње Србије деградира у мањинско питање,
Указујући на то да државност подразумева територију, због чега је српско
национално питање пре свега државно и територијално, а тек у вези са тим и
после тога идентитетско,
Полазећи од намере да ову декларацију усвоје Скупштине Републике Србије
и Републике Српске,
Узимајући у обзир чињеницу да од 12 милиона Срба, колико живи у свету, 5
милиона живи ван Србије,
Будући да је велики број наших сународника након распада СФРЈ, против своје
воље остао ван граница Србије, емигрирао и привремено напустио своју матичну
државу, те да је тиме Република Србија ослабљена у демографском, економском
и у сваком другом смислу,
Препознајући чињеницу да Срби у расејању и региону пружају огромну
интелектуалну, финансијску и моралну помоћ државним институцијама Србије
и својим сународницима у Србији,
Констатујући да се у земљама региона поново манифестују појаве неонаци
зма, фашизма, ксенофобије и расне нетолеранције, посебно према припадницима
српског народа, као и да све те појаве прећуткују представници Европске уније
и државни органи нама суседних земаља,
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Нарочито имајући у виду да су Срби тренутно најобесправљенији народ у
Европи и да смо сведоци константне насилне асимилације и дискриминације,
што је у супротности са Универзалном декларацијом о људским правима усвоје
ном од стране Генералне скупштине Уједињених нација,
Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној дана ..................
2017. године, донела је
ДЕКЛАРАЦИЈУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ О ЗАШТИТИ СРБА
У РАСЕЈАЊУ И РЕГИОНУ
1. Држава Србија и њене институције су дужне да, у складу са обавезама које
произилазе из Устава Републике Србије, закључивањем билатералних споразума
са свим државама у којима Срби живе, инсистирају на заштити личних и колек
тивних права наших сународника, у складу са међународним правним актима.
2. Надлежне институције Републике Србије ће посебну пажњу посветити
Србима у региону, којима се од распада СФРЈ и формирања нових држава на Бал
кану не омогућава очување верског, националног и културног идентитета, што
није случај са националним мањинама у Србији.
3. Државне институције Србије су дужне да подстичу, финансирају и на
друге начине омогуће израду научних пројеката којима ће се домаћа и светска
јавност упознати са геноцидом који је српски народ доживео у 20. веку, чиме ће
се вршити превенција геноцида, како српски народ у будућности не би био изло
жен новим страдањима на просторима југоисточне Европе.
4. Држава Србија и њене институције су дужне да креирају дугорочну држав
ну стратегију по питању културног и просветног интегрисања Срба на Балкану, те
да формирају српске културно-информативне центре у свим главним градовима
држава региона, као и у великим европским и светским центрима где живе Срби.
5. Државне институције треба да по убрзаном поступку крену у решавање
проблема држављанства, бирачког права, реституције, отварање архива и тајних
досијеа, проблема избеглих, прогнаних и расељених Срба, као и свих других кон
кретних проблема наших сународника у расејању и региону.
6. Народна скупштина је дужна да кроз законску регулативу, пореске олак
шице и финансијске подстицаје за инвестирање, формирање Фонда за улагање
из расејања и региона, олакша повратак и укључење Срба из расејања у друштве
но-политичке токове у Србији, како би се створили услови за убрзани економски
развој наше земље.
7. Република Србија и њене институције су дужне да подстичу и помажу
Српску православну цркву, Српску академију наука и уметности, Матицу срп
ску и друге важне установе у пружању стручне помоћи ради очувања српског
идентитета у свету.
8. Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у свету су
дужна да раде на помирењу и интегрисању свих српских организација, као и на
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отварању нових допунских школа за учење српског језика у нашим амбасадама
и конзулатима.
9. Председник и Влада Републике Србије треба да искористе све законске
могућности да развијају постојеће и формирају нове државне институције које
би се бавиле положајем Срба у расејању и региону.
10. Република Србија мора постати правно уређено, безбедно и економски
перспективно место за живот свих наших сународника који желе да се са својим
породицама врате у отаџбину.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Уставни основ за доношење ове декларације садржан је у одредби чл. 99.
ст. 1. тач. 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скуп
штина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
као и у чл. 8. ст. 1. Закона о Народној скупштини, којим је, између осталог,
прописано да Народна скупштина доноси декларације.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Полазећи од одредбе чл. 13. Устава који прописује да је Република Србија дужна
да штити права и интересе својих држављана у иностранству, да развија и уна
пређује односе Срба који живе у иностранству са матичном државом, неопходно
је да Народна скупштина Републике Србије, по први пут у последњих 30 година,
доношењем ове декларације заузме јасан политички став о овом кључном питању.
Овом декларацијом подносилац жели да Народна скупштина, као нај
важније представничко тело српског народа, обавеже све државне инсти
туције да се додатно ангажују по питању заштите права и положаја наших
сународника ван граница Србије, нарочито у овом тренутку, када се поло
жај Срба ван Србије сваким даном све више погоршава, док смо у исто време
сведоци запањујуће пасивности државних институција које би требало да
се баве овом проблематиком.
Положај Срба ван Србије је већ 70 година проблематичан и недовољно
регулисан од стране државних органа. Наши сународници, који су после
Другог светског рата напустили државу, су преко 50 година сматрани за
државне непријатеље и њихово укључивање у друштвене токове никад није
била тема од примарног значаја за тадашњу власт. Економски мигранти
који су 60-их година напуштали СФРЈ у складу са билатералним споразу
мима који су тада потписивани са многим европским земљама, су се врло
брзо уклопили у системе нових држава. Они су временом постали озбиљна
економска подршка српском народу, поготово током бурних 90-их година
за време грађанског рата и велике економске кризе у којој се нашла наша
земља. Срби који су 90-их и после 2000. године напустили балканске просто
ре, данас су у већини случајева изузетно добро статусно позиционирани у
државама у којима живе и представљају неискоришћени интелектуални
ресурс и потенцијал.
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Представници Двери и ДСС у руској Думи, октобар 2015: Југослав Кипријановић,
Драгана Трифковић, Милан Лапчевић, Санда Рашковић Ивић, Бошко Обрадовић,
Зоран Радојичић и Стефан Свркота

Москва, октобар 2018: Југослав Кипријановић, Леонид Решетњиков
(директор Руског института за стратешка истраживања при администрацији председника
Руске Федерације), Драгана Трифковић, Иван Костић и Радош Пејовић. Овом приликом Иван
Костић је добио орден за „Оданост заклетви” на предлог Асоцијације ветерана руске полиције
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Бошко Обрадовић и Игор Додон, председник Молдавије,
у манастиру Ватопед на Светој гори, март 2018. године

Конференција на Криму, април 2018: Иван Костић, Драгана Трифковић,
Наталија Поклонска и Бошко Обрадовић
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Бошко Обрадовић и Никита Михалков, прослављени руски редитељ, март 2017. године
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Другим речима, Срби ван Србије, нарочито они који живе у европским
и прекоокеанским земљама, су тренутно највећи финансијски инвеститор у
Србији, а и корпус који засигурно може допринети историјском преобража
ју српског друштва у блиској будућности.
Са друге стране, положај Срба у региону је толико лош, да су у многим
државама бивше СФРЈ угрожена основна људска права гарантована свим
важећим међународним актима. Не памти се да је припадницима неког
народа у савременој Европи угрожено право очувања сопственог иденти
тета, право образовања на свом језику, па чак и у неким државама, као што
је Албанија, право на коришћење свог, српског имена и презимена. Тако
ђе, припадницима нашег народа у региону, онемогућено је право на лич
но достојанство, с обзиром да не уживају једнаке услове запослења како би
издржавали своје породице, а у неким државама, Србима нису омогућени
ни елементарни услови за живот, као што је могућност коришћења струје и
воде, што је случај у деловима Босне и Херцеговине.
Недвосмислено закључујемо да су Срби и у расејању и региону изложе
ни константној асимилацији, која негде има и насилан карактер, као и пер
манетној борби да се не изгуби национални идентитет, а који смо успели
да сачувамо у много тежим временима и у условима нижег степена развоја
цивилизације.
Поред тога, државне институције које су у обавези да се баве положа
јем и правима наших сународника, у већини случајева не функционишу
у пуном капацитету, а за многе политичаре је питање положаја Срба ван
Србије и даље табу тема.
Постојали су многи покушаји од појаве вишестраначја у Србији, да се
законски регулише положај Срба изван матице, као што је позитиван при
мер доношења Закона о дијаспори и Србима у региону из 2009. године.
Међутим, многе одредбе наведеног закона се, ни дан данас, после 8 година,
не примењују и не поштују.
Државне институције које се баве овим питањем, су сведене на ниво
управе која већ три године нема директора, а некада су биле на нивоу Мини
старства и Канцеларије Владе Републике Србије. Институција Скупшти
на дијаспоре и Срба у региону, која је законом дефинисана као најважније
организационо и извршно тело Срба ван Србије и која је у надлежности Вла
де Србије, већ трећу годину заредом се не састаје.
Све то са правом ствара осећај код наших сународника, да су од стране
државе запостављени и маргинализовани, што врло често и истичу на сво
јим окупљањима.
Предложеном декларацијом се стварају услови да Народна скупштина
Републике Србије, новим законским решењима омогући боље интегриса
ње самих Срба ван Србије, као и основа за њихово што брже укључивање у
друштвено-политичке токове у Србији, што ће неминовно довести до бржег
економског и културног развоја, као и до повратка у матицу многих Срба,
којима је то животни сан.
Нашим сународницима из региона и расејања треба обезбедити убр
зан и олакшан процес добијања држављанства, упис у Једниствени бирач
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ки списак као и олакшано остваривање бирачког права на месту у коме
живе, кроз измене изборног законодавства, чиме би се, за почетак, оствари
ла могућност да вишемилионска популација из српског расејања и региона
може да има своје представнике у Народној скупштини Републике Србије и
да утиче на избор представника у свим државним институцијама на нивоу
Републике и тиме директно утичу на остваривање својих права и друштве
но-политичке процесе у Матици.
III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВО
ЂЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
За спровођење ове декларације нису потребна додатна финансијска
средства у буџету Републике Србије.
Архив Српског покрета Двери

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група ДВЕРИ
15. септембар 2017. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
На основу одредбе чл. 107. ст. 1 Устава, те члана 40 ст. 1. тачке 1. Закона о Народној
скупштини и чл. 150. ст. 1, 190. ст. 1. Пословника Народне скупштине, подносимо
ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ О АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
КОСОВО И МЕТОХИЈА, с предлогом да се узме у претрес.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ (потписани сви посланици Посланичке групе Срп
ског покрета Двери и Санда Рашковић Ивић и Славиша Ристић)
ПРЕДЛОГ
Полазећи од државне традиције српског народа и његовог историјског права
на АП Косово и Метохија као саставном делу територије Републике Србије,
Имајући у виду да је АП Косово и Метохија историјски, државотворни, духов
ни и културни стожер Републике Србије и њених грађана,
Будући да након нелегалне и нелегитимне агресије НАТО на СРЈ као правне
претходнице Републике Србије и окупације дела њене државне територије, нај
виши национални и државни циљ Републике Србије представља физички повра
так њених државних органа и институција на територију АП Косово и Метохија,
Нарочито увиђајући чињеницу да без физичког повратка државних органа
Републике Србије на територију АП Косово и Метохија није могуће спровести
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уставну норму о јединственом правном поретку који важи на целокупној тери
торији Републике Србије, укључујући и АП Косово и Метохија,
Ослањајући се на обавезујућу садржину међународних аката, и то Протокола
о разграничењу између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца односно Краљевине
Југославије и Републике Албаније односно Краљевине Албаније од 1926. године,
Конвенције о одржавању и обнављању граничних каменова, малих пирамида и
кочева на граници од 1929. године, Повеље УН, Хелсиншког завршног акта, Резо
луције 1244 СБ УН, као и Устава Републике Србије као највишег општег правног
акта у унутрашњем правном поретку,
Нарочито следећи дух Устава Републике Србије, несумњиво дефинисан садр
жином преамбуле којом је констатовано да је АП Косово и Метохија саставни део
Републике Србије, а да сви државни органи имају уставну обавезу да заступају и
штите државне интересе Републике Србије на АП Косово и Метохија у свим уну
трашњим и спољним политичким односима,
Уважавајући принципијелан и недвосмислен став Српске православне цркве
да државна власт Србије не сме никада да да своју сагласност на отуђење АП Косо
во и Метохија, јер оно што се силом узме, то се и врати, али оно што се поклони
некоме, то је за свагда изгубљено,
Препознајући недвосмислену вољу грађана Републике Србије којом се одба
цује једнострано и противправно отцепљење АП Косово и Метохија од Републике
Србије,
На основу одредбе чл. 99. ст. 1. тач. 7. Устава и чл. 8. ст. 1. Закона о Народној
скупштини,
Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној дана ..................
2017. године, донела је
РЕЗОЛУЦИЈУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
О АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА
1. Република Србија, у складу са међународним јавним правом, Уставом и
вољом грађана, не признаје и никада неће признати једнострано проглашену
независност АП Косово и Метохија од стране илегалних органа у Приштини.
2. АП Косово и Метохија је саставни и неотуђиви део Републике Србије,
који се тренутно налази под окупацијом, о чему без одлагања треба обавестити
међународну јавност.
3. Ниједан грађанин Републике Србије који се налази на јавној функцији
нема право да потпише обавезујући документ који ће правно отуђити АП Косово
и Метохија као део територије Републике Србије. Било какво формално признање
самозване државе, оличене у илегалним органима у Приштини, представљало
би трајни губитак стожера српске државности и културно-историјског иденти
тета српског народа.
4. Обавезује се Влада Републике Србије да прекине сваки вид комуникације
и преговора у Бриселу са представницима приштинских илегалних органа, који
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се воде уз посредство Европске уније. Европска унија, чије су водеће државе извр
шиле агресију на СРЈ, а чије су оружане снаге окосница оку пационих трупа на
територији АП Косово и Метохија, никако не може бити посредник у разговорима
о решавању проблема АП Косово и Метохија.
5. Обавезује се Влада Републике Србије да поништи све писане и усмене
споразуме постигнуте у Бриселу са представницима приштинских илегалних
органа, уз посредовање Европске уније, будући да је реч о неуставним, незакони
тим и приватним политичким погодбама неовлашћених лица.
6. Обавезује се Влада Републике Србије да наложи свим политичким органи
зацијама и појединцима који су на окупираној територији АП Косово и Метохија
укључени у рад илегалних органа у Приштини, а који признају, примењују или
доносе акте у оквиру илегалног приштинског система, да из истих одмах иступе
и ускрате им подршку.
7. Народна скупштина Републике Србије захтева од Владе Републике Србије
да покрене иницијативу у органима УН да се разговори о АП Косово и Метохија
убудуће воде искључиво у оквиру Савета безбедности УН.
8. Народна скупштина Републике Србије захтева од Владе Републике Србије
да предузме све неопходне мере за доследно и потпуно поштовање и извршење
Резолуције 1244 СБ УН. Спровођење овог акта представља апсолутни приоритет
у државној политици.
9. Народна скупштина Републике Србије захтева од Владе Републике Србије
да у што краћем року предузме све нормативне и друге радње у циљу образовања
Министарства за АП Косово и Метохија, с обзиром да се досадашњи рад Канцела
рије за КИМ у пракси показао као супротан државним и националним интереси
ма, неделотворан и недовољан за ефикасну заштиту интереса Републике Србије и
њених грађана који живе на територији покрајине или су расељени, а значај АП
Косово и Метохија за Републику Србију превазилази управне капацитете постојеће
канцеларије. Ово министарство ће обављати све послове државне управе који се
односе на поновно увођење и функционисање државних органа и институција
Републике Србије на територији АП Косово и Метохија.
10. Обавезује се Влада Републике Србије да предузме све мере и радње у циљу
физичког повратка и боравка српског цивилног и војног особља на територији
АП Косово и Метохија, сагласно садржини Резолуције 1244 СБ УН. Ово се посебно
односи на особље које ће одржавати непосредну везу са међународном цивил
ном мисијом и међународним безбедносним присуством, обележавати/чистити
минска поља, одржавати присуство на местима српске културне баштине и на
главним граничним прелазима.
11. Обавезује се Влада Републике Србије да предузме све мере и радње на
јачању институција Републике Србије на територији АП Косово и Метохија и да
пружи све видове подршке српском народу који живи у Покрајини. Ово се посебно
односи на заштиту српске духовне и културне баштине, заштиту српских економ
ских интереса и имовине на територији АП Косово и Метохија.
12. Обавезује се Влада Републике Србије да пружи све видове подршке и помо
ћи, финансијске и сваке друге, српском народу који је након агресије и окупације
расељен са територије АП Косово и Метохија, посебно онима који желе да се врате.
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13. Обавезује се Влада Републике Србије да, у борби за очу вање АП Косово
и Метохија у саставу Републике Србије, затражи помоћ и подршку Руске феде
рације, НР Кине и других држава које нису признале једнострано проглашену
независност илегалних приштинских органа.
14. Народна скупштина Републике Србије захтева да надлежни државни орга
ни истраже одговорност свих оних који су у претходних 17 година, као државни
службеници или јавни функционери, поступали против националних и држав
них интереса Републике Србије, а за стране или личне интересе, и тако допринели
да садашњи положај АП Косово и Метохија и вршење суверене власти државних
органа Републике Србије на подручју АП Косово и Метохија буду неупоредиви
тежи него 1999. године.
15. Обавезује се Влада Републике Србије да покрене енергичну дипломатску
и медијску активност у светској јавности у циљу упознавања светске јавности
са етничким чишћењем које се спроводи над Србима са Косова и Метохије у
последњих 150 година. Потребна је знатно јача дипломатска и спољно-политичка
активност Републике Србије у циљу обезбеђивања што ширег броја савезничких
земаља за ову историјску борбу српског народа за очување АП Косово и Метохија
у саставу Републике Србије.
16. Обавезују се Влада Републике Србије, Јавни медијски сервиси, радио и
телевизијске станице са националном фреквенцијом, информативне агенције,
штампани дневни и периодични медији и интернет портали од значаја за инфор
мисање домаће и светске јавности, Српска академија наука и уметности и остале
значајне научно-образовне институције Републике Србије да покрену енергичну
дипломатску, медијску, научну и образовну активност у домаћој и светској јавно
сти у циљу промовисања српског духовног, традиционалног и културног наслеђа
на територији АП Косово и Метохија, а нарочито у циљу заштите статуса мана
стира Високи Дечани, Пећка Патријаршија и Грачаница, као и цркве Богородице
Љевишке у Призрену, као дела Светске културне баштине под заштитом Унеска.
17. Обавезују се сви државни и олимпијски спортски савези да се супротставе
пријему самопроглашене, терористичке, тзв. Републике Косово у међународне
спортске савезе и комитете, уз обавезно активно и оштро противљење оваквим
иницијативама, гласањем против и одбијањем учешћа репрезентација Републике
Србије у појединачним и групним спортовима на такмичењима у којима учеству
ју спортисти са територије АП Косово и Метохија под заставом самопроглашене,
терористичке, тзв. Републике Косово.
18. Обавезује се Влада Републике Србије да редовно, најмање једном у два
месеца, извештава Народну скупштину Републике Србије о развоју догађаја у
вези са АП Косово и Метохија и спровођењу овде наведених активности и мера
за заштиту суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Репу
блике Србије.
19. Ова резолуција и њоме утврђени правац, смернице и циљеви држав
не политике обавезујући су за све државне органе, организације и јавне
функционере, као и за средства јавног информисања и могу бити измењени
једино новом резолуцијом Народне скупштине Републике Србије.
20. Ову резолуцију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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На пријему код Његове Светости патријарха српског г.г. Иринеја:
Бранимир Нешић, проф. др Александар Липковски, Бошко Обрадовић,
проф. др Јасмина Вујић и Југослав Кипријановић

Дверјани у манастиру Бањска на Косову и Метохији, Видовдан 2018. године
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ
Уставни основ за доношење ове резолуције садржан је у одредби чл. 99.
ст. 1. тач. 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скуп
штина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
као и у чл. 8. ст. 1. Закона о Народној скупштини, којим је, између осталог,
прописано да Народна скупштина доноси резолуције.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ
Полазећи од међународног јавног права и конкретних међународно
правних аката садржаних у тексту предложене резолуције, те следом устав
не обавезе из уставне преамбуле и уставних норми о целовитости и недељи
вости територије Републике Србије, укључујући и територију АП Косово и
Метохија која је тренутно под мешовитом окупацијом НАТО, ЕУ и илегал
них органа у Приштини, а имајући у виду и уставну норму о јединственом
правном поретку, неопходно је да Народна скупштина Републике Србије
коначно заузме суверенистички политички став о даљим корацима у бор
би за очување АП Косово и Метохија у саставу Републике Србије. Имајући у
виду појмовно одређење и природу резолуције као акта који Народна скуп
штина може донети, а којим се заузима одређени став и саопштава важна
политичка одлука, подносилац захтева да Народна скупштина предложе
ном резолуцијом као представничко тело интервенише и преузме актив
нију улогу у одбрани државне идеје о Косову и Метохији као историјском,
државном и духовном срцу Републике Србије. До сада је Народна скупшти
на поступала као неми посматрач противправног поступања извршне вла
сти у Бриселу, а усвајањем предложене резолуције има историјску прилику
да ствари сагледа са искључиво српског становишта и у искључиво српском
националном и државном интересу.
То подразумева апсолутни раскид са досадашњом велеиздајничком
политиком постепеног признавања независности тзв. Косова, проглашене
од стране илегалних органа у Приштини, а кроз дијалог и посредовање ЕУ
у Бриселу, јер су имплементацијом ових споразума на груб начин угроже
не територијална целовитост и уставни поредак Републике Србије. Наиме,
низом писаних и усмених споразума закључених у Бриселу, а нарочито
њиховом постепеном имплементацијом, важећи Устав Републике Србије је
на неуставан начин измењен. Стога се питање АП Косово и Метохија мора
вратити у одговарајуће међународне оквире - искључиво формат УН, као и
у уставне оквире, имајући у виду да је писани устав претпоставка владавине
права.
Почев од 2000. године, примећено је одсуство воље да се на легитим
ним и легалним основама сачува АП Косово и Метохија у саставу Републике
Србије. Све власти су се декларативно залагале за Косово и Метохију у саста
ву Србије, али ниједна власт није до краја инсистирала на потпуном спро
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вођењу Резолуције 1244 СБ УН. Томе су погодовале и европске интеграције
и под притиском истих низ погрешних потеза свих који су вршили власт,
будући да европске интеграције имају једну константу у случају Србије: што
је Србија ближа ЕУ, то је АП Косово и Метохија све даље од Србије.
Предложеном резолуцијом и заузетим ставовима се поништавају
ефекти и последице политике коју су поводом косметског проблема спро
водиле све власти почев од 2000. године па све до данас. Примера ради, резо
луцијом се на несумњив начин констатује окупација дела државне терито
рије што искључује могућност легализације и легитимизације актуелног
стања које почива на тероризму, сепаратизму и агресији. На неправу се не
може засновати право, па је проглашење окупације најлегитимнији и нај
целисходнији потез. Затим, захтева се потпуни прекид комуникације и
разговора између наших државних органа и носилаца државне власти са
представницима приштинских илегалних органа у Бриселу, уз поништај
писаних и усмених споразума који су у тим приликама постизани. Прате
ћу последицу поништаја ових споразума представља и иступање свих срп
ских организација и појединаца који на било који начин учествују у раду
илегалних органа у Приштини. Предложено је да Влада предузме све мере
и радње на физичком повратку српског особља на територију АП Косово и
Метохија, све у складу са Резолуцијом 1244 СБ УН. Ово се нарочито односи
на особље које ће одржавати непосредну везу са међународном цивилном
мисијом и међународним безбедносним присуством, обележавати/чисти
ти минска поља, одржавати присуство на местима српске културне башти
не и на главним граничним прелазима. Такође, посебна пажња се посвећује
повратку расељених Срба и других грађана неалбанске националности, као
и заштити имовинских интереса Републике Србије, будући да је узурпирана
вредна државна имовина. Захтева се и активнија дипломатска и медијска
акција ради упознавања међународне јавности о етничком чишћењу које се
спроводи над Србима са Косова и Метохије у последњих 150 година.
Ова резолуција предвиђа оснивање Mинистарства за АП Косово и
Метохија, а које министарство би требало да обавља послове државне управе
који се односе на: функционисање институција Републике Србије на тери
торији АП Косово и Метохија, образовање, здравство, социјалну политику,
културу, инфраструктуру, систем локалне самоуправе и телекомуникације
у српским подручјима на територији АП Косово и Метохија, избор и име
новања органа управљања и руковођења у области образовања, здравства,
социјалне заштите, културе и инфраструктуре у установама, предузећима
и другим правним лицима на територији АП Косово и Метохија у складу са
законима који регулишу те области и уз прибављену сагласност надлежних
министарстава, функционисање и рад Српске православне цркве, обнову
и заштиту духовног и културног наслеђа на територији АП Косово и Мето
хија, финансијску, правну, техничку и кадровску помоћ у свим областима
значајним за Србе и друге неалбанске заједнице на територији АП Косово и
Метохија, сарадњу са Комесаријатом за избеглице и миграције у делу који
се односи на интерно расељена лица са АП Косово и Метохија, спровођење
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државне политике заштите територијалног интегритета Републике Срби
је, сарадњу са цивилном и војном мисијом Уједињених нација на АП Косово
и Метохија (УНМИК и КФОР) на основу Резолуције Савета безбедности број
1244.
Ова резолуција је први акт који се позива и на међународне уговоре о
разграничењу између правних претходница Републике Србије са Албани
јом, што је несумњив аргумент који иде у прилог тврдњи да је АП Косово и
Метохија део Републике Србије која се граничи са Албанијом. Такође, ова
резолуција је акт опредељења Народне скупштине Републике Србије да
се борба за очување АП Косово и Метохија измести из формата бриселске
бирократије која функционише на принципима условљавања тзв. европ
ског пута Србије њеним повлачењем са територије АП Косово и Метохија.
III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВО
ЂЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ
За спровођење ове резолуције нису потребна додатна финансијска
средства у буџету Републике Србије.
Архив Српског покрета Двери

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група ДВЕРИ
13. октобар 2017. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
На основу одредбе чл. 107. ст. 1 Устава Републике Србије, те члана 40. ст. 1. тач
ке 1. Закона о Народној скупштини и чл. 150. ст. 1. и 190. ст. 1. Пословника Народне
скупштине, подносимо ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА,
с предлогом да се, на основу члана 167. Пословника Народне скупштине, донесе
по хитном поступку.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ (потписани сви посланици Посланичке групе Срп
ског покрета Двери)
ПРЕДЛОГ
Полазећи од тога да су српска култура, књижевност и језик недељиви и да
обухватају сав српски народ,
Констатујући да српски духовни простор обухвата – уз манастире, цркве,
гробља, ране штампарије и штампане књиге, картографију, натписе и записе,
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повеље и привилегије, летописе и друге рукописне књиге – и српски књижевни
и говорни језик штокавског наречја,
Констатујући да српски језик има два равноправна књижевна изговора –
екавски и ијекавски,
Истичући да се језичка припадност не подудара са верском припадношћу и
да су српским језиком говорили и говоре етнички Срби све три вероисповести –
православне, римокатоличке и исламске,
Имајући посебно у виду покушаје политизације језика и стварања посебних
књижевних језика из српског језика у оквиру процеса изградње нових нација на
Балкану,
Потврђујући научну чињеницу да савремени српски језик употребљавају и
Срби римокатоличке и Срби муслиманске вероисповести као свој књижевни језик,
као и да је тај језик био и остао по свом граматичком и гласовном систему један
и јединствен српски језик – како га је кодификовао Вук Стефановић Караџић,
Одбацујући покушај да се све што је српско сведе на србијанско, како би све
што није србијанско престало да буде српско,
Осећајући државну обавезу делатне културне политике идентитета на цело
купном српском духовном и културном простору који подразумева и Србе ван
Србије – у региону и расејању,
Знајући да је програм издвајања нових „књижевних језика“ из српског језика
на конфесионалној основи одражен и у Дејтонском споразуму (1995), који има
четири равноправна текста, од којих је један на енглеском а три на српском језику,
с тим што се српским језиком у том документу сматра само екавска ћириличка
варијанта док се две ијекавске латиничке варијанте српског књижевног језика у
њему називају „хрватским“ односно „босанским“ језиком,
Истичући филолошку чињеницу да су такозвани хрватски, црногорски и
босански или бошњачки језик само варијанте српског језика,
Народна скупштина Републике Србије доноси:
ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЗАШТИТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
1. Народна скупштина Републике Србије изражава став да су сва књижевна
и научна дела настала на српском језику део српске духовне и културне башти
не, што укључује и дела научника и уметника несрпске националности настала
на српском језику, дела Срба свих вероисповести настала на српском језику, као
и дела научника и уметника из расејања (дијаспоре) настала на српском језику.
2. Државне институције Србије су дужне да раде на пописивању, прибављању,
чувању и заштити свих уметничких и научних дела насталих на српском језику.
3. Државне институције Србије су дужне да раде на очувању научних и умет
ничких дела насталих на српском језику у бившим југословенским републикама
као духовне и културне баштине српског народа.
4. Народна скупштина Републике Србије нарочито истиче да српски језик
има два равноправна књижевна изговора: ијекавски и екавски, и питање употребе
ових изговора не може бити диференцијална црта за стварање нових књижевних
језика из српског језика. Посебно истичемо да су славонска, приморска, дубровачка
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односно далматинска штокавска књижевност нераздвојни део историје српске
књижевности.
5. Државне институције Србије су дужне да подстичу, финансирају и на
друге начине омогуће израду научних пројеката усмерених на заштиту српског
језика и српске духовне и културне баштине у Србији, региону и расејању.
6. Државне институције Србије су дужне да раде на очувању и унапређе
њу српског језика код Срба у региону и расејању, нарочито кроз отварање нових
допунских школа за учење српског језика у нашим амбасадама и конзулатима у
региону и свету, финансијску и другу подршку културно-уметничким друштвима
и културно-просветним заједницама Срба у региону и дијаспори, финансијску
и другу подршку електронским и штампаним медијима Срба из региона и дија
споре који су на српском језику.
7. Народна скупштина захтева од надлежних државних органа да се бога
та духовна и културна баштина Срба расејаних широм света врати у oтаџбину,
постане саставни део културне историје Срба и сачува у посебном спомен дому
српске емиграције који ће за те сврхе бити основан у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Уставни основ за доношење ове декларације садржан је у одредби чл. 99.
ст. 1. тач. 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скуп
штина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
као и у одредби чл. 8. ст. 1. Закона о Народној скупштини, којим је, између
осталог, прописано да Народна скупштина доноси декларације.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Полазећи од уставне одредбе која прописује да су у Републици Србији у слу
жбеној употреби српски језик и ћириличко писмо, те садржински идентичне
одредбе Закона о службеној употреби језика и писама, неопходно је да Народна
скупштина Републике Србије коначно заузме јасан и недвосмислен став по овом
кључном питању.
Предлогом ове декларације подносилац жели да Народна Скупштина, као
најважније представничко тело српског народа, обавеже све државне институ
ције да се додатно ангажују по питању заштите српског језика.
Протеклих деценија српски језик је све више угрожен, а уставне и законске
норме које гарантују заштиту српског језика и ћириличког писма се не поштују.
Посебан проблем представљају константни покушаји политизације српског језика
и стварања посебних књижевних језика из српког језика у оквиру силом намет
нутог процеса стварања нових, лажних нација на Балкану. Сматрамо да се овим
покушајима мора стати на крај, те да је крајње време да се прекине са злоупотре
бом српског језика и креирањем заблуда о овом питању. Напомињемо чињеницу
да српски језик има два у потпуности равноправна књижевна изговора - екавски
и ијекавски, те да српски народ и нарочито држава Србија не смеју толерисати
прекрајање језичких чињеница и покушај да се српским језиком сматра само
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екавска ћириличка варијанта нашег језика, а да се ијекавске латиничке предста
вљају као некакви нови, тзв. хрватски и бошњачки језици. Неспорна је чињеница
да су тзв. хрватски, бошњачки и црногорски језик само варијанте српског језика,
а да се језичка припадност не подудара са верском припадношћу и да српским
језиком говоре етнички Срби све три вероисповести, те сматрамо да је неопходно
да Народна скупштина, доношењем ове декларације, ову чињеницу истакне као
јасан и непроменљив став државе Србије.
Посебан проблем налазимо у вишедеценијском изостанку адекватне
културне политике наше државе. Наиме, државне институције које су у обаве
зи да, поштујући уставне и законске норме, раде на очувању и заштити српског
језика свој посао не обављају ваљано, док је за многе политичаре питање заштите
српског језика споредно питање у српском политичком животу, а за неке од њих,
чак и табу тема. Сматрамо да су државне институције дужне да поклоне далеко
већу пажњу овом питању, те да подстичу, финансирају и на друге начине омогуће
израду научних пројеката чији би циљ био заштита српског језика, али и српске
духовне и културне баштине, како у матичној држави, тако и у региону и расејању.
Предложеном декларацијом се ствара основа да државне институције
пруже бољу заштиту српког језика, а да Народна скупштина Републике Србије
коначно формулише несумњив и јасан политички став да су сва књижевна и
научна дела написана на српском језику део српске духовне и културне башти
не, те да ова декларација послужи као својеврсни покретач стварања нове српске
културне политике, културне политике која је нашој држави и народу више него
потребна.
III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВО
ЂЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
За спровођење ове декларације нису потребна додатна финансијска
средства у буџету Републике Србије.
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
С обзиром да је од завршетка Другог светског рата српски језик, као
већински језик грађана Србије, угрожен, сматрамо да декларацију треба
што пре усвојити.
Архив Српског покрета Двери
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група ДВЕРИ
13. октобар 2017. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
На основу одредбе чл. 107. ст. 1. Устава Републике Србије, те члана 40. ст. 1. тач
ке 1. Закона о Народној скупштини и чл. 150. ст. 1. и 190. ст. 1. Пословника Народне
скупштине, подносимо ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ЋИРИЛИЦЕ И
ОЧУВАЊУ КЊИЖЕВНОГ И КУЛТУРНОГ БЛАГА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НАСТАЛОГ
НА ЛАТИНИЦИ, с предлогом да се, на основу члана 167. Пословника Народне
скупштине, донесе по хитном поступку.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ (потписани сви посланици Посланичке групе Срп
ског покрета Двери)
ПРЕДЛОГ
Полазећи од Устава Републике Србије који у члану 10. јасно прописује да су у
Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо,
Имајући у виду
- да су језик и писмо основне карактеристике националног идентитета,
- да за друге народе није карактеристично да имају два писма и да двоазбучје
представља проблем у културном, просветном и економском смислу,
- да је ћирилица једно од најпрепознатљивијих обележја културне историје
Срба, о чему сведоче сви најзначајнији писани споменици наше културе,
- да се у међународним стандардима међу језицима који користе латинична
писма не наводи српски језик, због чега се све што је до сада написано латини
цом на српском језику у светским библиотечким фондовима књижи у хрватску
културну баштину,
- да домаћа латиница није подударна са латинском и европском латиницом,
тако да не представља никакву компаративну предност у односу на ћирилицу,
- да је ћирилица једно од најсавршенијих и графички најлепших писама света,
Узимајући у обзир да постоји реална опасност да се ћирилица као основно
писмо српског језика истисне и потпуно изгуби из употребе у јавној сфери,
Истовремено поштујући језик и писмо националних мањина које живе у
Србији, што је и законом регулисано у нашој држави,
Народна скупштина Републике Србије доноси:
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ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЗАШТИТИ ЋИРИЛИЦЕ И ОЧУВАЊУ КЊИЖЕВНОГ И
КУЛТУРНОГ БЛАГА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НАСТАЛОГ НА ЛАТИНИЦИ

1. Народна скупштина Републике Србије позива све државне институције
Републике Србије да предузму неопходне мере ради заштите ћирилице и делат
ног унапређења употребе овог писма.
2. Народна скупштина Републике Србије ће кроз измене и допуне Закона о
службеној употреби језика и писма додатно законски регулисати употребу ћири
лице у јавној сфери, што ће подразумевати и казнене одредбе за непоштовање
коришћења ћирилице у јавној употреби.
3. Народна скупштина Републике Србије сматра да сви јавни натписи у
Србији морају бити истакнути на ћириличном писму.
4. Народна скупштина Републике Србије позива министарства просвете и
културе у Влади Републике Србије да активније раде на унапређењу коришћења
ћириличног писма код младих, посебно имајући у виду да је употреба ћирилице
у потпуности усклађена са савременим информационим технологијама.
5. Народна скупштина Републике Србије позива, а закон ће ускоро и обаве
зивати све штампане и електронске медије у Републици Србији да своје садржаје
објављују на ћирилици и тако допринесу очувању овог писма.
6. Народна скупштина Републике Србије позива све издавачке куће и кул
турне делатнике из Републике Србије да своја дела објављују на ћирилици.
7. Народна скупштина Републике Србије апелује на Српску академију нау
ка и уметности, Матицу српску, Српску књижевну задругу и друге важне научне
и културне институције да се пуном снагом укључе и пруже стручну подршку
ради очувања и унапређења употребе ћирилице.
8. Народна скупштина Републике Србије сматра неопходним израду Страте
гије очувања ћирилице на целокупном говорном подручју српског језика, јер је
нестајање ћирилице сигуран знак постепеног губљења националног идентитета
Срба који живе ван Србије.
9. Народна скупштина Републике Србије тражи од надлежних државних
органа хитно сабирање и чување свеукупног књижевног блага српског језика
насталог на латиници, које треба пренети и на основно писмо српског језика –
ћирилицу, и тако га сачувати за будућност.
10.
Народна скупштина Републике Србије тражи од надлежних држав
них органа да се ово књижевно благо настало на латиници у међународној науч
ној јавности заштити као део културне историје Срба, јер се ради о књижевним
делима насталим на српском језику.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Уставни основ за доношење ове декларације садржан је у одредби чл. 99.
ст. 1. тач. 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скуп
штина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
као и у одредби чл. 8. ст. 1. Закона о Народној скупштини, којим је, између
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осталог, прописано да Народна скупштина доноси декларације.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Полазећи од уставне одредбе која прописује да су у Републици Србији у слу
жбеној употреби српски језик и ћириличко писмо, те садржински идентичне
одредбе Закона о службеној употреби језика и писама, неопходно је да Народна
скупштина Републике Србије коначно заузме јасан и недвосмислен став по овом
кључном питању.
Предлогом ове декларације подносилац жели да Народна скупштина, као
најважније представничко тело српског народа, обавеже све државне институције
да се додатно ангажују по питању заштите и унапређења ћирилице као званичног
писма Републике Србије и основног обележја српског националног идентитета.
Сведоци смо да је протеклих деценија ћириличко писмо све више угрожено,
да се његова примена потискује у други план, а да се уставне и законске норме
које гарантују заштиту српског језика и ћириличког писма не поштују. Двоа
збучје, као карактеристика, није својствено већини других народа, те сматрамо
да, с обзиром на ову особеност код српског народа, држава и државне институ
ције морају посебну пажњу да посвете заштити ћирилице као основног српског
писма и једног од најзначајнијих и најпрепознатљивијих обележја многовековне
културне историје Срба.
Сматрамо да постоји реална опасност да се ћирилица као основно писмо срп
ског језика истисне и потпуно изгуби из употребе у јавној сфери, што сматрамо
недопустивим. Нажалост, делује да они који би понајвише требало да деле ову
нашу бригу, то не чине. Питање заштите ћирилице као основног српског писма
за државне институције није приоритет, већ сасвим споредна тема, која не завре
ђује већу пажњу. Оваква ситуацији у Србији влада већ деценијама. Доношење
ове декларације би био почетни корак у правом смеру, у смеру промене односа
државе према основном српском писму и једном од главних обележја идентитета
већинског народа државе Србије.
Такође, напомињемо да аргумент по којем латиница представља компара
тивну предност у односу на ћирилицу. напросто не стоји, с обзиром да српска
латиница није подударна са латинском и европском латиницом.
Предложеном декларацијом Народна скупштина ће се обавезати да уређењем
законске материје, пре свега изменама и допунама Закона о службеној употреби
језика и писма, појача заштиту ћирилице у смислу додатног регулисања употре
бе ћирилице у јавној сфери. Неопходно је да наведене измене и допуне садрже и
посебне казнене одредбе за непоштовање коришћења ћирилице у јавној употре
би. Наиме, казнене одредбе као један од битних елемената сваке гране права, ће
неспорно утицати на веће поштовање основних законских одредби о употреби
ћириличког писма у јавној сфери.
Сфера употребе ћирилице коју сматрамо посебно значајним јесте употреба
овог писма код младих. Министарства просвете и културе у Влади Републике
Србије морају активније радити на унапређењу коришћења ћирилице код мла
дих. Неопходно је да се овом питању приступи озбиљно и делатно, без налажења
било каквих изговора, нарочито с обзиром да је употреба ћирилице у потпуно
сти усклађена са савременим информационим технологијама. Пример који би
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доношењем ове декларације поставиле државне институције, предвођене Народ
ном скупштином, као највишим представничким телом грађана Србије, биле би
обавезане да следе све важне научне, културне и друге институције, издавачке
куће и други културни делатници.
Надаље, неопходно је да се приступи изради Стратегије очувања ћирилице
на целокупном говорном подручју српског језика. Израда наведене стратегије
мора бити камен темељац процеса очувања основног српског писма, те у њеној
припреми, изради и доношењу учешће треба да узму не само државне, већ и све
друге важне научне и културне институције. Покретач овог пројекта мора бити
Народна скупштина.
Предложеном декларацијом се ствара основа да државне институције пруже
адекватнију заштиту ћириличног писма, а да се употреба ћирилице унапреди, а
њено присуство у јавној сфери појача. Неопходно је да Народна скупштина Репу
блике Србије коначно формулише недвосмислен и јасан политички став који
ће пратити све друге државне и недржавне институције, те да ова декларација
послужи као својеврсни покретач стварања нове српске културне политике, кул
турне политике која је нашој држави и народу више него потребна.
III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВО
ЂЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
За спровођење ове декларације нису потребна додатна финансијска
средства у буџету Републике Србије.
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
С обзиром да је од завршетка Другог светског рата ћирилично писмо,
као већинско писмо грађана Србије, угрожено, сматрамо да декларацију
треба што пре усвојити.
Архив Српског покрета Двери

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група ДВЕРИ
16. октобар 2017. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
На основу одредбе чл. 107. ст. 1. Устава Републике Србије, те члана 40. ст. 1. тач
ке 1. Закона о Народној скупштини и чл. 150. ст. 1. и 190. ст. 1. Пословника Народне
скупштине, подносимо ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ИЗРАЖАВАЊУ ПОЧАСТИ
ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ НЕСРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ПОГИНУЛИМ ЗА ОТАЏБИНУ,
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с предлогом да се, на основу члана 167. Пословника Народне скупштине, донесе
по хитном поступку.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ (потписани сви посланици Посланичке групе Срп
ског покрета Двери)
ПРЕДЛОГ
Имајући у виду да је према Уставу Република Србија држава српског народа
и свих грађана који у њој живе,
Узимајући у обзир чињеницу да су се кроз нашу историју бројни припадници
српске војске несрпске националности истицали по својоj храбрости и пожртво
ваности у рату,
Нарочито се сећајући и памтећи да су у балканским ратовима, Првом и Дру
гом светском рату, као и у отаџбинским одбрамбеним ратовима од 1991-1999.
године, ратујући и жртвујући се за Србију погинули бројни грађани несрпске
националности,
Народна скупштина Републике Србије доноси:
ДЕКЛАРАЦИЈУ О ИЗРАЖАВАЊУ ПОЧАСТИ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ
 АЛНОСТИ ПОГИНУЛИМ ЗА ОТАЏБИНУ
НЕСРПСКЕ НАЦИОН
1. Народна скупштина Републике Србије изражава посебно поштовање и
одаје почаст свим грађанима несрпске националности који су дали своје животе
борећи се у ратовима на страни државе Србије;
2. Народна скупштина Републике Србије позива надлежне институције
Републике Србије да одају почаст овим херојима подизањем споменика којим
би се обележио њихов допринос борби за слободу наше заједничке oтаџбине;
3. Народна скупштина Републике Србије предлаже да се изради комплетан
попис свих грађана несрпске националности који су дали своје животе у отаџбин
ским ратовима како њихова имена не би била заборављена;
4. Народна Скупштина предлаже да се одреди посебан Дан заштитника
отаџбине и државног јединства као државни празник, којим би се обележавало
сећање на све погинуле за слободу Србије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Уставни основ за доношење ове декларације садржан је у одредби чл.
99. ст. 1. тач. 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скуп
штина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
као и у одредби чл. 8. ст. 1. Закона о народној скупштини, којим је, између
осталог, прописано да Народна скупштина доноси декларације.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Како је чланом 1. Устава Република Србија дефинисана као држава срп
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ског народа и свих грађана који у њој живе, узимамо у обзир вишевековну
мултиетничност и мултикултуралност простора на коме заједно са српским
народом живе и припадници других народа, који су у складу са временом и
историјским околностима, делили судбину са српским народом.
Декларацијом особито желимо да скренемо пажњу домаћој, али и светској
јавности на одсуство сваке врсте ксенофобије, нетолеранције, шовинизма и нацио
налне нетрпељивости већинског српског народа према припадницима несрпског
народа, кроз примере и одавање почасти бројним припадницима српске војске
несрпске националности, који су се, кроз историју, истицали по својоj храбрости
и пожртвованости у ратовима за ослобођење од окупатора.
Евидентно је да су у балканским ратовима, Првом и Другом светском рату,
као и у отаџбинским одбрамбеним ратовима од 1991-1999. године, ратујући и
жртвујући се за Србију страдали бројни грађани несрпске националности, чиме
су се уписали у вечну књигу хероја, према којима Република Србија има обавезу
да развија културу сећања, а све у циљу развијања мира и слоге припадника разли
читих националности који су грађани Републике Србије и да би се истакли светли
примери ових родољуба у циљу васпитања и образовања будућих генерација у
духу патриотизма, љубави према отаџбини у којој живе сви грађани Србије, без
обзира на националну припадност.
Сматрамо да се усвајањем Декларације о изражавању почасти грађа
нима Србије несрпске националности погинулим за отаџбину чини први
корак у посвећивању пажње овој теми, како би се кроз законодавне актив
ности Народне скупштине и напорима државних институција Републике
Србије одредио посебан државни празник под називом „Дан заштитника
отаџбине и државног јединства“, којим би се обележавало сећање на све
погинуле за слободу Србије.
III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВО
ЂЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
За спровођење ове декларације нису потребна додатна финансијска
средства у буџету Републике Србије.
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
С обзиром да су Република Србија и њени грађани у последњих 25
година изложени неутемељеној јавној кампањи о присуству ксенофобије,
нетолеранције, шовинизма и националне нетрпељивости према припадни
цима несрпског народа, нарочито у страним медијима, сматрамо да декла
рацију треба што пре усвојити, како би се све државне институције ставиле у
функцију сведочења истине о толерантности, гостопримству и широкогру
дости свих грађана Србије.

Архив Српског покрета Двери
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група ДВЕРИ
17. октобар 2017. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
На основу одредбе чл. 107. ст. 1. Устава Републике Србије, те члана 40. ст. 1. тач
ке 1. Закона о Народној скупштини и чл. 150. ст. 1. и 190. ст. 1. Пословника Народне
скупштине, подносимо ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУ
БЛИКЕ СРБИЈЕ О ЗАШТИТИ ПОРОДИЦЕ У СРБИЈИ, с предлогом да се узме у претрес.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ (потписани сви посланици Посланичке групе Срп
ског покрета Двери)
ПРЕДЛОГ
Имајући у виду:
− Устав Републике Србије, члан 62, став 2; члан 63, став 2; члан 65, став 1;
члан 66, став 1,
− Породични закон, члан 2, став 1; члан 3, став 1; члан 5, став 2; члан 15,
став 1; члан 68, ставове 1 и 2,
− Универзалну декларацију о људским правима, члан 16, ставове 1, 2 и
3; члан 25, став 2; члан 26, став 3,
− Међународни пакт о економским, социјалним и културним прави
ма, члан 10, став 1, тачке 1) и 2),
− Међународни пакт о грађанским и политичким правима, члан 23,
став 1, и
− Конвенцију о правима детета, члан 18, став 1,
Народна скупштина Републике Србије доноси:
ДЕКЛАРАЦИЈУ НАРОДНE СКУПШТИНE РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
О ЗАШТИТИ ПОРОДИЦЕ У СРБИЈИ
1. Породица, утемељена у брачној заједници мушкарца и жене, је природ
на и основна јединица друштва, старија од сваке идеологије, религије и
државног уређења, и као таква има право на заштиту државе и друштва.
2. Породица је највреднији ресурс Републике Србије и природна средина у
којој се деца рађају, подижу и васпитавају. Као таква, породица је гарант
националног опстанка, основна економска јединица и заједница без које
нема одрживог развоја и напретка друштва и државе.
3. Депопулација представља највећу опасност за дугорочни опстанак народа
и државе. Приоритет рада Народне скупштине и Владе Републике Србије
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

стога мора бити систематско и свеобухватно решавање овог проблема
кроз спровођење про-породичне и про-наталитетне политике. Држава
ће штитити институције брака и породице свеобухватном про-породич
ном политиком.
Про-породична политика треба да буде одвојена од социјалне политике.
Држава ће охрабривати брачне парове да имају већи број деце. Посвеће
ност брачних парова стварању вишедетне породице не сме бити разлог
за осиромашење породице.
Држава ће мерама директне и индиректне финансијске помоћи, пореским
реформама, креирањем мера за препознавање родитељства као занимања,
мерама које ће омогућити лакше стицање породичног дома и развојем
про-породичног образовања и културе спроводити заштиту породице.
Приоритет при планирању буџета Републике Србије биће издвајања за
помоћ и подршку породици.
Држава ће подржавати предузећа и компаније које ће примењивати пропородичне принципе у свом пословању.
Држава ће стимулисати медијске садржаје који промовишу вредности
породичног живота и родитељства, и истовремено строжије регулисати
медијске садржаје који су у супротности са традиционалним породич
ним вредностима грађана Републике Србије.
Држава ће промовисати образовно-васпитне програме који поштују тра
диционалне културне, етничке и религијске вредности грађана Србије,
које су у блиском односу са породичним вредностима, уважавајући
фундаментално право родитеља да одлучују о васпитању и образовању
своје деце.
У циљу дугорочног остварења заштите породице у Србији потребно је ово
питање уврстити у Устав Србије, формирати Министарство за породицу
у Влади Републике Србије и увести институцију Заштитника породице.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Уставни основ за доношење ове декларације садржан је у одредби чл.
99. ст. 1. тач. 7. Устава Републике Србије, којим је прописано да Народна скуп
штина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
као и у одредби чл. 8. ст. 1. Закона о Народној скупштини, којим је, између
осталог, прописано да Народна скупштина доноси декларације.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Према подацима Завода за статистику Републике Србије, природни при
раштај у 2016. години је износио -36100, док смо у последњих 10 година изгуби
ли преко 350.000 становника. Природни прираштај на 1000 становника изно
си -5,1, док је стопа укупног фертилитета 1,46, што је апсолутно недовољно
за просту репродукцију становништва. По овим параметрима не заостајемо
ни за развијеним државама Европе (Немачка 1,50; Италија 1,37; Шпанија 1,32,
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итд). Сматрамо да је проблем депопулације, која је све израженија из године у
годину, приоритетни проблем са којим се наша држава и друштво суочавају.
Према подацима о старосној структури становништва, удео особа старијих од
60 година у укупном становништву износи више од 27%.
Анализирајући узроке депопулације и мере у борби против ове појаве,
закључили смо да се до дугорочног решења може доћи само кроз посма
трање породице као основне јединице друштва. У свеобухватној подршци
породици је дакле кључ решења демографског проблема. Супружници у
највећем броју случајева имају природну жељу за више од једног детета, али
из бројних разлога се не одлучују на такав корак. Међу најважнијим раз
лозима је несигурност у стабилну будућност, нерешено стамбено питање,
недовољна укупна примања породице, итд. Према важећем Уставу и Поро
дичном закону, као и према међународно прихваћеним обавезама, Репу
блика Србија је дужна да породицу заштити као основну јединицу друштва.
Сматрамо да су постојеће мере социјалне политике превазиђене и неа
декватне, како у подршци породици, тако и у борби против депопулације.
Социјална политика треба да остане резервисана за оне грађане којима је
она и потребна, и посебно је треба проширити, у складу са могућностима.
Независно од социјалне политике, потребно је од темеља формулиса
ти про-породичну политику, као подршку породици, основној ћелији дру
штва, али и као једини исправан пут ка решавању проблема депопулације.
Имајући у виду значај брачне заједнице као основе породице, Народна
скупштина треба да изнова нагласи значај брака и све бенефите које брак
доноси свим члановима породице, и да формулише мере породичне поли
тике за све породице, како оне које ће тек имати потомство, тако и за више
детне породице. Истовремено, држава треба да стимулише брачне парове
да имају више деце, истовремено бринући да проширење породице не дове
де до њеног осиромашења. Улога државе у овом процесу је од пресудног зна
чаја.
Креирањем систематских и свеобухватних мера про-породичне поли
тике, држава треба да омогући повољније стицање породичног дома, побољ
шање материјалног статуса породице и стварање услова за лакше одлучива
ње брачних парова на даље рађање.
Постављањем питања финансијске помоћи породици као приоритет
ној тачки приликом планирање буџета за сваку следећу годину, држава би
послала јак сигнал породицама у Србији да о њима брине као о највредни
јем ресурсу и залогу за будућност.
Стимулисањем послодаваца ка увођењу и примени про-породичних
пословних принципа, као што су флексибилно и парцијално радно време,
као и запошљавање првенствено мајки, ослободиће се нова радна места и
омогућити веће учешће жена на тржишту рада, што ће заузврат допринети
даљем побољшању материјалног стања породица.
Пореском реформом у правцу пореских олакшица за оне који улазе у
брак, стварају породицу и рађају децу, подстиче се породичан живот у Срби
ји и сви они који се определе да живе породично и имају више деце тиме
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побољшавају и свој материјални положај у друштву.
Промовисањем и подршком про-породичних медијских и образовноваспитних програма ће се дугорочно васпитати генерације које ће пошто
вати традиционалне породичне вредности нашег народа и даље утицати на
смањење последица депопулације.
Питање заштите породице није питање за једну странку, нити за један
мандат Владе или један сазив Народне скупштине. Питање заштите и подр
шке породице, и у ширем контексту борбе против негативних демограф
ских трендова у Србији је питање националног опстанка. Зато сматрамо да
тема заштите породице мора да нађе своје место у Уставу, добије министар
ство у Влади и институцију заштитника породице.
Стога апелујемо на колеге народне посланике да усвоје ову Декларацију
као први корак у креирању про-породичних и про-наталитетних мера, које
морају кренути од институционалне подршке породици са највишег нивоа
законодавне власти у Србији.
III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВО
ЂЕЊЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ
За спровођење ове декларације нису потребна додатна финансијска
средства у буџету Републике Србије.
Архив Српског покрета Двери

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
У Београду,
дана 14. 02. 2018. године
ПРЕДЛОГ ЗА ГЛАСАЊЕ О НЕПОВЕРЕЊУ ВЛАДИ2
У складу са чл. 217. Пословника Народне скупштине подносимо Предлог за
гласање о неповерењу Влади Републике Србије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ми, потписани народни посланици, предлажемо гласање о неповерењу Вла
ди Републике Србије:
• због изузетно лошег материјалног стања и животног стандарда грађана
Републике Србије;
• због катастрофалног стања у образовању, здравству и култури;
• због најниже стопе привредног раста у региону;
2
Народни посланици Српског покрета Двери, Покрета Доста је било и чланови посла
ничке групе Нова Србија – Покрет за спас Србије, поднели су 14. фебруара 2018. године Народној
скупштини Предлог за гласање о неповерењу влади,
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•

због незаконитог и противуставног усвајања Закона о буџету Републике
Србије за 2018. годину, кршења процедура и демократских правила;
• због стања у РТС-у, готово потпуног медијског мрака и стања у медијима;
• због избегавања председнице и чланова Владе Републике Србије да уче
ствују у расправи o Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2018.
годину и пратећем сету Предлога закона;
• због раширене корупције и криминала;
• због несређених бирачких спискова;
• због министара који немају основне квалификације за посао који објављају;
• због избора неспособних страначких кадрова на најодговорнија места
у држави;
• због недозвољеног и незаконитог утицаја Владе на независност рада
Републичког јавног тужилаштва;
• због чињенице да сваке године Србију напусти десетине хиљада младих
људи који своју будућност не виде у Србији;
У прилогу Вам достављамо списак народних посланика који подносе Пред
лог за гласање о неповерењу Влади Републике Србије.
Архив Српског покрета Двери

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
14. фебруар 2018. године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ3
На основу одредбе члана 118. става 2. Устава Републике Србије и одредбе члана
234. Пословника Народне скупштине Републике Србије, подносимо:
ПРЕДЛОГ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
с предлогом да се уврсти на дневни ред прве наредне седнице НС РС, по хит
ном поступку.

3

Народни посланици Српског покрета Двери и Покрета Доста је било, поднели
су 14. фебруара 2018. године председнику Народне скупштине Предлог за разрешење
председника Републике.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Положај и уставноправна природа председника Републике у уставном моделу
Републике Србије се своди на тзв. модераторну улогу у односима између извршне
и законодавне гране власти. Такав положај шефа државе почива на демократском
легитимитету, јер се шеф државе бира на непосредним изборима. Председник
Републике мора имати надстраначку, наднационалну и надрегионалну улогу, јер
су то претпоставке за изражавање државног јединства. Поред наведеног, пред
седник Републике у уставноправном смислу има посебну везу са АП КИМ, због
садржине заклетве коју полаже приликом ступања на дужност, а која је пропи
сана у нормативном делу Устава.
Међутим, актуелни председник Републике повредио је Устав Републике
Србије у више наврата.
На првом месту, морамо указати на флагрантно кршење уставних начела
суверености и територијалне целовитости државе коју представља и чији је шеф.
Наиме, дана 31. августа 2017. године, Александар Вучић се у Бриселу сусрео са пред
ставником илегалних органа у Приштини, са тзв. председником лажне државе
Косово, Хашимом Тачијем. Том приликом поменути су договорили имплемен
тацију тзв. споразума о правосуђу, који је део спорних, неуставних бриселских
споразума, а што је подразумевало интеграцију српских носилаца правосудних
функција у тзв. косовски правосудни систем. До договорене интеграције је напо
слетку дошло дана 24. октобра 2017. године, када су српске судије и јавни тужиоци
положиле заклетву у кабинету Хашима Тачија.
Оваквим поступањем председник Републике је повредио више одредаба
нормативног дела важећег Устава Републике Србије, и то: одредбу члана 111 Уста
ва којом је прописано да председник Републике изражава државно јединство,
одредбу члана 97. Устава која уређује надлежности Републике, те, можда и нај
важније одредбе чланова 2 и 8 Устава Републике Србије. Наиме, одредба члана
2 Устава прописује да су носиоци суверености грађани, те да ниједан државни
орган, политичка организација, група или појединац не може присвојити суве
реност од грађана. Поменути договор са представником некаквих илегалних
органа на територији АП КИМ која је под тренутном окупацијом, терористом
Тачијем, представља корак у правцу фактичног признања независности тзв.
државе Косово, те одрицање од једне од три гране власти сваке државе: судске
власти. Истовремено, на описани начин, председник Републике је неуставним
путем, фактички принудио српске носиоце правосудних функција да узму уче
шће у раду илегалних органа и постану део илегалног система који важећи Устав
не препознаје, будући да је сходно одредби члана 194 ст. 1 Устава прописано да је
правни поредак Републике Србије јединствен.
Такође, одредбом члана 8 става 1 Устава Републике Србије прописано је да је
територија наше државе јединствена и недељива. Из наведене одредбе је несум
њиво да председник Републике није имао овлашћења да приступи закључењу и
имплементацији горе поменутог договора, те да нема право на предузимање корака
који доводе у питање јединственост и недељивост територије Републике Србије.
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Како је до описане повреде Устава дошло у вези са дешавањима на терито
рији АП КИМ која је под тренутном окупацијом, то произлази да је председник
Републике на изложени начин прекршио и текст уставне заклетве, прописане
одредбом чл. 114 ст. 3 Устава, а која гласи: „Заклињем се да ћу све своје снаге посве
тити очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и
Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских
права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благоста
ња свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све
своје дужности”.
Председник Републике Србије Александар Вучић више пута је повредио Устав
Републике Србије, нарушио начело поделе власти на ком почива уређење власти
и прекорачио је своја овлашћења, те су се стекли услови за његово разрешење са
функције председника.
Према члану 111. Устава Републике Србије председник Републике изражава
државно јединство Републике Србије, а према члану 115. Устава председник Репу
блике не може обављати другу јавну функцију или професионалну делатност.
Александар Вучић је на функцију председника Републике изабран дана
2. априла 2017. године, као кандидат Српске напредне странке чији је и даље
председник. Уколико према уставном моделу председник Републике изражава
државно јединство, онда ипак не сме бити на челу било које партије, јер државно
јединство подразумева представљање целине, а не једне политичке партије као
дела те целине.
Иако је више пута јавно позиван да поднесе оставку на функцију председника
странке, Александар Вучић је то одбио правдајући се чињеницом да је и некада
шњи председник Борис Тадић истовремено био и председник странке, те да то
неће учинити док не заврши послове које је планирао и не нађе себи адекватног
заменика у странци.
Оваквим и сличним изјавама Александар Вучић је показао да је свестан
кршења Устава које чини, те да то чини намерно, затим да сопствене приватне
интересе и интересе Српске напредне странке ставља изнад Устава и да уопште
не намерава да подједнако представља све грађане, што је уставна сврха инсти
туције председника Републике.
Уколико намерава да буде председник свих грађана, те да заиста изражава
државно јединство, председник Републике не може и не сме да обавља ниједну
другу јавну функцију, а нарочито не функцију председника политичке партије,
јер политичка партија по својој дефиницији заступа партикуларне интересе јед
ног дела народа, а никако свих грађана.
Члан 6. Устава Републике Србије дефинише забрану сукоба интереса и про
писује да нико не може вршити државну или јавну функцију која је у сукобу са
његовим другим функцијама, пословима или приватним интересима.
Како функцију председника странке није и не намерава да напусти, Алексан
дар Вучић на такав начин континуирано крши чланове 6, 111. и 115 Устава Републи
ке Србије и тиме директно обесмишљава институцију председника Републике.
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Александар Вучић је својим досадашњим поступцима такође више пута
повредио и члан 4 Устава Републике Србије, који предвиђа да уређење власти у
Републици Србији почива на подели власти на законодавну, извршну и судску.
Председник Републике не сме да се меша у рад правосуђа. Наиме, Алексан
дар Вучић је више пута у јавности коментарисао судске пресуде у поступцима
који су у току, помињао у негативном контексту судије које су их доносиле, сиг
нализирајући на тај начин пожељан исход поступка и тако чинио недозвољен
притисак на судство, кршећи директно чланове 4. и 149. Устава, који прописују
да је судска власт независна, да је судија у вршењу судијске функције независан и
потчињен само Уставу и закону, те да је сваки утицај на судију у вршењу судијске
функције забрањен.
Политички утицај на правосуђе, председник Републике првенствено је оства
ривао путем медија, како штампаних, тако и електронских. Председник је од
почетка свог мандата, више пута коментарисао судске одлуке и судске поступке,
наводећи у коментарима своје прогнозе и очекивања. Председник је на тај начин
вршио утицај на правосудне органе, константно оцењујући да ли су судије на аде
кватан и професионалан начин приступале својим задацима, стварајући својим
изјавама притисак на рад истих.
Поред недозвољеног мешања у судску власт, Александар Вучић константно
утиче на политику Владе и обавља радње које према Уставу припадају премијеру
и министрима, а не председнику Републике, те поред већ поменутог кршења наче
ла поделе власти и члана 4 Устава, председник Републике тако крши и чланове
122 и 123 Устава који прописују да је Влада носилац извршне власти у Републици
Србији и да Влада утврђује и води политику.
Приликом билатералних и мултилатералних састанака, са представницима
највиших власти других држава, председник Александар Вучић се редовно поја
вљивао на истим у својству представника Републике Србије, иако су наведени
састанци подразумевали присуство само премијера или министара. Председник
је, без адекватног објашњења и у супротности са свим дипломатским протоколи
ма државе и међународном праксом, своју фигуру истицао у први план. Током
посета и састанака са представницима највиших органа власти, мењајући не
само премијера већ и министре Републике Србије, председник је стварао привид
и лошу слику у не само домаћој већ и у међународној јавности о томе да поделе
власти у нашој држави нема, и да једна особа - председник Републике, може да
врши много више од једне функције.
Утицај на рад Владе Републике Србије, најбоље се огледао пре свега у оцењи
вању рада свих министара и давањем одговора на питања из искључиве надле
жности министара Владе Републике Србије.
Најсвежији пример кршења Устава Републике Србије од стране председника
Александра Вучића је његово директно учешће у изборној кампањи на локалним
изборима у Београду, Бору, Аранђеловцу, Мионици, Пећинцима, Неготину, као и
изборима за месне заједнице у Лесковцу. Иако председник Републике, Алексан
дар Вучић се појављивао на предизборним скуповима Српске напредне странке
где је држао говоре и био представљан у изборном пропагандном материјалу као
да је носилац листа на локалним изборима.
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На овај начин, поново обједињујући функцију председника странке и председ
ника Републике, остале изборне листе и кандидати су стављени у неравноправан
положај и нарушен је легитимитет изборног процеса у тим општинама, што све
представља Уставом недозвољено понашање.
Све горенаведене повреде које злоупотребом свог положаја, прекорачењем
овлашћења и суштинским неразумевањем своје функције у уставном систему,
константно чини Александар Вучић, довољан су разлог да Народна скупштина
покрене поступак разрешења именованог са функције председника Републике
Србије.
На основу свега наведеног, доле потписани народни посланици захтевају да
се на дневни ред стави питање покретање поступка за разрешење председника
Републике Србије, Александра Вучића, због повреде Устава Републике Србије.
Архив Српског покрета Двери

2. ПОЛИТИЧКИ ПРОГЛАСИ И СПОРАЗУМИ
БОЖИЋНИ ПРОГЛАС
Саборни принципи сарадње патриотских политичких снага
Полазећи од чињенице да национално одговорним српским политичким
организацијама интерес Србије јесте и мора бити увек на првом месту, и да оства
рењу тог интереса треба да буду усмерени сви њихови ставови, одлуке и мере које
предузимају;
Уйозоравајући да се Србија налази у дубокој политичкој, економској, морал
ној, социјалној и демографској кризи;
Имајући у виду чињеницу да су досадашња уситњеност, разједињеност и
међусобна супротстављеност патриотских политичких снага у Србији довели
до тога да у Скупштини Србије нису заступљене патриотске и евроскептичне
политичке опције, и да самим тим у Скупштини нико не заступа ставове грађана
Србије који се противе уласку Србије у ЕУ и НАТО и не прихватају економску и
културну колонизацију Србије;
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ, ПОКРЕТ ДВЕРИ И
ГРУПА ПАТРИОТСКИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА
изражавају спремност да буду носиоци сабирања свих патриотских поли
тичких снага Србије, које ће се окупити око следећих политичких принципа:
1. Уређење Србије као јаке правне државе засноване на демократским
начелима. Демократски поредак је угрожен, државне институције се уруша
вају самовољом власти, правна држава не функционише, изборни процес је на
ивици регуларности.... Јаку и делотворну правну државу снажног ауторитета
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ствараћемо на законима који искључиво одговарају правној и култу ролошкој
традицији Србије и актуелним економским и социјалним приликама. Домаћи
правни поредак мора да има супрeматију над нормама међународног права, а
ратификовани међународни споразуми морају да буду у сагласности са Уставом.
Медијске слободе се гуше, онемогућен је демократски дијалог заступника разли
читих политичких ставова. Зато је борба за јачање слободе медија нераскидиво
везана за остварење националних интереса, за ослобађање Србије и остварење
услова да грађани слободно одлучују о својој будућности, политици коју власт
треба да води и путу којим Србија треба да иде.
2. Одбрана Косова и Метохије у саставу Србије. Постојећи Устав Србије,
упркос недостацима, представља непремостиву препреку дезинтеграцији Срби
је. Зато је одбрана важећег Устава борба за очување Косова и Метохије у саставу
Србије и брана распарчавању и слабљењу Србије. Сматрамо да преговоре о Косо
ву и Метохији који се одвијају у Бриселу под посредовањем ЕУ, као и примену
антиуставног Бриселског споразума, треба прекинути и тему КиМ вратити у
Савет безбедности УН. Све антиуставне споразуме склопљене по питању Косова
и Метохије на штету српског народа сматрамо ништавним и након формирања
национално одговорне власти поништићемо их. Паралелно, залажемо се за мак
сималну државну помоћ опстанку српског народа на Косову и Метохији.
3. Побољшање услова живота и пораст животног стандарда грађана.
Годинама уназад услови живота се погоршавају, стандард становништва опада,
социјалне разлике се повећавају. Смањење плата и пензија и њихово замрзавање
на неодређен рок овакво стање ће драматично погоршати. Наша дужност је да
заједничким напором издејствујемо промену погрешне државне и економске
политике којима се угрожава сам биолошки опстанак српског народа. Најважнији
национални задатак данас видимо у борби против беле куге и разним видовима
подршке јачању наталитета у Србији.
4. Одлучно противљење даљим евроинтеграцијама Србије. Цена коју Србија
треба да плати улазак у Европску унију су пристајање на разбијање Србије, даље
слабљење њеног државног јединства, прекид пријатељских односа са државама
који су јој историјски савезници и најперспективнији трговински партнери, еко
номска колонизација, распродаја профитабилних предузећа и пољопривредног
земљишта. Залажемо се за прекид примене Споразума о сарадњи и придружи
вању са ЕУ и преуређивање међусобних односа у правцу економске сарадње са
појединачним европским државама. Друге идеје о европској економској сарадњи,
попут предлога о стварању Европе нација и јединственог економског простора
„од Лисабона до Владивостока“, такође треба да буду размотрене.
5. Српске интеграције. Најважније интеграције за нас су српске интегра
ције, што пре свега подразумева политичко, економско и културно повезивање
са Републиком Српском и борбу за њено очување. Наша обавеза је и заштита
државотворности, националног идентитета и људских права Срба у Црној Гори.
Посебну пажњу посветићемо правима српског народа и у другим бившим југо
словенским републикама, као и очувању националног идентитета Срба у Расејању
и омогућавању њихове што ближе и чвршће везе са Матицом.
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6. Спречавање уласка Србије у НАТО. Последице НАТО агресије на СР Југо
славију су очигледне и далекосежне: губитак људских живота, разарање привреде,
уништавање животне средине и здравља становништва, отимање Косова и Мето
хије... Поред ових, постоје и политички, економски и безбедносни разлози зашто
Србија не треба да постане чланица НАТО. Зато ћемо повести одлучну и отворену
борбу за обнову војске и војно-политичког суверенитета Србије и против сваког
облика непосредног или пузајућег приближавања Србије НАТО пакту.
7. Чврсто повезивање са Русијом. Србија не сме да настави процес евроинте
грација који је води у изолацију од свих осталих земаља света. Да би Србија имала
било какав избор неопходно је чинити све што је у нашој моћи да се билатерални
политички, економски, војни и културни односи са Русијом, руским партнерима
у евроазијским интеграцијама и другим пријатељским земљама света унапреде
у највећој могућој мери и у обостраном интересу. У том контексту неопходно је
институционализовати односе и пронаћи адекватан правни оквир за учешће
Србије у пројектима и програмима ОДКБ-а.
8. Успостављање дугорочно одрживог концепта економског патриоти
зма. Србија треба да све своје ресурсе стави у функцију реиндустријализације и
сопственог економског развоја. Ангажовањем државе на успостављању повољног
привредног амбијента развиле би се привредне гране у којима би Србија показа
ла своје компаративне предности и заузела боље место у међународној подели
рада. Противимо се распродаји државних јавних предузећа и природних ресурса.
Посебну пажњу посветићемо пољопривреди, прехрамбеној индустрији и селу.
9. Вођење културне политике која има за циљ снажење националног иден
титета српског народа. Вођење активне културне политике мора бити усмерено
ка уобличавању српског становишта, јачању самопоштовања, подизању достојан
ства, као и стварању свести о потреби националне самодисциплине. Неопходно је
да се очувају традиционалне вредности у српској и светској културној баштини,
као и универзална научна, културна и цивилизацијска достигнућа. Посебну бри
гу посветићемо очувању, неговању и законској заштити ћирилице. Ово треба да
постане посебна брига српске просвете, у којој треба вратити ауторитет српском
учитељу, наставнику и професору, као и достојанствен материјални статус. Српски
народ је недељив, његов културни простор је јединствен, а вештачка подела на
„српско и србијанско“ за нас је неприхватљива. Подразумева се и гарантована је
Уставом потпуна слобода припадника националних мањина које живе у Србији
да баштине и развијају своју културу.
10. Спровођење системске, неселективне и институционализоване борбе
против корупције. Корупција је непремостива препрека економском и демократ
ском развоју државе. Поред побољшања постојећих антикоруптивних механизама,
нужно је да се донесу прописи који би регулисали унакрсно испитивање порекла
имовине ради њеног праведног и прогресивног опорезивања. Доследном приме
ном ових прописа разоткрили би се механизми нелегалног богаћења тајкуна и са
њима повезаних политичара и политичких странака, зауставила пљачка државе
и успоставила правда.
Да закључимо: Услов за спровођење ових политичких принципа јесте
смена актуелне републичке и покрајинске власти.
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Досадашњи рад и учинак актуелног режима на челу са Александром Вучићем
оцењујемо као лош по српске националне и државне интересе, а посебно ката
строфалан по питању даљег осиромашења грађана Србије кроз смањење плата
и пензија, погубног срљања у ЕУ по сваку цену, као и наставка предаје Косова и
Метохије. Сличном оценом вреднујемо и рад Бојана Пајтића у Војводини, чија се
политика суштински не разликује од политике републичке власти.
Из свих наведених разлога залажемо се за формирање што ширег опозицио
ног патриотског савеза против режима и позивамо друге патриотске политичке
снаге на сарадњу у борби за ванредне изборе на свим нивоима.
Обраћамо се свима којима је на срцу слободна и суверена Србија, свима који
су незадовољни овом влашћу, свима који воле Србију - да нам се придруже.
У Београду, о Божићу 2014.
у име Демократске странке Србије,
др Санда Рашковић Ивић
у име Покрета Двери,
Бошко Обрадовић
У име групе патриотских интелектуалаца
академик Коста Чавошки
проф.др Јасмина Вујић
мр Ђорђе Вукадиновић
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„СА ВЕРОМ У БОГА И СРПСТВО”
ПРЕОБРАЖЕЊСКИ ПРОГЛАС ДВЕРИ И ЗДРАВЕ СРБИЈЕ4
Полазећи од изразите потребе за формирањем снажног народног опозиционог
и патриотског блока против актуелне републичке власти, покрећемо заједничку
сарадњу и активности на следећим основама:
1. Нашим савезом Србија добија аутентичан народни политички покрет који
чине људи који нису компромитовани и корумпирани у бављењу политиком.
2. Ми смо српски родољуби и заштита српског националног и духовног
идентитета, као и српских националних и државних интереса, за нас је увек на
првом месту.
3. Ми смо против уласка Србије у ЕУ и НАТО, залажемо се за стратешку
сарадњу са Русијом и Европу нација у којој би се поштовао државни суверенитет
и националне различитости свих европских нација.
4. Ми смо против антиуставних Бриселских споразума и, уместо наметнутог
дијалога који води ка признању тзв. независног Косова од стране државе Србије,
настављамо борбу за очување Косова и Метохије у саставу Србије.
5. Обавеза државе Србије као матичне државе свих Срба који живе ван њених
граница јесте непрестана брига и заштита права Срба у региону и расејању, са
посебном посвећеношћу ка остваривању заједничке будућности Србије, Репу
блике Српске и Црне Горе.
6. Није само Београд Србија и постоји Србија и ван Београда, и о томе треба
посебно да брину политичари који живе и раде ван Београда, као и републичка
власт у целини.
7. Београду је потребна смена власти и нова генерација београдских полити
чара који до сада нису били на власти и који ће Београду вратити карактер српске
престонице и породичног града, а не велеграда без идентитета којим владају
мафијашки центри моћи.
8. Државна имовина и пољопривредно земљиште нису на продају и не могу
бити предмет закулисних тајкунско-политичких комбинација нити распродаје
странцима, већ треба да буду стављени у функцију домаћег економског развоја.
9. Сви градови и општине у Србији треба да постану породични центри и
пријатељи беба, деце и породице, а не мигрантски кампови.
10. Централна власт мора да брине о економском опстанку и развоју свих
делова државе, а посебну бригу заслужују мање развијена подручја и погранич
ни крајеви Србије.
11. Банкарска пљачка грађана Србије мора бити заустављена, а сви одговор
ни за пљачкашке приватизације, корупцију, прање пара, куповину диплома и
противзаконито богаћење морају завршити у затвору.

4

Проглас је потписан 21. августа 2017. године.
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12. Сва државна финансијска средства и друге могућности: субвенције, поре
ске олакшице, повољне дугорочне кредите, извозне гаранције и инфраструктурна
улагања - треба да се ставе у функцију подстицаја домаће привреде.
13. Село, земља и пољопривреда су велика развојна шанса Србије, и овим
нашим удруживањем Србија коначно добија политички покрет српског села и
сељака.
14. Проговорићемо у име средњег слоја нашег становништва и стати у заштиту
најважнијих носилаца стабилности наше државе: наших војника и полицајаца,
као и просветних и здравствених радника, који су угрожени под овом влашћу.
15. У Европи и свету који се мењају Србија треба да нађе своје место и свој
интерес, чувајући свој национални идентитет: веру, језик, писмо, културу, тради
цију и обичаје српског народа и свих других народа који живе у Србији.
Стојећи на овим идејним основама, обавезујемо се на заједничку сарадњу у
борби за смену актуелне републичке власти и стварање широког народног опо
зиционог фронта који треба да изађе на следеће изборе на свим нивоима као нова
политичка снага и нада. Позивамо и друге странке, групе грађана, јавне личности
и синдикате који деле исту забринутост над судбином Србије под овом влашћу и
исте идеје о политичким променама - да нам се придруже.
Дубоко верујемо у овај политички покрет из народа и знамо да нико не може
да победи народ, када се сложно повежемо и организујемо – са вером у Бога и
Српство.
Бошко Обрадовић, председник Српског покрета Двери
Милан Стаматовић, председник Здраве Србије
Архив Српског покрета Двери
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Полазећи од државне традиције срйског народа и његовог историјског йрава на
АП Косово и Метохија као саставном делу територије Рейублике Србије,
Имајући у виду да је АП Косово и Метохија историјски, државотворни, духовни
и културни стожер Рейублике Србије и њених грађана,
Следећи дух Устава Рейублике Србије, несумњиво дефинисан садржином йре
амбуле којом је констатовано да је АП Косово и Метохија саставни део Рейублике
Србије, а имајући у виду и садржину одговарајућих међународних аката којима се
йотврђује да је АП Косово и Метохија неотуђиви део Рейублике Србије,
Уважавајући йринцийијелан и недвосмислен став Срйске йравославне цркве да
државна власт Србије не сме никада да да своју сагласност на отуђење АП Косово и
Метохија, јер оно што се силом узме, то се и врати, али оно што се йоклони некоме,
то је за свагда изгубљено,
Прейознајући недвосмислену вољу грађана Рейублике Србије којом се одбацује
једнострано и йротивйравно отцейљење АП Косово и Метохија од Рейублике Србије,
Срйски йокрет Двери, Здрава Србија и Народни Покрет „Отаџбина“ доносе
ДЕКЛАРАЦИЈУ О ОДБРАНИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
1. АП Косово и Метохија је саставни и неотуђиви део Републике Србије,
који се тренутно налази под окупацијом, о чему без одлагања треба обавестити
међународну јавност.
2. Сматрамо да ниједан грађанин Републике Србије који се налази на јавној
функцији нема право да потпише обавезујући документ који ће правно отуђити
АП Косово и Метохија као део територије Републике Србије. Било какво формално
признање самозване државе, оличене у илегалним органима у Приштини, пред
стављало би трајни губитак стожера српске државности и културно-историјског
идентитета српског народа.
3. Сматрамо да Влада Републике Србије треба да прекине сваки вид кому
никације и преговора у Бриселу са представницима приштинских илегалних
органа, који се воде уз посредство Европске уније. Европска унија, чије су водеће
државе извршиле агресију на СРЈ, а чије су оружане снаге окосница окупационих
трупа на територији АП Косово и Метохија, никако не може бити посредник у
разговорима о решавању проблема АП Косово и Метохија.
4. Сматрамо да Влада Републике Србије треба да поништи све писане и усме
не споразуме постигнуте у Бриселу са представницима приштинских илегалних
органа, уз посредовање Европске уније, будући да је реч о неуставним, незакони
тим и приватним политичким погодбама неовлашћених лица.
5. Сматрамо да Влада Републике Србије треба да наложи свим политичким
организацијама и појединцима који су на окупираној територији АП Косово и
Метохија укључени у рад илегалних органа у Приштини, а који признају, при
мењују или доносе акте у оквиру илегалног приштинског система, да из истих
одмах иступе и ускрате им подршку.
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6. Сматрамо да Влада Републике Србије треба да покрене иницијативу у
органима УН да се разговори о АП Косово и Метохија убудуће воде искључиво у
оквиру Савета безбедности УН.
7. Сматрамо да Влада Републике Србије треба да предузме све неопходне
мере за доследно и потпуно поштовање и извршење Резолуције 1244 СБ УН. Спро
вођење овог акта представља апсолутни приоритет у државној политици.
8. Сматрамо да Влада Републике Србије треба да предузме све мере и радње
у циљу физичког повратка и боравка српског цивилног и војног особља на тери
торији АП Косово и Метохија, сагласно садржини Резолуције 1244 СБ УН. Ово се
посебно односи на особље које ће одржавати непосредну везу са међународном
цивилном мисијом и међународним безбедносним присуством, обележавати/
чистити минска поља, одржавати присуство на местима српске културне башти
не и на главним граничним прелазима.
9. Сматрамо да Влада Републике Србије треба да у што краћем року йредузме
све нормативне и друге радње у циљу образовања Министарства за АП Косово и
Метохија. Ово министарство ће обављати све йослове државне уйраве који се односе
на йоновно увођење и функционисање државних органа и институција Рейублике
Србије на територији АП Косово и Метохија.
10. Здрава Србија, Српски покрет Двери и Народни Покрет „Отаџбина“ пру
жају пуну подршку српском народу на Косову и Метохији и обавезују се да ће
заједничким снагама радити на одбрани Косова и Метохије.
У Косовској Митровици, 
Дана 02. октобра 2017. године 

Славиша Ристић
Народни покрет „Отаџбина“
Бошко Обрадовић,
Српски покрет Двери
Милан Стаматовић,
Здрава Србија
Архив Српског покрета Двери
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Приликом потписивања споразума о одбрани Косова и Метохије, између Српског покрета
Двери, Здраве Србије и Народног покрета „Отаџбина“, у Косовској Митровици, 2. октобра
2017. године: Славиша Ристић, Зоран Радојичић, Марко Јакшић, Милан Стаматовић,
Бошко Обрадовић, Марија Јањушевић, Марко Пушица и Предраг Митровић

Чланови Председништва Двери у Грачаници, са саборцима, уочи седнице
Председништва Двери, 23. новембра 2017. године
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„СА ВЕРОМ У БОГА И СРПСТВО“
ПРОГЛАС ДВЕРИ И ИСТОЧНЕ АЛТЕРНАТИВЕ
Полазећи од изразите потребе за обновом националног и патриотског блока,
разореног издајом и деловањем актуелне власти и њених сателита, покрећемо
заједничку сарадњу и активности на следећим основама:
- Наш савез доприноси томе да Србија обнови аутентичан национални
политички покрет који чине људи који нису компромитовани и корумпирани
у бављењу политиком.
- Ми смо српски родољуби и заштита српског националног, духовног и
културног идентитета, као и српских националних и државних интереса, за нас
је увек на првом месту.
- Ми смо против уласка Србије у ЕУ и НАТО, и залажемо се за стратешку,
мирнодопску и војну сарадњу са Руском Федерацијом.
- Ми смо против неуставних „Бриселских споразума“ који представљају
приватну политичку погодбу актуелне власти у Београду и илегалних органа у
Приштини под патронатом ЕУ и категорички захтевамо њихов поништај.
- Уместо наметнутог тзв. „унутрашњег дијалога” који води ка признању
независног Косова од стране државе Србије, настављамо борбу за ослобађање
Косова и Метохије.
- Одлучно се противимо пројекту „Велике Албаније“ који директно штети
српским националним интересима.
- Обавеза државе Србије као матичне државе свих Срба који живе ван њених
граница јесте непрестана брига и заштита права Срба у региону и расејању, са посеб
ном посвећеношћу ка остваривању заједничке будућности свих српских земаља.
- Борићемо се да истина о геноциду извршеном над српским народом у
свим српским земљама угледа светлост дана.
- Обновићемо српску војску и систем безбедности како нико не би дошао
у искушење да нападне Србију.
- Београд није једини град у Србији. Држава не може да напредује без рав
номерног економског развоја свих градова, општина и села, при чему посебну
пажњу заслужују пограничне општине и градови.
- Београду је потребна смена власти и нова генерација политичара који ће
Београду вратити карактер српске престонице и породичног града, а не места из
којег естрадни политичари обманама и медијским манипулацијама управљају
бирачким телом широм Србије. Београд треба да задржи своју аутентичност, а не
да буде неуспела копија туђих престоница.
- Државна имовина и пољопривредно земљиште нису на продају, и не могу
бити предмет закулисних тајкунско-политичких комбинација нити распродаје
странцима, већ треба да буду стављени у функцију домаћег економског развоја.
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- Сви градови и општине у Србији треба да постану породични центри и
пријатељи беба, деце и породице. У породици лежи кључ демографске обнове и
држава је дужна да породици пружи сву могућу заштиту.
- Политичко-тајкунска пљачка грађана Србије мора бити заустављена, а сви
одговорни за пљачкашке приватизације, корупцију, прање пара, и незаконито
богаћење морају завршити у затвору.
- Залажемо се за обнову српског банкарског сектора и кажњавање одговор
них за ликвидацију највећих српских банака. Само здрав национални банкарски
систем може покренути привреду, обезбедити правично кредитирање, пораст
инвестиција и потребну ликвидност.
- Прекинућемо сваки вид неповољне сарадње са пљачкашким међународ
ним финансијским институцијама попут ММФ-а и Светске банке. Сарађиваћемо
на равноправној основи са финансијским центрима где можемо постићи боље
услове кредитирања, укључујући и Евроазијске финансијске центре. Заустави
ћемо даље задуживање државе и грађана и спречићемо пад будућих генерација
у дужничко ропство.
- Сва државна финансијска средства и друге могућности: субвенције, поре
ске олакшице, повољне дугорочне кредите, извозне гаранције и инфрастуктурна
улагања треба да се ставе у функцију домаће привреде.
- Ослоњени на домаћу памет и пријатељске земље поставићемо основу за брзи
технолошки развој Србије. Наша држава ће поново бити у светском научном врху,
спречићемо губитак српског научног, здравственог и технолошког потенцијала.
- Село, земља и пољопривреда су велика развојна шанса Србије, и овим
нашим удруживањем Србија обнавља политички покрет српског села и сељака.
Зауставићемо одумирање српског села и створићемо услове за развој пољопривреде.
- Проговорићемо у име средњег слоја нашег становништва, носиоца економ
ског развоја, и стати у заштиту најважнијих носилаца стабилности наше државе:
наших војника и полицајаца као и просветних, здравствених и других радника
који су угрожени под овом влашћу.
- Говорићемо у име пензионера и свих сиромашних, обесправљених, угро
жених и одбачених грађана Србије, који су остављени на цедилу у последњих 25
година.
- У Европи и свету који се мењају Србија треба да нађе своје место и свој инте
рес, чувајући свој национални идентитет: веру, језик, писмо, културу, традицију
и обичаје српског народа и свих других народа који живе у Србији. Залажемо се
за Европу нација у којој би се поштовао државни суверенитет, традиција и наци
оналне различитости свих европских нација.
Стојећи на овим идејним основама, обавезујемо се на заједничку сарадњу у
борби за смену актуелне републичке власти и стварање широког народног опо
зиционог фронта који треба да изађе на следеће изборе на свим нивоима као нова
политичка снага и нада. Позивамо и друге политичке странке, групе грађана, јавне
личности и синдикате који деле исту забринутост над судбином Србије под овом
влашћу и исте идеје о политичким променама да нам се придруже.
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Дубоко верујемо у овај политички покрет из народа и знамо да нико не може
да победи народ када се сложно повежемо и организујемо – СА ВЕРОМ У БОГА
И СРПСТВО.
У Београду, дана 07. новембра 2017. 

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ
Председник
Бошко Обрадовић
ИСТОЧНА АЛТЕРНАТИВА
Председник
Драган Тодоровић
Архив Српског покрета Двери

Полазећи од чињеница да је постојећи партократски систем дубоко огрезао
у криминал, корупцију, потпуно одсуство одговорности, као и да су сви остали
политички субјекти партиципирали у власти и чине део тог система, у жељи за
суштинском променом таквог система, политичке организације Доста је било и
Српски покрет Двери потписују
ДЕКЛАРАЦИЈУ
О САРАДЊИ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ
ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
1. Уз пуно уважавање различитих идеологија и погледа на различита друштве
на питања, подразумевајући пуну сагласност око демократског система власти,
независних грана власти и институција система, слободних избора, слободе меди
ја, правне државе, владавине права и слободе и права сваког појединца, главна
заједничка тема кампање и тачка окупљања Потписника декларације је борба
против корупције, партократије и партијске паразитске државе. Та борба против
корупције и партијске државе подразумева борбу против партијског запошљава
ња, буразерске економије, намештених тендера, партијског рекета, претварања
Србије у земљу јефтине радне снаге, борбу за потпуну транспарентност државе,
приватност грађана, јавне конкурсе, одговорност државе према грађанима и уво
ђење потпуне одговорности свих јавних функционера и државних службеника.
Ова декларација је темељ сваког споразума о техничкој, предизборној сарад
њи. Потписници декларације ће имати своје посебне одборничке клубове након
спроведених избора и потпуно самостално и независно водити своју политику.
2. Основни принцип сарадње Потписника декларације је базиран на зајед
ничкој борби против корупције, чији су кључни елементи систем одговорности и
потпуна транспарентност државе на свим нивоима. Потпуна транспарентност је
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детаљно дефинисана у Прилогу 1. који је саставни део овог споразума, односи се
на све органе државне управе, сва јавна предузећа, заводе, установе, све директне
и индиректне кориснике буџетских средстава, као и сва привредна друштва и
друга правна лица у којима држава има већинско власништво и садржи:
1. За сваки динар мора да се зна на шта је потрошен, по ком уговору и ком
правном лицу је извршена уплата, за све јавне набавке објављена сва документација
2. Број запослених по сваком основу, систематизација радних места, мерила
радног учинка, јавне биографије свих руководилаца, јавни конкурси
3. Попис и процену вредности покретне и непокретне имовине, свих дуго
вања и потраживања, свих судских спорова
3. Потписници декларације се обавезују да неће правити предизборну или
постизборну коалицију, улазити у власт, директно или индиректно преко дирек
торских, заменичких и саветничких места у јавном сектору, са СНС, странкама које
су у коалицији са СНС на било ком нивоу и другим странкама владајућег режима.
4. Потписници декларације се обавезују да неће правити предизборну или
постизборну коалицију, улазити у власт, директно или индиректно преко дирек
торских, заменичких и саветничких места у јавном сектору, са било којом политич
ком организацијом која на било ком нивоу власти не поштује принцип потпуне
транспарентности из тачке 2. ове декларације.
У Београду, дана 19. јануара 2018. године

За Доста је било
Саша Радуловић
За Српски покрет Двери
Бошко Обрадовић
Архив Српског покрета Двери
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СПОРАЗУМ О ОСНИВАЊУ САВЕЗА ЗА СРБИЈУ5
Као одговорни људи забринути због огромних йроблема у којима се налази наше
друштво и држава,
Свесни да међу нама йостоје одређене идеолошке и йолитичке разлике, које смо
ставили у други йлан због йромене лошег система власти у Србији,
Не одричући се својих йојединачних идентитета и йолитичких йрограма,
Желећи да формирамо нову йолитичк у сцену и нову йолитичк у културу у
Србији, у оквиру које иако се разликујемо нормално комуницирамо, договарамо се
и сарађујемо на темама од ойштег интереса око којих се сви слажемо,
Имајући за циљ смену актуелне власти, формирање временски орочене Владе
стручњака на челу са нестраначким йремијером, ослобађање медија и сйровођење
фер и йоштених слободних избора йосле годину дана нове власти,
Пристуйамо формирању заједничког ойозиционог йолитичког савеза – Саве
за за Србију, стављајући у йрви йлан следеће заједничке йрограмске тачке које ће
обезбедити нормалан и бољи живот у Србији за све њене грађане:
1. Изградњу демократског, уређеног и праведног друштва и владавине права
по највишим европским стандардима.
2. Стварање услова за фер и поштене изборе, без притиска на бираче, без
куповине гласова и без коришћења државних ресурса за страначке интересе.
Уређивање Јединственог бирачког списка, измена комплетног изборног система,
модернизација спровођења изборног процеса увођењем могућности електрон
ског гласања и видео надзора на свим бирачким местима, формирање надзорног
одбора НСРС, прописивање прецизних надлежности изборних комисија, преци
зирање надлежности РЕМ-а у контроли предизборних кампања, уз равноправан
третман свих учесника у изборима. Процесуирање виновника свих досадашњих
изборних манипулација.
3. Остваривање пуних медијских слобода, заустављање притисака извршне
власти на медије, гарантовање грађанима право на правовремено, објективно,
потпуно и непристрасно информисање, са посебном пажњом на заштиту грађана
од стварања медијске атмосфере линча, сензационализма, лажних вести, као и
заштиту од даљег загађивања медијског простора непримереним садржајима и
ријалити програмима. Остваривање пуне независности и непристрасног инфор
мисања Јавних медијских сервиса.
4. Залагање за постизање праведног и одрживог решења за Косово и Метохи
ју, кроз дијалог са косовским Албанцима, а уз пуно поштовање Устава Републике
5
Савез за Србију је основан 2. септембра 2018. године у Београду, а оснивачи су: Драган
Ђилас, Српски покрет Двери, Демократска странка, Народна странка, Заједно за Србију, Здрава
Србија, Левица Србије, Покрет за преокрет, Народни покрет „Отаџбина“ и Удружени синдикати
Србије „Слога“.
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Оснивање Савеза за Србију, Сава центар, Београд 2. септембар 2018. године:
Борко Стефановић, Зоран Лутовац, Драган Ђилас, Вук Јеремић,
Бошко Обрадовић и Небојша Зеленовић
(Фото Емил Ваш, Бета)
Србије, резолуције СБ УН 1244 и међународног права, а противећи се било ком
акту који би за последицу имао афирмацију међународног субјективитета, укљу
чујући и чланство у УН, тзв. „државе Косово“.
5. Неспровођење било каквог референдума, укључујући референдума о
Косову и Метохији, у постојећим недемократским условима.
6. Борба против политике сиромаштва коју спроводи власт у Србији, и
заштита презадужених породица.
7. Доношење, разрада и примена мера породичне политике за повећање
наталитета, кроз програме за подршку младима, који ће укључивати стамбени
додатак за младе брачне парове, стипендије за младе таленте, као и подстицаје
за младе предузетнике. Стварање услова за останак младих у земљи и омогућа
вање њиховог повратка.
8. Спровођење нове економске политике, која ће се базирати на већим јавним
инвестицијама, подршци домаћим предузетницима и елиминисању партокра
тије из јавног сектора. Стопирање даљег привилеговања странаца и тренутног
економског модела који се заснива на фаворизацији увоза, експлоатацији јефти
не домаће радне снаге и јефтиних сировина. Спровођење свеобухватне заштите
корисника банкарских услуга, кроз спречавање остваривања екстра профита
пословних банака неправедним и додатним оптерећивањем грађана и привреде.
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9. Укидање постојећег и доношење новог закона о раду у складу са највишим
европским стандардима заштите радника и конвенција Међународне организа
ције рада, као и обнова свеобухватног социјалног дијалога.
10. Очување независности и суверености Србије, изградња достојне позиције
наше земље на међународној сцени.
11. Заустављање продаје националних ресурса и стратешких државних ком
панија, као и увођење професионалног менаџмента у јавна предузећа и предузећа
у већинском државном власништву.
12. Партнерство државе и домаће пољопривреде. Обнова и развој села, спро
вођење политике реалног субвенционисања домаћег пољопривредника. Проти
вљење продаји државног земљишта.
13. Успостављање независног судства и самосталног тужилаштва ослобођеног
утицаја извршне власти. Лакши и ефикаснији приступ грађана правди. Укидање
неправедног система јавних извршитеља.
14. Лустрација свих који су злоупотребили јавне функције и државне ресурсе.
Хитно доношење закона о пореклу имовине, који ће се примењивати на све јавне
функционере од 1990. године до данас.
15. Оштра борба против криминала и корупције, увођење специјалног тужи
оца за високу корупцију по угледу на румунски модел, незастаревање кривичних
дела потеклих из процеса приватизације.
16. Заштита стечених права грађана и забрана њиховог укидања. Враћање
противуставно отетих пензија грађанима на стечени ниво, уз надокнаду свих
претходних умањења. Заштита угрожених категорија становништва са посебном
пажњом на побољшање положаја ратних војних ветерана и радника оштећених
кроз процес приватизације.
17. Образовање као врхунско јавно добро мора бити квалитетно и доступно
свима. Увођење обавезног средњошколског образовања и укидање дуалног обра
зовања. Забрана рада у јавном сектору свима који су купили или фалсификовали
диплому.
18. Изградња суштинске самоуправе. Непосредно изјашњавање грађана о
томе како ће бити инвестиран новац од пореза на имовину, у местима у којима
они живе. Изградња комуналних система који ће грађанима пружати најквали
тетније услуге, по најповољнијим ценама.
19. Остваривање друштва пуне равноправности жена и мушкараца у коме
ће бити једнако плаћени за исти посао, имати једнаке шансе за запошљавање,
напредовање и започињање приватног посла. Стварање механизма за спречавање
директне и индиректне дискриминације по било ком основу.
20. Запошљавање у јавном сектору омогућити искључиво на основу јавног
конкурса и испуњавања стручних критеријума.
21. Побољшање квалитета и доступности здравствених услуга и доношење
нове стратегије за унапређење јавног здравља, са посебним освртом на мере за
борбу против болести зависности. Против ГМО.
22. Неговање најбољих вредности наше традиције и културе, уз стратешки
приступ развоја културне политике и заштита ћирилице.
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23. Заштита права и интереса, као и побољшање положаја српског народа у
региону и дијаспори. Неговање и развој посебних веза са Републиком Српском.
24. Заштита права националних мањина по највишим стандардима.
25. Подстицање и развој спорта и услова за вођење здравих начина живота,
нарочито код деце и омладине. Борба против хулиганизма и насиља у спорту.
26. Побољшање услова рада и друштвено-материјалног положаја запослених
у здравству, просвети, науци, култури, војсци и полицији.
27. Плански приступ развоју инфраструктуре и осавремењивању саобраћај
ница и путних мрежа за речни, друмски, железнички и авио саобраћај
28. Развој енергетике, рударства и обновљивих извора енергије уз заштиту
животне средине и поштовање највиших еколошких стандарда.
29. Увођење системских мера подршке и подстицаја туристичких услуга и
капацитета Србије.
30. Подстицај иновација у циљу омогућавања интензивнијег присуства на
тржишту дигиталне економије.
Архив Српског покрета Двери
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У манастиру Хиландар, новембар 2016. године:
Иван Костић, Драган Весовић, Александар Танасковић, Бошко Обрадовић, Зоран Павловић,
Милић Костић и Предраг Митровић

Бошко Обрадовић као домаћин сеоске славе у Горњем Матејевцу, Ниш,
Васкршњи понедељак 2017. године
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Бошко Обрадовић са игуманом манастира Хиландар,
архимандритом Методијем, март 2018. године
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Сабор у Соко граду, 2011. године

Сабор у манастиру Светог Прохора Пчињског, 2013. године
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Предраг Драгић Кијук
БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ ЗАУСТАВИТИ,
КАО ШТО НИКО НЕ МОЖЕ ПОБЕДИТИ НАРОД
Двери српске представљају једину новост на политичкој сцени Србије.
У протеклим годинама све партије и све странке су показале до чега им је
стало, шта ће да бране и шта ће да чувају. Такво опредељење свих партија у Србији
значило је само једно: да је партократија потопила патрију, и то је тачно.
Захваљујући таквим партијама, односно странкама, Србија данас живи без
јасних територијалних одредница, без јасних ставова својих вековних институ
ција, напросто, она је прћија моћника широм света. То је, најкраће речено, оно
што је Србији понудила њена нова политичка мапа.
Двери представљају нешто потпуно другачије. Двери су несумњиво генера
цијска другачија Србија.
Они представљају младу Србију, једном речју, они су будућност ове земље.
Они јесу будућност и због тога што то представљају у односу на друге поли
тичке странке, и мислим да ће нешто морати да мења, управо због избора који
су пред нама,. Али, могуће ли је ишта мењати на том плану глобалне политике,
која у ствари диктира шта ће то да ради локална и домаћа политика?
Апсолутно, када немате никаквог опредељења сем да радите на сопствену
корист, вама ће се диктати понављати из дана у дан. Зато садашњу и досадашњу
власт препознајемо у синонимном значењу као банкократију и провизиократију,
као митократију. То су три одреднице које говоре шта се у том двосмерном подр
жавању дешава између домаће, локалне политике, политичке и интелектуалне
бижутерије, и те друге, инфантилократије светског хегемона. Шта су, уосталом,
учинили у последњих дванаест година?
Шта су учинили за Косово и Метохију у протеклих 12 година?
Зашто су прећутали етничко чишћење над Србима у Хрватској?
Зашто су прећутали учинак НАТО варвара који су бомбардовали Србију про
јектилима са осиромашеним уранијумом?
Шта су допринели Србији диктираним извињењима, признавањем да су
заправо Срби једини кривци у рату 1991 – 1995?
Једно је тачно: и свет се мења, није се само променила политика у Србији. Тај
глобални свет је изишао, бар када је у питању хришћанска заједница, са новим
геслом на крају 20. и на почетку 21. века. САД и ЕУ као њен протекторат прогла
силе су ново тројство, као надначело живота и политичке истине нашег времена.
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То ново тројство представљају профит, престиж и прогрес, и у име тог профита,
престижа и прогреса, декомпонована је Југославија, а бомбардована Србија.
Али има нешто друго што је занимљиво у тој вези између политике великих
и политике малих народа, и то је разлог на који желим вечерас да подсетим и
себе и вас и њих.
Ова неофитска демократија дошла је на власт после једне фарсичне, мале
октобарске револуције 2000. године и смене режима који није могао да изгласа
сопствену власт. Манипулишући гласачким листићима и вољом народа, лихварска
левица је отишла у историјски архив. Али гле, има нешто што је врло занимљиво и
што је тај демократски свет подржао.
Спасавајући своју биографију, демократе су у ствари, испољивале сваку врсту
љубави за политичку похоту и политичку перверзију и зато никога не чуди да ће
после афере Бодрум они најзад постати најјача сила у Србији, афере која ће пока
зати да су се најзад и они изборили за власт крађом народних гласова.
Двери српске представљају једну генерацијски нову и будућу Србију и они
неће робовати таквом начину коегзистирања са светом. Да ли је Србија једно здраво
друштво? Па разумимо да није. Како је могуће да у здравом друштву једни имају
авионе а други у очајању закивају ексерима шаке, секу прсте или са децом између
себе скачу са шестог спрата? О каквој социјалној бризи те нове српске олигархије
говоримо ако у време тих паразита, у последњих 12 година, резултат каже да у
Србији 21. века гладује, један милион њене популације!?
Баш зато хоћу да вас подсетим на један занимљив дијаграм, кога треба да се
подсете и ти нови српски олигарси. У време тзв. вулгарног материјализма однос
плата радника и руководилаца био је 1:5. У време овог процеса приватизације и
стварања (акумулације) првобитног капитала постало је сасвим природно да рад
ници имају плату до 15.000 динара, а да поједини руководиоци у јавном сектору
(дакле, не у приватним фирмама) попут бившег директора ЈАТ-а, примају месечну
надокнаду до 2,5 милиона динара. То је најбоља слика анатомије политике која је
владала биографијом српског народа и животима свих нас у протеклих 12 година.
Зато мислим да су Двери у праву што се неће повиновати тим новим начелима
које подражава српска власт. Двери немају разлога нити да мисле, нити да верују
да то помињано троједно начело светске политичке авангарде, да то начело пост
модернистичке фазе нове либералне демократије, треба на било који начин да
заживи у Србији. Ни профит, ни престиж, ни прогрес не могу бити свето начело
на коме почива свет. Још мање могу бити део праведне политике.
Двери српске су показале своју легитимацију, своју политичку вољу, кроз
дуги низ година радећи на часопису са истим именом. За разлику од свих српских
институција, радиле су приљежно на забрањеним темама, са највећом, најсери
ознијом интелектуалном одговорношћу. Не знам ни једну групацију, не знам
нити једну институцију која је у последњих деценију и по показала такву врсту
одговорности према свом народу као што су то учиниле Двери српске.
Они имају право да сами себе суоче са истином о Србији. Имају право и да
траже одговор од нас шта смо учинили од себе. Али, они јесу, они и не могу ништа
друго бити, до будућа Србија. Зато се варају све друге странке у политичком живо
ту Србије када их гледају с презиром. Ти криминални докторанти, политички
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натуршчици, људи доведени са конца и конопца са све четири стране света губе
из вида да презир није добар политички капитал.
Треба рећи и констатовати: Двери српске нису само покрет, оне су нешто
више од покрета. Оне су ментално очување здравља српског народа и то је њихо
ва највећа вредност.
Зато је више него јасно да ту политичку будућност, коју овај покрет нуди, не
може зауставити ниједна власт. Будућност Србије се не може зауставити, као што
нико не може победити народ.
Последња Кијукова беседа, изговорена на представљању друштвенополитичког Покрета Двери, Крагујевац, 24. јануар 2012. године

Сабор Двери у Конаку „Вукашиновић” у Београду, 2016. година

Председништво Двери, 2018. година: Борко Пушкић, Милован Јаковљевић, Александар
Танасковић, Радош Пејовић, Тамара Миленковић Керковић, Драгана Пејић Ранђеловић,
Бошко Обрадовић, Гордана Маринковић Савовић, Марија Јањушевић, Југослав
Кипријановић, Стефан Аксовић, Синиша Јагодић, Слободан Димовић и Зоран Павловић
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Бошко Обрадовић интервјуише патријарха Павла
у манастиру Благовештење у Овчар бањи, 2. август 2002. године
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Интервју са патријархом Павлом
БУДИТЕ МУДРИ КАО ЗМИЈЕ А БЕЗАЗЛЕНИ КАО ГОЛУБОВИ!
ДВЕРИ СРПСКЕ: Ваша Светости, где се данас, после трагичног историјског
искуства двадесетог века, налазе српски народ, Српска Православна Црква
и српска држава? На којој се даљини налазимо од заветног идеала да нашим
Народом, Црквом и Државом влада истоветан хришћански дух и заједнички
морални закони?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: За читаво ово време, поготово после Другог светског
рата кад су на власти били људи расположени материјалистички и атеистички,
у многоме се наш народ удаљио и од онога пута којим су ишли наши преци и од
оне науке која је њих одржала и коју су они одржали. Христос нас опомиње, не
обећава нам лако у овоме свету па каже: ,,Ево вас шаљем као овце међу вукове“.
Христос нас не шаље као овце међу вукове да нас вукови раскину односно да
нас онемогуће, него нас шаље да вукови виде шта значи бити овца Христова па
да, ако хоће, сви они постану овце Христове – ако хоће. А овца међу вуковима у
опасности је са две стране: прво и прво, да је вуци онемогуће, раскину: Христос
је – рекох – не шаље зато; али овца је, са друге стране, у опасности да закључи да
се међу вуковима не може опстати друкче него само као вук, па да наоштри зубе,
па да оне папке претвори у канџе, па да научи да урла и од овце постане вук – то
је та друга опасност. Христос нам даје решење за обе ове опасности, па каже: „Ево
вас шаљем као овце међу вукове. Будите мудри као змије а безазлени као голубо
ви“. Змија је симбол мудрости тј. она у опасности чува главу, јер зна ако се реп и
откине – нарашће, али глава неће, док су голубови симбол безазлености: док се
све живо око хране туче (ви знате и свиња кад јој се метне да једе, а оно њено пра
се дође да једе, она га избаци), код голубова, кад је храна у питању, они се не бију.
Е, сад видите: мудрост ће вас сачувати да вас вуци не онемогуће, а доброта
ће вас сачувати да ви не постанете вуци; другим речима, људи треба слободно да
развијају своје умне способности, слободно што год могу више, али под условом
да паралелно развијају и доброту. Јер ум је хладан, он понекад сече посред срца,
а доброта је топла али глупа. Добар и луд браћа – што се каже: ако је само добар
а слабе памети свако га искоришћава, исмева и подмеће му ногу. Када се развија
паралелно и разум и доброта онда ће у дугом веку одржати равнотежу: да ум не
пређе у злоћу (знате: сви ти велики злочинци имају често велике способности и
развијене докторате редом), а да доброта не пређе у глупост. А управо то је нама
најтеже јер ако кренемо у једном правцу идемо често до краја а мора се чувати и
једно и друго. Е, о томе је реч, дакле, удаљили смо се умногоме од тога принципа
еванђелског.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Пропадање моралног капитала у нашем народу, одрица
ње од своје вере и националних вредности у времену комунистичког ропства,
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узрок су опште духовне раслабљености. Који су то путеви нашег повратка
Богу односно себи?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Најпре, та свест да и једну и другу снагу којима нас је
Бог обдарио одржимо. И онда угледање на наше свете претке који су кроз стотине
година ропства били кадри да издрже и да одрже веру православну, и то не само
веру православну у знању него и веру православну по владању, по поступању,
када су они били кадри да се одбране од зла али не као нељуди, не као злочинци,
него су се бранили по оном принципу пушка ти је, пушка ми је, па коме Бог и
срећа јуначка.
Друга је ствар бранити се – што је хришћански дозвољено, а друга је ствар
освајати (освајачки рат). Одбрамбени рат је благословен еванђелски. Дакле, вра
тити се тим вечним еванђелским принципима који проповедају чак и љубав пре
ма непријатељу, то јест свест да тај непријатељ, тај злочинац не зна шта ради. Ми
знамо да он уствари иде у амбис, и да он тога није свестан, па се молимо Богу да
га обрати, да учини што је потребно (не насиљем) да он схвати и да се и он покаје
и спасе. То је тај пут наших предака кога би требало сви да се држимо, да се, на
првом месту, одржимо као људи и као народ Божији па ћемо се онда одржати и
биолошки.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Као наслеђе комунистичке разградње нашег националног
простора појавиле су се нове поделе у српскоме народу. Како коначно стати
на пут већ вишевековном духу неслоге, подељености, раскола, братоубиства?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Ту је у питању, пре свега, несхватање тог основног
принципа еванђелског: љубави. Сујета и гордост када се подигну онда долази до
свађе и нетрпељивости чак, а љубави нестаје. А ови наши, да кажем, и комшије и
непријатељи, они су компактни као један али компактни често у злу, док је код
нас друкчији један став.
Кад су наши преци долазили у ове крајеве, један Грк, у оно доба врло култу
ран, прочитао нас је и забележио: ,,Код Срба се не може ништа учинити митом, не
што су они неподмитљиви него због многих супротних гледишта“. Није несрећа
што ми имамо и многа супротна гледишта јер кад је реч о нечему мора се ствар
сагледати са више страна, али често код нас долази до онога што није више раз
лика у мишљењу него што је злочин.
Био сам на Косову у року од 34 године, па је било тешко добити дозволе у оно
доба да се обнови нека црквица порушена у турско доба, гробље и слично. Али
кад бисмо ипак добили понекад, састанемо се, дођем и ја, свештеник, они одбор
ници, и као међу људима: да видимо какву ћемо цркву да градимо, колико имамо
средстава, колика да буде, да ли ће да има кубе, од каквог материјала – све као
што и бива. И рече један: Најбоље и најбрже ће бити да радимо од оних блокова,
то је најјефтиније и најбрже. А други ће рећи: Ма јесте од блокова али нећемо ми
кроз десет година поново да градимо цркву, боље да градимо од мало трајнијег
материјала. А трећи ће на то: Па добро, ево имамо камена, ајде од камена. А онда
ће један да каже: Ма знаш, ако будемо могли после неколико времена да је живо
пишемо, да метнемо фреске по камену и садашњем малтеру, тешко ће то бити.
Онда ће онај рећи: Нек споља буде од камена а изнутра од цигле. Видите колико
различитих гледишта и свако има своју логику и смисао. Али сад, разуме се, има

422

II ИЗБОРНИ ПРОГРАМСКИ ТЕКСТОВИ

власт која ће одабрати од свега тога: да буде од камена споља, а изнутра од цигле,
да има кубе, да је толико метара и тако даље. Све ово досада било је добро, али сад
код нас долази оно што није добро, што бива да не буде добро. Они чије гледиште
није узето у обзир, они не само да ће вам бити непријатељи, већ ће употребити
и непријатеље да онемогуће да ви ишта учините. Немамо куд: тога се морамо
ослободити. То је само једна гордост, једна сујета – ја па ја – и онда видите до чега
долази. Кад будемо тога свесни и будемо мало смиренији и макар толерантнији,
ако и нисмо у љубави, онда ћемо моћи да схватимо и то гледиште другога, не и
да га усвојимо ако оно није добро, али да схватимо, и да не буде мржње и да не
дође до овога што нас толико цепа, дели и чини да и непријатељима то одговара.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Тридесет и четири године провели сте на Косову и Мето
хији као Епископ Рашко-призренски. Како данас видите решење питања
Косова и Метохије?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: За те 34 године, од почетка, није требало много отва
рати очи па видети да један број Шиптара систематски врши притисак у правцу
етнички чистог Косова. Колики је то број био не бих могао да кажем, али је био
толики да сам се ја већ од прве године жалио властима у Приштини (кад су били
на власти Срби, Црногорци и Шиптари, као и после кад су Косово и Метохија
проглашени аутономном покрајином, где су били на власти у већини Албанци).
Жалио сам се и овде у Београду властима као и Светом Архијерејском Сабору.
Износио сам те моменте: у којој то земљи у Европи, па да узмемо и у свету, која
је то земља етнички чиста, и шта би било да и Србија прогласи: хоћемо Србију
етнички чистом и готово, сви нек се чисте. Дакле, реч је о томе да се на Косово
врате протеране избеглице, да се настави живот у трпељивости ако још нисмо
узрасли до вишега. Да будемо људи па ћемо онда моћи да опстанемо.
После прославе шестогодишњице Косовске битке пише ми један хоџа, Алба
нац са Косова, и каже, поред другога: ,,За муслиманску веру неприхватљив је
принцип док се једном не смркне не може другом да сване, док једном не буде
зло не може другом бити добро“. Ја сам му одговорио: „Тај принцип је неприхва
тљив и са стране хришћанства и православља“. Ако будемо људи, земља Божија
је довољно и широка и дугачка да има места за све – ако будемо људи. Ако буде
мо нељуди биће нам тесна ако нас буде свега четворо на свету, јер и у Библији и
у Корану пише о Адаму и Еви и о њихова прва два сина Каину и Авељу, кад зли
Каин скочи на брата и уби га. Чега му је било мало за њих четворо на целом све
ту? У томе је решење тога проблема Косова и Метохије: да будемо људи па ћемо
као људи имати свести – док не стигнемо до љубави – макар једне трпељивости,
једног поштовања друге личности и њенога мишљења и гледишта.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Какав би однос између Цркве и Државе био најбољи?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Током историје било је разних система у овом свету:
био је и систем робовски па онда капиталистички па социјалистички па редом
републике, краљевине, редом. Најбољи би био однос између Цркве и Државе да
власти државне воде рачуна и бригу о својим члановима, грађанима, као људима
овога света, а Црква да води рачуна о тим истим људима као својим верницима. У
Царству Небеском нисмо само тела, нисмо само земаљски него смо и душе и небе
ски. Кад то буде тај систем симфоније, сагласности једне, онда ће бити добро и за
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Цркву и за Државу, односно за све грађане те земље, и као грађане у грађанском
смислу и као вернике вера. То би, по мом мишљењу, био најбољи начин.
ДВЕРИ СРПСКЕ: И наша Света Црква се нашла на удару оних пропагандних
центара који заступају теорију да су Срби узрочници и кривци за све ратове
на бившим југословенским просторима. У том смислу, настоји се да целоку
пан терет ратних злочина заврши управо на српској страни. Какав је, Ваша
Светости, однос православља и рата, посебно у светлу историјских примера
истинског српског родољубља?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Свакако, став је хришћански да је рат зло, али у том
погледу са хришћанског гледишта дозвољен је и благословен одбрамбени рат,
а освајачки рат је за осуду. И при том одбрамбеном рату да поступамо као људи
достојни имена хришћанског, то јест, не може се ни према злочинцу употребити тај
исти метод који је он употребио као злочинац. Оно што наш народ каже: пушка ти
је - пушка ми је, оно је Бог и срећа јуначка; али ако је њему пушка избачена из руку
па га онда везати па му вадити очи и масакрирати, то је злочинац, ко био да био.
Пре једно 6-7 година био сам у Бечу на прослави стогодишњице цркве Светог
Саве у Бечу, коју су наши преци онде живећи подигли. Ујутру кад сам ја дошао
са другим епископима и пратњом, у новинама је било чланака у којима се гово
рило да је српски патријарх дошао да баци свету прашину у очи, да брани своју
кривицу а у ствари и он, и Српска Црква, криви су за све те ратове, јер су позивали
српски народ у рат да би се одржала Велика Србија. Ту, на једном скупу, ја сам гово
рио, и, између осталог, поменуо ово што се приписује, пребацује Српској Цркви
и мени лично, да позивамо српски народ у рат да се одржи Велика Србија. А ја
кажем: ако би требало да се одржи Велика Србија злочином, ја на то пристао не
бих никада; нека нестане Велике Србије, али злочином да се одржава – не. Ако
би било потребно и нужно једино да се одржи Мала Србија злочином, ја и на то
не бих пристао. Нека нестане и Мале Србије али злочином да се одржи – не. И
кад би требало да се одржи последњи Србин, ја да сам тај последњи Србин, а да
се одржи злочином – не пристајем, нека нас нестане али да нестанемо као људи,
јер нећемо онда нестати, живи ћемо отићи у руке Бога Живога. То је, дакле, тај
начин и то је тај пут, без жеље да своје слабости правдам или бацам на друге, али
истина је она која нас обавезује.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Желели бисмо да Вам поставимо једно питање којим
се доста бавио наш часопис. Још од раскалуђера Доситеја чини нам се да се
српска интелектуана елита на неки начин одвојила од Цркве и њеног духов
ног искуства, и као да је своје узоре, најчешће, тражила на Западу. Као да је и
данас исто стање?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: У то доба наш народ је у две сеобе под Арсенијем Тре
ћим и Четвртим прешао и са Косова и из других крајева Србије у оне крајеве преко
у Војводину, стижући чак до Беча и Будимпеште. У то време у Европи је био тај
принцип рационализма, и ти наши људи који су дошли у додир с тим – то је њих
просто очарало. Јер долазе из оних крајева где су били под Турцима и то је њих
заузело, поготову после кад су ти млади људи одлазили у Европу. Тамо су науке
студирали, полагали испите, докторирали и враћали се са оним знањем које је
у Европи ишло постепено док смо ми некако полетели једним скоком. Из једне
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крајности оне заосталости под Турцима хтело се наједанпут стићи до онога до чега
се у свету дошло постепено. Ту је настао тај раскорак. Да су ти млади људи више
саосећали са оним какви су наши преци били – шта је ове одржало одржало би
и њих. Но, као што малопре рекосмо, да будемо мудри као змије али и безазлени
као голубови па ће онда доћи до оне мере, до онога правца који треба да држимо,
који неће ићи у те крајности које су једнако несретне.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Једно питање које нам се чини увек актуелним. Поли
тичке странке непрестано настоје да увуку Цркву у своје дневно-политичке,
пролазне, властољубиве интересе, заборављајући улогу Цркве над целином
нашег народа. По Вашем мишљењу, колико се демократија као принцип било
које већине без обзира на Истину супротставља црквеном погледу на свет?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Реч је Христова: ,,Подајте Цару Царево а Божје Богу“.
Никада није било да је Бог тражио оно што припада Цару да дамо њему, јер је
рекао подајте цару, а да је Цар тражио оно што припада Богу – то је било увек, и у
византијско доба па и у време Немањића и других власти, а поготову у данашњем
добу. Дакле, знати ту границу колико припада властима као таквима, земаљским,
а колико припада Богу. И обратно, колико припада телу, а колико припада души.
Јер ако дајемо телу више него што му припада морамо одузети од душе, а ако дамо
Цару више него што му припада, то јест властима више него што им припада, ми
ћемо одузети од онога што припада Богу. Е, видите, знати где је та граница, колико
заиста треба дати Цару Царево а Божје Богу.
Не једанпут су мени писмено и усмено приговарали: шта год ја кажем то је
политика. Или сам за партију која је на власти или сам за опозицију. Један свеште
ник ми пише кад сам оно био на прогласу да остају Србија и Црна Гора заједно, да
не зна шта да каже и себи и вернима кад ме је видео да сам и с ким ту седео. Ја му
одговарам па кажем: Зар бих ја на месту на коме сам могао бити задовољан да се
одвоје Србија и Црна Гора? Камо среће да је остала и Македонија и Босна у једној
заједници, било би лакше свима. То једно, а друго, до кога ћу ја седети то не може
човек увек да бира, ни у трамвају ни у аутобусу ни у авиону. Али од тога не зависи
да ли ће он бити човек или неће. За нас тај принцип све је политика превише је
узак. За нас хришћане важи принцип Апостола Павла: „Ако једете, ако пијете, ако
шта друго чините, чините све на славу Божију!“ Видите да ни једење ни пијење
није ван славе Божије. У том погледу и политика може бити на славу Божију или
супротно. А то су наши преци знали и тога се држали, ако не сви онда они који су
били срж нашег народа, који су давали тон. А то остаје правац и за наше време и
за време које ће доћи после нас.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Ваша Светости, тренутно је у моди новодопски речник
који инсистира на речима као што су људска права и слободе, толеранција,
глобализација. Какав је одговор Цркве на ове изазове новога доба?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Човек не може стићи наједанпут до врлине љубави; он
мора да израста док дође до те највеће врлине. Кад дођемо до ње онда престаје
све, онда више за праведника закона нема, он је надишао сваки закон, он чини
више него што сваки закон може да учини. Дотле морамо бити макар трпељиви
у односу према другим људима, схватати и поштовати њега као личност и његово
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мишљење, уколико оно није на штету општу. Ту је и држава да брани друштво од
тих злочинаца којих је било увек и има.
Често нам приговарају материјалисти и атеисти да ми свештеници пропо
ведамо смрт и да говорећи о страху од смрти, да нас смрт чека, држимо вернике
у страху, као оно милиција што у страху од казне држи грађане у једном односу
пристојном. Ево шта каже Свети Василије Велики: У духовном узрастању углавном
су три ступња. Први ступањ је степен роба. У оно доба кад је живео Свети Васи
лије био је робовски систем. Роб је био човек ухваћен у рату или човек купљен
на пијаци, односно продан јер није могао да врати зајам који је неком узео и тај
зајмодавац је имао право да га прода, и њега и његову породицу да би наплатио
свој дуг. И онај који би купио тог роба био је власник тог човека, његовог живота
и смрти; могао је да га убије и никоме не би одговарао. На духовном плану, вели
Свети Василије Велики, на томе је степену роба онај хришћанин који из страха од
пакла врши оно што Бог наређује. Не исплати му се да чини ма какве грехе хиљаду
година, а после целу бесмртност да се мучи. То је тај први степен где човек ипак
врши заповести, али мотив је тај.
Други је ступањ степен најамника. И у оно доба било је слободних људи који
су за свој рад примали плату (ако имаш да ми платиш да ти радим, а ако немаш,
нисам ја роб, тражи ко ће!) На духовном плану на том је нивоу онај хришћанин
који жели да и у рају буде на вишем нивоу (нису ни у рају сви једнаки: зависи
колико су се трудили и колико су доспели). То је други степен: тај је виши од оно
га првога, али није највиши.
Трећи је ступањ степен сина или кћери. Син извршује вољу очеву, не из страха
од казне да ће га отац убити – није он роб, не из жеље да му отац плати – није он
најамник, него из жеље да отац буде задовољан. Док она двојица стављају себе у
центар (да ја не будем кажњен, да мени буде плаћено), овај не ставља себе него
оца у центар. На духовном плану на том је нивоу онај хришћанин који из љубави
према Богу извршује његове заповести, да Бог буде задовољан, такорећи. Нико не
може доћи на тај степен док не пређе прва два. Колико ће се он бавити на оном
првом, па на оном другом док доспе до трећег, зависи од њега.
Видите, ти материјалисти су приписали целом хришћанству да, уствари, ми
заступамо робовски став (из страха од пакла), што, дабоме, апсолутно не стоји. Они
свесно превиђају односно неће да схвате постојање трећег степена до ког треба
сви да дођемо и онда ћемо вршити оно што Бог наређује, не из страха од казне
ни из жеље за наградом.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Поново се, између осталог, отвара и тзв. „женско питање“
које изнова инсистира на еманципацији жене од основне улоге или назначења
које јој је Бог оставио, а то је засигурно мајчинство. Истовремено, и мушкар
ци беже од улоге и одговорности оца породице. Да ли је у питању бекство од
обавеза и неспремност на жртву, односно трка за безбрижношћу коју нам
наизглед даје стицање материјалних добара и уживање? Какав је данас одго
вор на распадање породице које је захватило наш народ?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Све то је последица нерешавања тог основног питања
циља и смисла живота. То питање смисла и циља живота сваки човек кад-тад мора
решити у свом животу. Да ли правилно или неправилно, тек мора имати један
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смисао, јер не може се опстати и живети без смисла. То питање је било постављено
у 4. веку и Светом Василију Великом. Он каже да су на то питање одговарали још
стари грчки философи али се нису слагали. Једни су сматрали да је циљ људског
живота уживање: једи, пиј, уживај (да поновим и оно што се данас каже: „Узимај
што ти живот пружа, данас си цвет сутра увела ружа“). Други су сматрали да је
циљ живота стицање богатства и оно што богатство човеку осигурава. Трећи,
стицање славе, било научне, уметничке, спортске или редом. Четврти, стицање
власти и оно што власт човеку пружа, и тако редом. А ми хришћани, вели Свети
Василије Велики, сматрамо да је циљ нашег живота стећи већ овде, у овом свету,
блаженство и ући са блаженством у Царство Небеско коме нема краја. Они људи
који не дођу до тога циља и смисла хришћанског, они су на једном ставу који је
потпуно стран хришћанству.
По учењу Апостола Павла, нема (разлике) ни мушко ни женско у Христу Ису
су, нема роб ни слободњак, нема Грк ни Јеврејин (Грци као најкултурнији народ
онога доба, а Јевреји као једини народ који је веровао у Бога). Једно смо у Христу
Исусу. Кад смо једно у Христу Исусу и мушко и женско онда се све заповести Хри
стове односе једнако и на мушкарце и на жене. Међутим, дошло се до тога да се
тражи не испуњавање заповести Божијих, због чега нас је Он створио, и стизања
томе циљу, него се хоће уживање и онда се сведе све на уживање. И дефакто, тај
модерни покрет феминистички настоји не да будемо једно у Христу Исусу него
исто: ти не рађаш, нећу ни ја; ти не дојиш, нећу ни ја; теби панталоне, мени пан
талоне и редом. Е, видите, ту је та невоља. Кад нађемо прави смисао и циљ живота
онда ће свако доћи на ту меру, то јест, свако ће схватити шта је његова дужност
и трудити се да то испуњава. Ако то не буде, онда ће он бити на ономе нивоу, на
оном смислу и циљу живота за који Апостол Павле каже: ,,Ако мртви не устају, ако
смрћу све престаје, да једемо и пијемо – сутра ћемо умрети“. Онда једини смисао
живота јесте једење и пијење као и осталим живим бићима.
Иначе, Свети Григорије Богослов, исто из 4. века, каже: ,,Током историје зако
нодавци су били мушкарци па су они себи прописивали прописе и давали права
која нису давали женама. Тај принцип ми не признајемо. Оно што је морално за
човека то важи и за жену и обратно, што је грех за жену грех је и за човека“. Е, кад
дођемо до тога става онда ће, дабоме, бити свако на своме месту, свако на својој
дужности, свако на своме циљу и смислу живота: онда ће доћи и до једне не само
симфоније, већ до једне љубави у породици, а на породици почива целокупно
друштво – када је породица здрава и друштво је здраво, иначе видите докле смо
ми дошли.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Управо та криза животног смисла о којој сте говорили
чини се да је данас захватила српску омладину. Пред нашом омладином стоје
многобројна искушења: секте, наркоманија, алкохолизам, па ево и самоуби
ства, а да и не говоримо о проблему чедоморства које је захватило читав наш
народ. Јасно је да се ради о великој кризи животног смисла и о покушајима
бекства од одговара на терет животних изазова. Са друге стране, многи млади
људи окренули су се својој вери и Цркви и тамо потражили извор животног
смисла. Шта су они тамо заправо пронашли?
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ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Пронашли су тај смисао и циљ, као и свест да смо ми
и земаљски, телесни али и небески и духовни. То двоје, не само једно него обоје.
И тај одговор је потребан садашњим младим људима, јер кад то основно питање
буду решили онда ће се лакше моћи борити и против наркоманије и против свих
других грехова, блуда, прељубе и свега тога. А дотле, дотле ће бити то што рекосте
да ћемо ми - а да нам нису потребни непријатељи - нестајати све више и више. То
ће бити несрећа онда за цео народ, али без решења тога питања циља и смисла
живота тешко ће моћи.
Један млад човек поставља питање Алберту Ајнштајну, директно: какав је
циљ и смисао људског живота? Он каже: „Имати одговор на то питање значи бити
религиозан“. То јест, наука нам даје одговор како ћемо ми провести овај живот,
како ћемо производити, како делити, како ћемо се облачити, лечити и редом.
Одговор на целокупни смисао живота, то већ наука неће моћи да нам да. А мла
дић онда каже: „Не би ли било боље да ми то питање уопште не постављамо?“ Јер
ако га поставимо морамо одговорити на њега, то јест постоји ли Бог, не постоји ли,
постоји ли душа, не постоји ли душа, бесмртан си или не, а кад га не би поставља
ли не би морали ни одговорити. Ево, конкретно, и животиње и биљке то питање
свакако не постављају а постоје. Једноставно задовољити се фактом: постојим, па
шта има везе смисао и циљ. Е, али кад би биљке и животиње имале разум који
има човек, да ли би се оне задовољиле фактом: постојим, па шта има да питам. Е,
ту је пут. Анштајн одговара на то питање (не би ли било боље да ми то питање не
постављамо?) и каже: „Човек који не би схватао да његов живот и живот његовог
ближњег има циљ и смисао не само да би био несретан него једва способан за живот“. И ви сте дошли овде, знате зашто, и ја сам дошао овде, знамо, и толики други.
Сваки наш поступак има свој циљ. А сад, у питању ако сваки наш поступак има
смисао, а живот као целина нема никаквог смисла, то ћемо онда теже схватити.
Ако у једним колима, аутомобилу сваки онај точкић, свака она жица, сваки онај
завртањ има свој смисао, а кола као таква немају никаквог смисла, то већ неће
моћи. Е, тако и у овој ствари: кад нађемо смисао и циљ живота онда ће нам бити
много лакше, ево и по Ајнштајну, а ево и по, дабоме, Библији.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Ваша Светости, како оцењујете значај и мисију повратка
веронауке у школе? И откуда толики отпори против повратка Христове науке
у знање и равнање наше омладине ?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Ја сам се, дабоме, између два рата уписао у основну
школу па редом у гимназију и на факултет, и знам да је у то доба била обавезна
веронау ка у основним и у средњим школама, док је на факултету није било.
После Другог светског рата, кад су дошли на власт материјалисти, они су забра
нили апсолутно икакву везу школе и Цркве. Знате какав је био однос: не само да
је Црква била одвојена од државе него је држава непријатељски све чинила што
се могло против Цркве. Али зато хоћеш-нећеш има да учиш марксизам у основној
школи, средњим школама, на факултету. Е сад, за људе за које је то била и слобода
и демократија неће им бити слобода да се сада и веронаука уведе у школе. И то
за децу која су непунолетна, ако њихови родитељи хоће, а за пунолетне, ако они
сами хоће. За оне за које је оно била слобода и демократија неће им бити ово ни
слобода ни демократија – са тим морамо бити начисто.
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У Републици Српској још пре једно више од шест година је уведена веро
наука. Пре једно три године постављен је школски задатак на веронауци свима
полазницима: како су они прихватили и како су они схватили веронауку. Било је
шеснаест хиљада одговора па је требало да се они најкарактеристичнији одабе
ру и да се штампају у књизи. Ја сам то имао у рукама па сам запамтио три: Једна
девојчица из седмог разреда пише: ,,Веронаука је добра ствар. Сад учимо и знамо
оно што пре нисмо учили ни у школи ни у породици ни у кући, али је требало да
се уведе још раније. Требало би да се уведе и за наше родитеље, а богме и за неке
бабе и дедове“. Друга једна девојчица из осмог разреда пише: „Првог часа смо
имали биологију: ту смо учили да је човек постао од мајмуна. Ако му мајмун баш
није отац јесте му брат, од истих су предака. После смо учили веронауку у којој
смо учили да је Бог створио човека, па то двоје некако не иде заједно, али биће
да смо ми још мали и млади – кад узрастемо биће нам то јасније“. Један момчић
пише: „Веронаука је добра ствар али је вероучитељ рђав човек“. Наиме, учи нас
да водимо рачуна да не само одрасли него и деца не само гледају и слушају шта
ми причамо него гледају и шта ми радимо. Да будемо, дакле, сведоци Христови,
да учимо својим поступцима и онда кад ћутимо, јер православље, наука право
славна није само наука која се може научити па лако говорити и писати, већ је
наука којом се живи и поступа сваког момента и међу људима и међу нељудима.
ДВЕРИ СРПСКЕ: У темеље нашег часописа уградили смо дела владике
Николаја (Велимировића) и оца Јустина (Поповића). Шта нам можете рећи о
ова два светила Српске Цркве која су пресудно утицала на процес духовног
буђења у нашем народу у последњој деценији?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: То су, заиста, два велика светилника, две звезде незала
зне које су нам науку Христову на савремени начин савременим речима и при
мерима продубили и појаснили и довели нас до тога да нам је много јасније оно
што је у Еванђељу писано. Требало би да знамо да се истина не може заменити
вештином, али истину морамо и треба у датом времену на дати начин примери
ма и доказима да износимо. То је као оно, што се каже, да проведемо лађу између
Сциле и Харидбе, а ту су они били велики. Најпре, били су велики и дубоки бого
слови јер су заиста живели том науком коју су проповедали, а поред тога били
су обдарени беседници. Отац Јустин је био професор (био је и мени професор на
факултету), предавао је догматику, тако да и сада у данашње време а биће за вре
ме и после нас, њихова дела ће моћи у многоме да нам објасне она питања која
стоје пред сваким човеком.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Изабрали смо управо духовну симболику двери да пока
жемо који је циљ и смисао нашег часописа. Које су то двери које српску омла
дину одводе путем спасења?
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: Тај смисао двери (двери, реч стара словенска и српска,
што значи врата), односи се на реч Христову: „Улазите на уска врата и тесна која
воде у живот и идите путем уским и тесним који води у живот, јер су широк пут
и широка врата опасни“. Сматрам да смо баш ту да идемо путем тесним за живо
том вечним. Жао нам је ако други људи не схватају то и иду оним широким који
води у пропаст. Али човек је слободно биће, и слобода је у томе или да чинимо
онако како Бог хоће (због чега нас је створио) или супротно томе. Али слобода не
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може бити без одговорности. На шта смо ми употребили те способности којим
нас је Бог обдарио: да ли на добро или на зло? Оно што је пред младима и пред
свима нама то је тај еванђелски пут и еванђелски циљ и смисао двери. Дакле, да
ви млади и сви ми старији идемо тим уским путем, путем стрпљивости и тесним
вратима што воде у живот.
ДВЕРИ СРПСКЕ: Захваљујемо се Његовој Светости патријарху српском
господину Павлу на овом разговору са надом да ћемо на овим темељима и
смерницама које смо од Вас чули наставити са часописом и телевизијским
емисијама у организацији „Српског сабора – Двери“.
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: С Божјим благословом свима, и вама и члановима ваше
га друштва, као и свима младим људима добре воље у свету: да им Бог помогне
и да мир, слогу и правду, као и непријатељима нашим, јер и њима је потребан и
мир и правда и љубав само тога нису свесни. Бог благословио.
Разговор са Његовом Светошћу блаженопочившим архиепископом
пећким, митрополитом београдско-карловачким и патријархом српским
г. г. Павлом, који је водио Бошко Обрадовић у манастиру Благовештење у
Овчар Бањи почетком августа 2002. године, урађен је за потребе прве емисије
тада покренуте ТВ продукције ДВЕРИ СРПСКЕ, која је од 2002-2012. произвела
преко 200 ТВ емисија. Овај интервју Светог патријарха најдужи је ТВ интервју
који је дао и представља својеврсни православни манифест који смо се труди
ли да следимо у свеукупном деловању Покрета Двери.
Објављено у: часопис ДВЕРИ СРПСКЕ, број 14, Крстовдан 2002, стр. 7-12.
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Његова Светост патријарх српски г. г. Павле, на Савиндан 2009. године
наградио је Двери високим одличјем Српске православне
цркве – архијерејском граматом поводом 10 година рада
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