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Пре дра гу Дра ги ћу Кију ку, 
Учи те љу Срп ског Заве та

Браћи и сестрама, руководећим људи ма Две ри, који сабор но иско ва ше ових 20 
годи на
Добро тво ри ма Две ри, без којих ништа не бисмо могли ура ди ти
Вер ним сабор ци ма, који уло жи ше себе у зајед нич ки сан
Непри ја те љи ма, који нас моти ви са ше да ради мо више
Нашим поро ди ца ма, које нас подр жа ва ју и трпе
Вер ним бира чи ма Две ри, са надом да ћемо оста ти достој ни њихо вог пове ре ња
Сви ма који су и нај ма ње учи ни ли за Две ри
Хва ла и Сла ва Богу за све!
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Госпо де Ису се Хри сте, Боже наш!
Ево пра во слав на омла ди на срп ска вра ћа се Теби, вра ћа се Све тој Тро ји ци, 

вра ћа се Пра во сла вљу!
После мно го годи на, када смо лута ли кроз мно ге баре и бару шти не и каљу ге, 

сада се као онај раз блуд ни, пока ја ни син вра ћа мо Теби.
Госпо де, бла го сло ви овај скуп и умно жи га и подај му бла го дат Духа Све то га. 

Да се ника да међу соб но не сва ђа ју, да се ника да ни у чему не деле, да има ју једин-
ство духа и једин ство акци је.

Боже, бла го сло ви!

Моли тва бла же но по чив шег про те Лаза ра Мили на, дуго го ди шњег про
фе со ра апо ло ге ти ке Бого слов ског факул те та СПЦ у Бео гра ду,  изре че на на 
отва ра њу Првог Сабо ра срп ске пра во слав не омла ди не на Уни вер зи те ту у 
Бео гра ду после Дру гог свет ског рата, Фило ло шки факул тет, 6. децем бар 2001.

„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
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ПРЕДГОВОР

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 де-
ценије, 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 дис-
танца. 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 секто-
ру 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 орга-
низационе 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 дверјан-
ског 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 самоу-
правама 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 раз-
воју 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 ску-
па 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 зајед-
ничко 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 зао-
ставштине 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 вре ме послед ње посе те Срби ји био сам потре сен упра во мла ди ма: то нису 

галам џи је и ура-патри о те, они зна ју сво ју исто ри ју, инте ре су ју се за сло вен ство, 
окре ћу цркви. Таква омла ди на доби ла је поли тич ки покрет Две ри. Они су, сигу-
ран сам, пре вла да ли ову пето про цент ну гра ни цу на избо ри ма, јед но став но им 
нису дали да доспе ју у Скуп шти ну. И доћи ће нови људи, из исте те омла ди не, за 
5-10 годи на они ће сме ни ти оне који се тран сфор ми шу из јед не кате го ри је у дру гу, 
иду од јед них иде а ла дру ги ма.

Лео нид Решет њи ков, дирек тор Руског инсти ту та за стра те шка истра жи
ва ња, Глас Руси је, 31. август 2013. 

Ако и не знам, а не знам, да ли исти на пред ста вља рево лу ци о нар ни чин, знам, 
да нема Две ри срп ских, да би у Срби ји настао мук. Хва ла им што посто је.

Из гово ра Пре дра га Дра ги ћа Кију ка на про сла ви 10 годи на посто ја ња Две
ри, на Машин ском факул те ту, 5. фебру а ра 2009. годи не, при ли ком доде ле 
награ де „Пове ља сло бо де“.
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Nomen est omen – Име је знак! 
Обја шње ње чуде сног дога ђа ја када су дво је од тро је осни ва ча Две ри, Бра ни-

мир Нешић и Оли ве ра Дуњић, при ли ком зајед нич ког раз го во ра на тему бира ња 
име на новог сту дент ског часо пи са на Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у 
Бео гра ду, негде уочи Нове 1999. годи не, исто вре ме но узвик ну ли нео бич ну и забо-
ра вље ну реч - ДВЕ РИ, оста ће у доме ну тајан стве них упли ва оно стра ног у наше 
ово зе маљ ске живо те. 

Ста ро срп ска и цркве но-сло вен ска реч две ри озна ча ва цар ске две ри, вра та на 
ико но ста су кроз која се ула зи у олтар ски про стор пра во слав ног хра ма до часне 
трпе зе на којој се врши бого слу же ње. Сим во лич ки, две ри нису само запад на „вра та 
пер цеп ци је” (the doors), већ нешто мно го више од тога - место про ла ска у источ ни 
свет духов них вред но сти и све ти ње над све ти ња ма.

Ово заго нет но име, духов ни и цркве ни сим вол и зато мље на ста ра срп ска реч 
која асо ци ра на обно ву тра ди ци је – угра ђе ни су тако нај пре у наслов јед ног савре-
ме ног сту дент ског часо пи са, да би потом зау век обе ле жи ли један нови дру штве ни 
покрет у срп ском наро ду, непре ста но интри ги ра ју ћи и збу њу ју ћи јав ност сво јом 
древ ном и тајан стве ном пати ном. 

Када све ште но слу жи тељ у току слу же ња Све те Литур ги је узвик не Две ри, Две ри: 
с Пре му дро шћу йази мо, то је сиг нал да се вер ни народ додат но уозби љи и кон цен-
три ше јер сле ди испо ве да ње „Сим во ла вере” Пра во слав не Цркве, нај зна чај ни јег и 
нај кра ћег тек ста у коме су садр жа не основ не исти не пра во слав ног хри шћан ства. 
Зато је ова реч две ри, овај пре ле пи сим вол и наше крсно име – знак који је обе-
ле жио поглед на свет и фило со фи ју живо та јед ног новог Покре та Мла де Срби је. 

20 годи на духов не и наци о нал не бор бе

О Савин да ну 2019. годи не навр ши ло се 20 годи на посто ја ња и рада Две ри. 
Први број сту дент ског часо пи са за наци о нал ну кул ту ру и дру штве на пита-

ња ДВЕ РИ СРП СКЕ иза шао је о Савин да ну 1999. годи не (на самом кра ју про шлог 
века и миле ни ју ма), као гла си ло сту де на та срби сти ке Фило ло шког факул те та 
Уни вер зи те та у Бео гра ду. Ово је био први часо пис пра во слав них сту де на та-родо-
љу ба на Бео град ском Уни вер зи те ту после Дру гог свет ског рата и рас па да кому-
ни стич ке Југо сла ви је.

Тако је поче ла исто ри ја Две ри, које су, након више го ди шњег изда ва ња часо-
пи са и сери је три би на на Фило ло шком и Машин ском факул те ту Уни вер зи те та у 
Бео гра ду, 2003. годи не пре ра сле у прву срп ску патри от ску невла ди ну орга ни за ци ју 
- Удру же ње гра ђа на Срп ски сабор Две ри. У међу вре ме ну од тада Две ри су изда ле 
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више десе ти на часо пи са и књи га и одр жа ле више сто ти на три би на широм Срби је, 
Срп ских зема ља на Бал ка ну и Расе ја ња (од тога пре ко 120 три би на само на Уни-
вер зи те ту у Бео гра ду и пре ко 100 три би на у више од 60 срп ских зајед ни ца широм 
срп ске дија спо ре – у Евро пи, Аме ри ци, Кана ди, Аустра ли ји и Јужној Афри ци). 

Осни ва чи смо Сабо ра срп ске омла ди не (2001) и Срп ске мре же (2007), као 
савре ме них начи на пове зи ва ња и сарад ње срп ских пра во слав них и наци о нал-
них орга ни за ци ја широм све та, као и Покре та за живот, прве модер не кам па ње 
про мо ци је све ти ње људ ског живо та, поро дич них вред но сти и бор бе про тив беле 
куге у срп ском наро ду. 

Орга ни зо ва ли смо и више десе ти на хума ни тар них акци ја и кул тур них мани-
фе ста ци ја свих врста, наша видео про дук ци ја Две ри срй ске про из ве ла је пре ко 
200 ТВ еми си ја, а интер нет пре зен та ци ја Две ри поста ла нај по се ће ни ји сајт јед не 
дру штве но-поли тич ке орга ни за ци је у Срби ји.

Срп ски сабор Две ри је добит ник пла ке те „Вечер њих ново сти” за нај пле ме-
ни ти ји под виг 2007. годи не, за хума ни тар ну акци ју помо ћи опстан ку народ них 
кухи ња на Косо ву и Мето хи ји, као и архи је реј ске гра ма те Њего ве Све то сти бла-
же но по чив шег патри јар ха срп ског г. г. Павла 2009. годи не пово дом 10 годи на 
посто ја ња и рада.

Од фебру а ра 2011. годи не Две ри су пре ра сле у поли тич ки Покрет који је уче-
ство вао на избо ри ма 2012. и 2014. годи не као гру па гра ђа на. У окто бру 2015. Две ри 
су упи са не у реги стар поли тич ких орга ни за ци ја у Срби ји под име ном Срп ски 
покрет Две ри, а на ван ред ним репу блич ким избо ри ма 2016. Две ри поста ју пар-
ла мен тар не и доби ја ју сво је пред став ни ке у Народ ној скуп шти ни Репу бли ке 
Срби је, као и одбор ни ке у више десе ти на локал них само у пра ва на исто вре ме но 
одр жа ним локал ним избо ри ма. 

Када се узме у обзир кри за лиде ра и рас пад гото во свих поли тич ких стра на ка 
какве их позна је мо у послед њих 30 годи на обно вље ног више стра нач ја, Срп ски 
покрет Две ри пред ста вља у овом тре нут ку јед ну новост која је издр жа ла тест 
вре ме на на поли тич кој сце ни Срби је. Две ри има ју сво је уте ме ље ње у бирач ком 
телу и озбиљ ну поли тич ку пер спек ти ву, а нај ве ћи доказ за то је ори ги нал ни поли-
тич ки про грам који је по први пут на дру штве ној мапи Срби је ста вио поро ди цу 
на прво место. 

Двер ја ни себе дожи вља ва ју нај пре као веру ју ће родо љу бе, а затим као поли-
тич ки Покрет поро дич них људи, а сво ју поли ти ку дефи ни шу као поро дич ну 
поли ти ку, из које про из и ла зе одго во ри на пита ња из свих дру гих дру штве них 
обла сти. Ми смо све то сав ски родо љу би, модер ни кон зер ва тив ци и засту па мо 
држа во твор ни, еко ном ски и соци јал ни патри о ти зам као поли тич ки Покрет за 
живот Срби је.  

Све ово је раз лог зашто сам сма трао да за исто ри ју, библи о те ке и архи ве, све 
наше сабор це и бира че, све оне који се уоп ште инте ре су ју за Две ри и буду ће гене-
ра ци је тре ба сабра ти у један збор ник нај зна чај ни ја про грам ска доку мен та која су 
обе ле жи ла ста во ве Две ри по кључ ним дру штве но-поли тич ким пита њи ма нашег 
вре ме на у послед њих 20 годи на. 

Као што ће се чита о ци уве ри ти, овде нема инди ви ду ал них ауто ра, већ су 
у збор ник ушли само глав ни про грам ски доку мен ти који има ју колек тив но 
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аутор ство, чиме смо желе ли да ука же мо на сабор ни дух нашег функ ци о ни са ња 
свих ових годи на.

Две ри нове срп ске поли ти ке

Поли тич ка иде ја Две ри је овим збор ни ком по први пут сабра на на јед ном 
место и доступ на сви ма који се инте ре су ју шта су то Две ри и шта је наш поли-
тич ки про грам. 

Ово је темељ нове срп ске поли ти ке настао у непре ста ном једин ству идеј не 
тео ри је и акти ви стич ке прак се, по чему су Две ри и нај пре по зна тљи ви је свих 
ових 20 годи на. Наш циљ је да од Срби је напра ви мо поро дич ни модел еко но ми-
је, дру штва и држа ве у коме ће се пошто ва ти и него ва ти наш духов ни, морал ни, 
кул тур ни, соци јал ни, при вред ни и исто риј ски ква ли тет и потен ци јал. 

То је и био глав ни мотив нашег ула ска у поли ти ку, иако се већи на нас ника да 
није бави ла поли ти ком нити смо били чла но ви поли тич ких стра на ка - да пока-
же мо и дока же мо да је и поли ти ка про стор морал ног дело ва ња, све до че ња исти-
не и бор бе за одбра ну нашег веков ног систе ма вред но сти. Бежа ње од поли ти ке 
данас би зна чи ло морал ну нео д го вор ност и кука вич лук, а бавље ње поли ти ком 
без мора ла духов но само у би ство. Поли ти ка је, само у пови ше ном сте пе ну, про-
стор ради кал ног губље ња или спа са ва ња људ ских душа и живо та. Наше је да ове, 
уве рен сам, бит не и базич не поли тич ке вред но сти и кон крет не иде је које Две ри 
засту па ју пре то чи мо у поли тич ку прак су која ће зна чи ти спас за морал но, био-
ло шки и држа во твор но умор ни срп ски народ у 21. веку. 

Још бих нагла сио да се кроз мото и посве ту овог збор ни ка, Две ри оду жу ју све-
тлом спо ме ну дво ји це вели ких Срба нашег вре ме на: бла же но по чив шем про ти 
Лаза ру Мили ну, који је бла го сло вио први Сабор срп ске омла ди не 2001, и, посеб но, 
Пре дра гу Дра ги ћу Кију ку, нај ве ћем учи те љу и при ја те љу Две ри. Нека им је веч на 
сла ва и хва ла за све. 

На кра ју овог збор ни ка, уме сто пого во ра и закључ ка, нала зи се интер вју са 
Њего вом Све то шћу бла же но по чив шим патри јар хом срп ским г. г. Павлом, који 
сам имао бла го слов да ура дим у мана сти ру Бла го ве ште ње у Овчар Бањи почет-
ком авгу ста 2002. годи не, за потре бе прве еми си је тада покре ну те ТВ про дук ци је 
ДВЕ РИ СРП СКЕ. Овај интер вју Све тог патри јар ха спа да међу нај ду же ТВ интер вјуе 
које је дао и пред ста вља сво је вр сни пра во слав ни мани фест који смо се тру ди ли 
да сле ди мо у све у куп ном дело ва њу Две ри, насла ња ју ћи се тако на све то сав ску 
тра ди ци ју срп ске инте лек ту ал не мисли 20. века чији су нај ви ши пред став ни ци 
Све ти вла ди ка Нико лај Вели ми ро вић и Пре по доб ни Јустин Попо вић (Ћелиј ски). 

Овај збор ник јесте сво је вр сна ауто би о гра фи ја Две ри у фор ми про грам ских 
доку ме на та који су обе ле жи ли наш раз вој ни пут. Шира моно гра фи ја о нашем 
Покре ту, са детаљ ним исто ри ја том, бога ти јом фото га ле ри јом и ода бра ним аудио 
и видео мате ри ја ли ма, саче ка ће неко дру го вре ме. Тако ђе, лич не ауто би о гра фи-
је, које су нераз двој не од исто ри је Две ри, оче ку јем, напи са ће јед ног дана воде ћи 
људи Две ри, ако Бог да.

Нај ва жни ји циљ због кога се и ушло у изра ду овог збор ни ка про грам ских 
доку ме на та јесте да се лако може про на ћи шта су све Две ри гово ри ле и писа ле 



16

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

у прет ход них 20 годи на о нај ва жни јим дру штве ним и поли тич ким тема ма у 
Срби ји, и на тај начин пока за ти да од сво јих основ них идеј них уве ре ња ника да 
нисмо одсту пи ли. 

Дубо ко сам уве рен да ће распон дру штве но-поли тич ких тема који ма смо се 
бави ли и ори ги нал ни двер јан ски одго во ри на њих, а број не смо први покре та ли 
и дуго уса мље но бра ни ли, изне на ди ти мно ге када се суо че са садр жа јем овог 
збор ни ка. Тек када су се ова ко нашли на јед ном месту сабра ни, ови про грам ски 
ста во ви пока зу ју сав вред ни и кон ти ну и ра ни напор јед ног мла да лач ког акти ви-
зма, кре а тив ну хра брост при хва та ња број них тешких иза зо ва, дуби ну гео по ли-
тич ких, поли тич ких, исто риј ских и соци јал них уви да, као и све у куп ну идеј ну 
ори ги нал ност, али и пре бо га ту тра ди ци ју на коју се насла ња јед на нова гене ра ци ја 
пра во слав них и наци о нал них мисли ла ца и дру штве но-поли тич ких делат ни ка у 
одбра ни иден ти те та и исто риј ског сми сла посто ја ња срп ског наро да. 

Оду век сам сма трао да није глав но - иако је бит но - да ли ће Две ри успе ти у 
попу ла ри са њу и спро во ђе њу сво јих иде ја. Наша је нај ва жни ја оба ве за искљу чи во 
да сме ло и нео д ступ но све до чи мо исти ну о срп ском наро ду. А да ли ће оно што 
Две ри засту па ју ика да изно ва поста ти закон живо та нашег наро да, као што је 
то било у нека про шла вре ме на када су Срби били вели ки народ у духов но сти, 
мора лу и соци јал ној соли дар но сти – то је у Бож јим и народ ним рука ма. Чак и да 
не успе мо да у прак си осво ји мо могућ но сти да се иде је Две ри при ме не на дру-
штве ни живот у Срби ји – напра ви ли смо, веру јем, један кру пан корак исто риј ског 
кон ти ну и те та и пре мо сти ли про ва ли ју нашег обез ду хо вље ног вре ме на ка новој 
и бољој сме ни која после нас дола зи. 

И да, на кра ју, баш сада када смо успе ли да на јед но место сабе ре мо наше доса-
да шње напо ре и бор бе, пара фра зи рам вели ког руског мисли о ца Ива на Иљи на: Ако 
наша дела нису потреб на Богу и Срби ји – нису потреб на ни нама! А ако су вред на 
пажње Божи је и народ не – сигур но ће се наћи начи на и путе ва за њихо во тра ја ње 
и оства ре ње. Само у то тре ба веро ва ти и на томе стал но ради ти, не дозво лив ши да 
ишта неча сно натру ни нити ука ља насле ђе ну духов ну све то сав ску потку и тра ди-
ци о нал ни систем вред но сти без којих посто ја ње Две ри нема суштин ског сми сла. 

„Како ради ли – тако нам и Бог помо гао” - поздра вља ли смо се на свим нашим 
сабо ро ва њи ма, да не забо ра ви мо духов ни и морал ни ком пас ко смо, којим путем 
иде мо и од кога и чега зави си наш успех. Нека тако оста не и убу ду ће. 

Нека буде бор ба непре ста на! Нека живе Две ри само ако сто је на срп ском ста-
но ви шту и ако могу да послу же на корист сво ме наро ду и Отаџ би ни.  

Бошко Обра до вић
Председник Српског покрета Двери
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  ИЗ ЛЕТО ПИ СА ДВЕ РИ -  
САВИН ДАН 1999 – САВИН ДАН 2019.

Две деце ни је посто ја ња нај пре сту дент ског нефор мал ног удру же ња, затим 
невла ди не орга ни за ци је и на кра ју поли тич ког покре та оба ве зу је нас да при ре-
ди мо извод из Лето пи са са нај зна чај ни јим дога ђа ји ма из овог пери о да. Ода бра ли 
смо дога ђа је који нај бо ље осли ка ва ју сми сао посто ја ња Покре та, добар део њих 
побро ја ли смо по дату ми ма, а један део пред ста ви ли оквир но, без зала же ња у 
дета ље који су број ни. Дакле, ово није ком пле тан Лето пис, чије при ре ђи ва ње оста-
вља мо буду ћим истра жи ва чи ма. И поред тога, сма тра мо да је пре глед досто јан 
вели ког јуби ле ја и да ће пру жи ти могућ ност чита о ци ма али и истра жи ва чи ма 
да сагле да ју сушти ну дело ва ња Две ри. 

Извод из Лето пи са је поде љен на два дела: први се бави радом у сту дент ском 
раз до бљу и у окви ру невла ди ног сек то ра, од осни ва ња часо пи са „Две ри” на Фило ло-
шком факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду Савин да на 1999. до 2011. годи не; и дру ги, 
који се бави поли тич ким анга жма ном од 2011. до Савин да на 2019. годи не. Први део 
је при ре ђен темат ски, а у дру гом смо дога ђа је при ка за ли хро но ло шким редом.

СРП СКИ САБОР ДВЕ РИ
РАД У НЕВЛА ДИ НОМ СЕК ТО РУ 19992011.

За 12 годи на посто ја ња удру же ња Срп ски сабор Две ри, од Савин да на 1999. 
до Савин да на 2011. годи не, орга ни зо ва но је више сто ти на раз ли чи тих дога ђа ја: 
изда ва ње часо пи са и књи га, орга ни за ци ја сабо ра, три би на, про мо ци ја, ака де ми-
ја, кон це ра та, науч них ску по ва, покло нич ких путо ва ња, про јек ци ја фил мо ва, 
хума ни тар них акци ја, кон фе рен ци ја за меди је, уче шћа на сај мо ви ма књи га и 
број на госто ва ња на меди ји ма. Поку ша ће мо да при ка же мо већи ну тих дога ђа ја 
гру пи шу ћи их по темат ском прин ци пу. 

Руко во ђе ње

У почет ку, док је посто јао само часо пис, а од дога ђа ја само три би не на Фило ло-
шком факул те ту, свим актив но сти ма руко во ди ли су Бошко Обра до вић, Бра ни мир 
Нешић и Оли ве ра Дуњић, као осни ва чи часо пи са, а вре ме ном су им већу и мању 
помоћ пру жа ли и дру ги сарад ни ци, који су име но ва ни у редак ци ју часо пи са. Од 
2003. годи не радом зва нич ног Удру же ња гра ђа на руко во дио је Управ ни одбор. 
Удру же ње је реги стро вао Саша Бон џић, а пред се да ва ју ћи Управ ног одбо ра био је 
Радо ван Твр ди шић. Посто ја ло је нефор мал но тело назва но Ста ре шин ство, чији 
чла но ви су били Бошко Обра до вић, Бра ни мир Нешић, Сре тен Јокић, Саша Бон џић, 
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Радо ван Твр ди шић, Јован Ђор ђе вић, Вла дан Гли шић, Дани ло Твр ди шић, Зоран 
Радо ји чић, Срђан Ного и Иван Костић.

Сим бо ли

Сим бо ли Срп ског сабо ра Две ри били су три спо је на прста, Две ри као цар ска 
олтар ска вра та у цркве ном хра му и на кра ју знак који пред ста вља сти ли за ци ју 
Бого ро ди це са Бого мла ден цем Хри стом, или мај ке са дете том у обли ку срца. Он је 
дизај ни ран у про ле ће 2007. годи не за потре бе тада шњег про јек та за бор бу про тив 
беле куге под нази вом „Покрет за живот“. Дизај ни рао га је гра фич ки дизај нер из 
Ниша Алек сан дар Попо вић, уз аси стен ци ју гра фич ког дизај не ра из Вра ња Мила-
на Михај ло ви ћа. Ула ском Две ри у поли ти ку знак је при хва ћен као зва нич ни знак 
гру пе гра ђа на „Две ри - Покрет за живот Срби је“, а касни је и поли тич ке стран ке 
Срп ски покрет Две ри.

Часо пис „Две ри срп ске”

Обја вљен је 51 број часо пи са, а међу њима су и темат ски збор ни ци о: Све то са-
вљу и Вуку Ст. Кара џи ћу, Срп ском заве ту и ван за вет ној исто ри ји Срба, Све том Сави, 
Досто јев ском, Све том оцу Јусти ну (Попо ви ћу), на тему „Палан ка фило зо фи је“, о 
Црњан ском, кому ни стич ким зло чи ни ма, монар хи ји, Дра жи Миха и ло ви ћу, Мар-
ку С. Мар ко ви ћу, Нико ли Тесли, Св. вла ди ки Нико ла ју (Вели ми ро ви ћу), Вели ком 
бра ту (тех но ло шком тота ли та ри зму), патри јар ху Павлу, Европ ској уни ји, Сол же-
њи ци ну, НАТО гено ци ду, Сре бре ни ци, поро ди ци, анти на ци зму, Репу бли ци Срп ској 
Кра ји ни, НДХ као држа ви гено ци да и избор ној кра ђи 2012. годи не.

Књи ге

Обја вље но је више књи га и бро шу ра, поје ди не у више изда ња. То су:
- Први Сабор пра во слав но-наци о нал не омла ди не срп ске на Бео град-

ском уни вер си те ту после 1944. годи не, Бео град 2002.
- Бошко Обра до вић, Срп ски завет, Бео град 2007. (поно вље на изда ња 

2008, 2010)
- Бра ни мир Нешић, Срби и ксе но фо би ја, Бео град 2008.
- Др Зоран Јеро ти је вић, Држа во твор ност Рав но гор ског покре та, Бео-

град 2008.
- Мр Дејан Миро вић, Аргу мен ти про тив Европ ске уни је, Бео град 2008.
- Мари ја Семјо но ва, Вал ки ра, Бео град 2009 (саи зда ва штво са Пре во ди-

лач ком ради о ни цом Росић)
- Јули ја Нико ла јев на Возне сен ска, Касан дрин пут, Бео град 2009.
- Дани ло Твр ди шић, Гло ба ли за ци ја без у мља, Бео град 2010. (поно вље но 

изда ње 2012)
- Водич за поврат ни ке из Расе ја ња, Бео град 2010.
- Срп ски патри от ски НВО сек тор. Срп ска мре жа за 21. век, Бео град 2010.
- Бошко Обра до вић, Срп ска уни ја, Бео град 2012. (поно вље но изда ње 2013)
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- Вла дан Гли шић, Мали водич за срп ски опста нак, Бео град 2012.

Аудио, видео и ТВ изда ња

У аудио и видео фор ми пре но ше ни су нај ин те ре сант ни ји дога ђа ји у 
орга ни за ци ји Две ри. До јула 2008, обја вље но је 10 видео и аудио изда ња, од којих 
издва ја мо:

- Видео репор та жа „Вре ме је за кон тра на пад“ са првог Сабо ра срп ских 
невла ди них орга ни за ци ја из Срби је, Репу бли ке Срп ске, Црне Горе и 
Расе ја ња, 17. мар та 2007. у Бео гра ду.

- Доку мен тар ни филм о Срп ској мре жи, 2009.
Две ри су има ле зна чај ну теле ви зиј ску про дук ци ју. Ура ђе но је пре ко 200 

ТВ еми си ја за чети ри годи не посто ја ња ТВ про дук ци је „Две ри срп ске”. Еми си је 
су се еми то ва ле на 25 локал них и реги о нал них теле ви зи ја у Срби ји, Репу бли ци 
Срп ској и Црној Гори. 

Интер нет стра ни ца Срп ског сабо ра Две ри била је јед на од нај по се ће ни јих 
дру штве но-поли тич ких стра ни ца у Срби ји. 

Циклус три би на на Фило ло шком факул те ту у Бео гра ду

На Фило ло шком факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, од 2000. до 2002. 
годи не одр жа но је 25 пре да ва ња у чуве ној сали 11 и Сали херо ја (уну тар тога ци-
клус од 5 пре да ва ња „Хри шћан ство и књи жев ност“ у суор га ни за ци ји са Дру штвом 
при ја те ља мана сти ра Ђур ђе ви Сту по ви, 2001).

Циклус три би на и окру глих сто ло ва „Машин ски четврт ком“  
на Машин ском факул те ту у Бео гра ду

На Машин ском факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, од 2003. до 2011. годи не 
одр жа но је пре ко 100 раз ли чи тих про гра ма у орга ни за ци ји Две ри. На три би на ма 
и на окру глим сто ло ви ма на раз не теме, од духов но сти и исто ри је, пре ко књи жев-
но сти и кул ту ре, до еко но ми је и гео по ли ти ке, уче ство ва ло је скоро 200 углед них 
срп ских епи ско па, све ште ни ка, мона ха, инте лек ту а ла ца разних стру ка, умет-
ни ка и дру гих позна тих јав них лич но сти. Три би не су зажи ве ле захва љу ју ћи др 
Мило шу Кубу ро ви ћу, дуго го ди шњем про фе со ру Машин ског факул те та. Проф. 
др Милош Недељ ко вић, дуго го ди шњи декан Машин ског факул те та, као и чита ва 
Упра ва Факул те та, због подр шке одр жа ва њу ових три би на награ ђе ни су од стра не 
Срп ске пра во слав не цркве Орде ном Све то га Саве дру гог реда. Орден је доде љен 
31. јану а ра 2008, на све ча но сти пово дом 100 одр жа них три би на на Уни вер зи те ту 
у Бео гра ду, под насло вом: „Фено мен Маши нац – пар че сло бод ног неба“. Орден 
је уру чио Њего во Пре о све штен ство епи скоп хво стан ски г. г. Ата на си је (Раки та), 
а про прат но писмо Св. Сино да СПЦ про чи тао је про то је реј-ста вро фор Саво Јовић. 

На Машин ском факул те ту Две ри су про сла ви ле и 10-годи шњи цу свог рада, 
5. фебру а ра 2009. годи не. Тада је Њего во Пре о све штен ство епи скоп хво стан ски г. 
г. Ата на си је (Раки та), пре нео бла го слов Њего ве Све то сти патри јар ха срп ског г. г. 
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Павла, који је на Савин дан те годи не Две ри награ дио висо ким одлич јем Срп ске 
пра во слав не цркве – архи је реј ском гра ма том пово дом 10 годи на рада. Обра зло-
же ње овог вели ког при зна ња про чи тао је про то на ме сник Мио драг Попо вић, 
глав ни и одго вор ни уред ник листа Срп ске патри јар ши је „Пра во сла вље“. На овој 
све ча но сти гости ма су се обра ти ли Ники та Боро ви ков, феде рал ни коме сар руског 
патри от ског удру же ња „Наши“ и Слав ко Пано вић, пред сед ник Срп ске народ не 
одбра не из Чика га. 

Пове ља сло бо де

Две ри су уста но ви ле посеб ну награ ду под име ном „Пове ља сло бо де“. Добит-
ни ци „Пове ље сло бо де“ за 2007. годи ну били су проф. др Милош Недељ ко вић, 
декан Машин ског факул те та и др Патрик Барио, пуков ник фран цу ске вој ске и 
лекар. Награ де су доде ље не 31. јану а ра 2008, на све ча но сти пово дом 100 одр жа них 
три би на на Уни вер зи те ту у Бео гра ду.  

Добит ни ци „Пове ље сло бо де“ за 2008. годи ну су били Алек сан дар Иса и је вич 
Сол же њи цин (посмрт но) и Пре драг Дра гић Кијук. Награ де су доде ље не на про-
сла ви 10 годи на рада Две ри, 5. фебру а ра 2009. годи не.

Добит ни ци „Пове ље сло бо де“ за 2010. годи ну биле су руски исто ри чар Еле на 
Гуско ва и нови нар Оли ве ра Миле то вић. Пове ље су уру че не на све ча но сти пово дом 
годи шњи це Две ри одр жа ној у паро хиј ском дому хра ма Св. Алек сан дра Нев ског 
у Бео гра ду.

Након више го ди шње пау зе, нови добит ни ци „Пове ље сло бо де” за 2014. годи ну 
били су Сре тењ ски мана стир из Москве и јеро мо нах Игна ти је Шеста ков, сабрат 
мана сти ра, за помоћ срп ском наро ду и СПЦ на Косо ву и Мето хи ји и пра во слав но 
миси о на ре ње на Интер не ту, као и ака де мик проф. др Коста Чаво шки. Награ де су 
доде ље не на про сла ви 15 годи на посто ја ња Две ри, 26. јану а ра 2014. годи не.

Сабо ри срп ске омла ди не и Срп ске мре же

Цен трал ни део акти ви зма Срп ског сабо ра Две ри били су сабо ри. Срп ски сабор 
Две ри, као орга ни за ци ја наста ла на три би на ма и пред ста вља њи ма часо пи са за 
наци о нал ну кул ту ру и дру штве на пита ња „Две ри срп ске”, тво рац је и реа ли за тор 
иде је обно ве омла дин ског сабо ро ва ња са циљем успе шни јег међу соб ног пове зи-
ва ња уну тар срп ске омла ди не. 

Одр жа но је десет Сабо ра срп ске омла ди не из Отаџ би не из Расе ја ња, на који ма 
је узе ло уче шћа више од 100 орга ни за ци ја, пре ко хиља ду мла дих и више сто ти на 
гости ју (2001-2010). Поред тога, одр жа но је шест реги о нал них Сабо ра, на који ма 
је узе ло уче шћа више десе ти на орга ни за ци ја и поје ди на ца.

Сабо ри срп ске омла ди не, осим првог, одр жа ва ли су се при цркви или мана-
сти ру јер тако нала же литур гиј ска свест и сабор ска тра ди ци ја срп ског наро да. 
Сабо ри су се одви ја ли са бла го сло вом над ле жног архи је ре ја. Сва ке годи не Сабор 
је мењао место одр жа ва ња, оби ла зе ћи тако посте пе но све срп ске земље и све ти ње. 
У рад ном делу Сабо ра уче ство ва ли су пред став ни ци раз ли чи тих непо ли тич ких 
омла дин ских орга ни за ци ја из Отаџ би не и Расе ја ња, без обзи ра на орга ни за ци о ну 
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фор му у којој функ ци о ни шу, ако им је све то сав ско исхо ди ште зајед нич ко. На 
рад ном делу уче сни ци су се међу соб но упо зна ва ли, раз ме њи ва ли иску ства, раз-
го ва ра ли и сабор но се дого ва ра ли око нај бит ни јих тема и одлу ка. Сабор је сва ке 
годи не пози вао и посеб не госте из редо ва кли ра и лаи ка који су држа ли пре да ва ња 
и уче ство ва ли у раду Сабо ра. Ови гости су сво јим иску ством и саве ти ма пома га ли 
раду Сабо ра. Рад ни део је био упот пу њен при су ством уче сни ка бого слу же њи ма, 
као и дру гим све ча ним про гра ми ма за дру же ње уче сни ка.

У пери о ду од 2007. до 2010. годи не, Срп ски сабор Две ри је актив но пред во-
дио рад Срп ске мре же, тако да су све актив но сти Мре же у ства ри и актив но сти 
Срп ског сабо ра Две ри, као нај а гил ни је наци о нал не омла дин ске орга ни за ци је. 
Иде ја Срп ског сабо ра Две ри о настан ку јед не ова кве мре же наста ла је на сабо ри ма 
срп ске омла ди не. Мре жа је обу хва та ла нај ак тив ни ја срп ска удру же ња из Срби-
је, Репу бли ке Срп ске, Црне Горе и Расе ја ња. Срп ска мре жа је зва нич но поче ла са 
радом 1. мар та 2007. годи не, а прво јав но пред ста вља ње иде је Срп ске мре же  одр-
жа но је на Сабо ру за Косо во и Мето хи ју 17. мар та 2007. годи не у Дому син ди ка та 
у Бео гра ду, у орга ни за ци ји Сабо ра срп ске омла ди не и Срп ског сабо ра Две ри. На 
овом сабо ру су се поја ви ле нај ак тив ни је срп ске орга ни за ци је из Срби је, срп ских 
зема ља и Расе ја ња, а скуп је сво јим писа ним обра ћа њем бла го сло вио Њего ва 
Све тост патри јарх срп ски г. г. Павле. Глав на тема Сабо ра било је „Срп ско наци о-
нал но пита ње данас у све тло сти Косо ва и Мето хи је“, а покре ну та је иде ја срп ских 
инте гра ци ја и поста вља ња једин стве ног Срп ског пита ња на Бал ка ну. Обја вље но 
је видео изда ње са бео град ског Сабо ра „Вре ме је за кон тра на пад“. Дру ги, тре ћи и 
четвр ти Сабор Срп ске мре же одр жа ни су у окви ру Сабо ра срп ске омла ди не, од 
2008. до 2010. годи не.

Сабо ри1

Први Сабор пра во слав нонаци о нал не омла ди не срп ске на Бео град ском уни-
вер зи те ту после Дру гог свет ског рата, одр жан је у орга ни за ци ји Две ри и Удру же ња 
сту де на та Фило соф ског факул те та у Бео гра ду Све ти Јустин Фило соф, 6. децем бра 
2001. годи не на Фило ло шком факул те ту у Бео гра ду. 

Дру ги Сабор срп ске омла ди не, одр жан је о Видов да ну 2002. годи не, у Чач ку. 
Тре ћи Сабор срп ске омла ди не одр жан је о Ђур ђев да ну 2003. годи не, у мана-

сти ри ма Сту де ни ци, Ђур ђе вим Сту по ви ма у Расу и Бера на ма.  
Четвр ти Сабор срп ске омла ди не одр жан је авгу ста 2004. годи не на рела ци ји 

Ора шац – Цети ње – Острог – Тре би ње – Соко град. 
Пети Сабор срп ске омла ди не, одр жан је од 3. до 7. авгу ста 2005. годи не у 

мана сти ру Сту де ни ца.
Шести Сабор срп ске омла ди не одр жан је од 28. јуна до 2. јула 2006. годи не 

у мана сти ри ма Копо рин, Жича, Соко Град, Ћели је и Лелић. 
Сед ми Сабор срп ске омла ди не одр жан је од 28. јуна до 1. јула 2007. годи не у 

мана сти ру Сту де ни ца. 

1  Детаљ ни ји опис Сабо ра дат је у књи зи, уз пове ље.
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Осми Сабор срп ске омла ди не и 2. Сабор Срп ске мре же одр жан је од 30. јула 
до 2. авгу ста 2008. годи не у мана сти ру Сту де ни ца.

Деве ти Сабор срп ске омла ди не и 3. Сабор Срп ске мре же одр жан је од 30. јула 
до 2. авгу ста 2009. годи не у мана сти ру Св. Нико ле на Озре ну, Репу бли ка Срп ска.

Десе ти Сабор срп ске омла ди не и 4. Сабор Срп ске мре же одр жан је од 6. до 
8. авгу ста 2010. годи не, у паро хиј ском дому хра ма Све тог Саве у Бео гра ду.

Реги о нал ни сабо ри

1. Први Сабор срп ске омла ди не југо и сточ не Срби је, 1-3. јун 2004. годи не, 
одр жан је у Нишу, о дани ма Све тог цара Кон стан ти на и цари це Јеле не, у сали 
Епар хиј ског дво ра, у орга ни за ци ји Пра во слав не омла ди не Нишке епар хи је и 
Срп ског сабо ра Две ри. 

2. Дру ги Сабор срп ске омла ди не југо и сточ не Срби је, 16-18. сеп тем бар 2005. 
годи не, одр жан је у мана сти ру Св. Про хо ра Пчињ ског, у орга ни за ци ји Сабо ра 
омла ди не Јусти но ве из Вра ња и удру же ња Срп ски сабор Две ри.

3. Први Сабор пра во слав не срп ске омла ди не Репу бли ке Срп ске и Феде ра
ци је БиХ, одр жан је од 28. сеп тем бра до 1. окто бра 2006. годи не, у мана сти ру Св. 
Нико ле на Озре ну, Репу бли ка Срп ска, у орга ни за ци ји Све то сав ске омла дин ске 
зајед ни це Епар хи је звор нич ко-тузлан ске, у сарад њи са Срп ским сабо ром Две ри. 

4. Први Сабор срп ске омла ди не за Аме ри ку и Кана ду, одр жан је од 21. до 23. 
новем бра 2008. годи не, у мана сти ру Нова Гра ча ни ца код Чика га, у орга ни за ци ји 
Срп ског сабо ра Две ри и мана сти ра Нова Гра ча ни ца.

5. Први Сабор све то сав ских шко ла у Евро пи, одр жан је од 12. до 14. јуна 
2009. годи не, у мана сти ру Успе ња Пре све те Бого ро ди це у Химел сти ру у Немач-
кој, у орга ни за ци ји Удру же ња Срба „Нема ња” из Биле фел да (Немач ка) и Срп ског 
сабо ра Две ри. 

6. Видов дан ски Сабор срп ске омла ди не у Кана ди, одр жан је о Видов да ну 
2009. годи не, у мана сти ру Пре о бра же ња Господ њег у Мил то ну, у орга ни за ци ји 
Епар хи је канад ске, омла дин ског удру же ња „Косов ски Завет” из Кичи нер-Ватер-
луа и Срп ског сабо ра Две ри.

 
Хума ни тар не акци је

Срп ски сабор Две ри је орга ни зо вао више хума ни тар них акци ја у Срби ји и 
Репу бли ци Срп ској за помоћ Срби ма на Косо ву и Мето хи ји. У њима су уче ство ва-
ле и дру ге орга ни за ци је чла ни це Срп ске мре же, посеб но Срп ски народ ни покрет 
„Избор је наш“ из Бања Луке и Све то сав ска омла дин ска зајед ни ца (СОЗ) Епар хи је 
звор нич ко-тузлан ске. Сва саку пље на помоћ уру чи ва на је пре ко СПЦ угро же ним 
на Косо ву и Мето хи ји. Акци је су се одви ја ле и под сло га ни ма „Заслу жи мо Косо-
во!“ и „Буди Србин – живи Косо во“, не само у Срби ји и Репу бли ци Срп ској, већ и у 
срп ском расе ја њу пре ко брат ских орга ни за ци ја, међу који ма су се исти ца ли СОЗ 
Аустри је и Свет ски сабор Срба из Немач ке. 
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Нај зна чај ни ја акци ја је била усме ре на за при ку пља ње помо ћи за народ не 
кухи ње на Косо ву и Мето хи ји. Због ове акци је, Срп ском сабо ру Две ри је уру че на 
спе ци јал на пла ке та „Вечер њих ново сти“ за нај пле ме ни ти ји под виг 2007. годи не, 
12. децем бра 2007. у Скуп шти ни гра да  Бео гра да, на пред лог Све тла не Сте вић, 
пред сед ни це Хума ни тар ног удру же ња „Мај ка девет Југо ви ћа“ из Гра ча ни це. У 
обја шње њу је ста ја ло: „Чла но ви Сабо ра срп ских Две ри ску пља ју помоћ за Србе са 
Косо ва и Мето хи је. Фил мом стра шног нази ва „Кад би хле ба било више“ про бу ди ли 
су јав ност. Спре чи ли су затва ра ње Народ не кухи ње у општи ни Ново брдо. Помоћ 
је сти за ла из свих гра до ва Срби је и Репу бли ке Срп ске. И хле ба је било више, јер 
је бра шна саку пље но на тоне. Било је и леко ва, оде ће, пра шка, сапу на, шам по на, 
хра не... Спре че на је хиги јен ска ката стро фа у срп ским енкла ва ма, где ста нов ни-
штво често нема ни стру је ни воде.“

Од хума ни тар них акци ја посеб но издва ја мо:
- отва ра ње Духов ног цен тра при Цркве ној општи ни у Косов ској Митро-

ви ци, 2004 (обез бе ђи ва ње ком пју тер ске тех нич ке опре ме, сто ло ва и 
сто ли ца, поли ца и пре ко 1000 насло ва књи га за духов ну библи о те ку)

- ками он помо ћи у намир ни ца ма и гар де ро би за невла ди ну орга ни за-
ци ју Епар хи је Рашко-при зрен ске „Мај ка девет Југо ви ћа“, 2006.

- орга ни зо ва ње, у два навра та, дола ска деце са Косо ва и Мето хи је и њихо-
вог борав ка у поро ди ца ма сво јих вршња ка у Оџа ци ма, 2006.

- отва ра ње пека ре у општи ни Косов ска Вити на, 2008.
- суде ло ва ње Срп ске мре же у про јек ту европ ске дија спо ре под нази вом 

„Опста нак“, посве ће ном при вред ним ула га њи ма и еко ном ски одр жи-
вом раз во ју срп ског ста нов ни штва на Косо ву и Мето хи ји

- помоћ Срп ске мре же у при ку пља њу и сла њу хума ни тар не помо ћи 
срп ског расе ја ња Срби ма на Косо ву и Мето хи ји (за неко ли ко годи на 
при ку пље но је и посла то пре ко 100.000 евра нов ча не помо ћи)

- акци је Срп ске мре же 15. маја и 10. јуна 2010. годи не – помоћ соци јал но 
угро же ним више дет ним поро ди ца ма, поро ди ца ма поги ну лих и рат-
них вој них инва ли да из послед њих рато ва, у пре ко 30 гра до ва у Срби ји, 
Црној Гори и Репу бли ци Срп ској, у вред но сти од бли зу мили он дина ра

- Помоћ постра да лим поро ди ца ма након земљо тре са у Кра ље ву.

Три би не, пре да ва ња, про јек ци је…

Две ри су биле пре по зна тљи ве и по орга ни за ци ји вели ког бро ја пре да ва ња, 
пред ста вља ња, три би на, про јек ци ја… Пред ста вља мо циклу се нај зна чај ни јих 
дога ђа ја:

– Два циклу са пре да ва ња Мар ка С. Мар ко ви ћа, док то ра нау ка са Сор бо не 
(Париз), у укуп но 8 гра до ва у Срби ји (2005-2006)

– Циклус пред ста вља ња књи ге „Изгу бље но Косо во“ ита ли јан ске нови нар ке 
Мари ли не Веке у 3 гра да у Срби ји (2005)

– Про мо тив на кам па ња Две ри у 8 гра до ва у југо и сточ ној Срби ји (2005)
– Циклус три би на на тему: „Монар хи ја као прин цип вла сти“ у 3 гра да у 

Срби ји (2006)
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– Циклус про јек ци ја фил ма „Све ти Нико лај Срп ски“ у 7 гра до ва у Срби ји (2006)
– Циклус пре да ва ња јеро мо на ха Дама ски на Кри стен се на из мана сти ра Пла-

ти не (САД) у 10 гра до ва у Срби ји, Црној Гори и Репу бли ци Срп ској (2006)
– Циклус пред ста вља ња књи ге „Бог и рокен рол“ мона ха Арсе ни ја (мана стир 

Црна Река) у 5 гра до ва у Срби ји (2006)
– Циклус три би на „Исти на о Ђене ра лу“, посве ће них 60-годи шњи ци од уби-

ства ђене ра ла Дра же Миха и ло ви ћа, у 4 гра да у Срби ји (2006)
– Циклус про јек ци ја фил ма „Зајед нич ко дело“ у 2 гра да у Срби ји (2006)
– Циклус про јек ци ја фил ма „Кад би хле ба било више“ у  4 гра да у Срби ји 

(2006-2007)
– Циклус три би на на тему „Лаж и исти на о гра ђан ском рату 1941-45“ у 6 

гра до ва у Срби ји (2006)
– Циклус пре да ва ња др Бра ни ми ра Јова но ви ћа на тему: „Непо зна ти Тесла 

– поро дич но поре кло, родо љу бље и поглед на свет Нико ле Тесле“ у 7 гра-
до ва у Срби ји (2006)

– Циклус пред ста вља ња Две ри на тему „Пра во сла вље и мла ди“ у 8 гра до ва 
у Срби ји (2006)

– Циклус од 10 про мо ци ја часо пи са „Вели ки брат: тех но ло шки тота ли та-
ри зам“, под насло вом „Савре ме ни кон цен тра ци о ни логор“ (новем бар-
децем бар 2007)

– Циклус пред ста вља ња моно гра фи је „Све ти Васи ли је – исце ли тељ и чудо-
тво рац“ (2009), у више десе ти на гра до ва.

– Лет ње духов не вече ри у Чач ку. Прве су одр жа не 2006. годи не, у орга ни-
за ци ји огран ка Срп ског сабо ра Две ри у Чач ку и Хри шћан ске зајед ни це 
„Све ти ђакон Ава кум“ при ЦО Чачак. Од тада је мани фе ста ци ја тра ди ци о-
нал но одр жа ва на сва ке годи не (13 годи на), с еми нент ним гости ма из све та 
кул ту ре, рели ги је, поли ти ке…

Покрет за живот

Две ри су нај зна чај ни ју пре по зна тљи вост сте кли пред ста вља ју ћи поро дич ни 
про грам „Покрет за Живот“, који пред ста вља афир ма тив ну кам па њу про мо ци је 
све ти ње људ ског живо та, вред но сти бра ка и поро ди це и лепо те дете та у пре на тал-
ном пери о ду. Само у току 2005. и 2006. годи не, одр жа не су про мо ци је у 15 гра до ва 
у Срби ји и Репу бли ци Срп ској. Пред ста вља ња су наста вље на и иду ћих годи на.

Две ри су орга ни зо ва ле више вели ких поро дич них мани фе ста ци ја на отво-
ре ном, од којих издва ја мо:

- Поро дич на шет ња у Чач ку 31. маја 2009. годи не,
- Поро дич на шет ња у Бео гра ду 12. сеп тем бра 2009. годи не,
- Поро дич на шет ња у Бије љи ни, 15. маја 2010. годи не,
- Поро дич на шет ња у Бео гра ду, 9. окто бра 2010. годи не.
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Вели ке духов не и наци о нал не ака де ми је

Две ри су орга ни зо ва ле пет ака де ми ја у Вели кој сали Дома син ди ка та у Бео-
гра ду, посве ће них:

Све том Нико ла ју Охрид ском и Жич ком (2003),
200-годи шњи ци Првог срп ског устан ка (2004),
Пре по доб ном Јусти ну Ћелиј ском (2004)
Косо ву и Мето хи ји (2005),
ђене ра лу Дра жи Миха и ло ви ћу (2006).
Поред ових, орга ни зо ва ле су и ака де ми ју у дво ра ни „Шума ди ја“ у Аран ђе лов-

цу, посве ће ну стра да њу Срп ске цркве и наро да од кому ни ста (2005).

Науч ни ску по ви, сим по си о ни, окру гли сто ло ви...

Вели ку пре по зна тљи вост у науч ним кру го ви ма Две ри су сте кле орга ни за ци-
јом науч них ску по ва, окру глих сто ло ва и сим по си о на. Издва ја мо сле де ће:

- 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 факул-
тета 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 саве-
том 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.

- Окру гли сто у Бања Луци „Европ ске инте гра ци је и демо крат ски стан дар-
ди на про сто ру бив ше СФРЈ – Репу бли ка Срп ска и срп ско наци о нал но пита ње“. 
Орга ни за то ри Срп ски народ ни покрет „Избор је наш“ и Срп ски сабор Две ри (23. 
сеп тем бар 2006)

- У окви ру Окру глог сто ла на тему руско-срп ског при ја тељ ства, у Бео гра ду је 
13. маја 2008, у сали паро хиј ског дома хра ма Св. Алек сан дра Нев ског, пре да ва ње 
на тему „Руска иде ја“ одр жао про фе сор Фило зоф ског факул те та Уни вер зи те та 
Ломо но сов у Москви Алек сеј Кози рев. Орга ни за то ри су били Срп ски сабор Две ри 
и Удру же ње сту де на та „Номо ка нон”. 
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- Окру гли сто у Бео гра ду, 12. јуна 2008, у „Ака де ми ји 28”. Орга ни за то ри су 
били Срп ски сабор Две ри и Удру же ње сту де на та „Номо ка нон”, а на тему „Опе ло за 
демо кра ти ју“ гово ри ли су др Коста Чаво шки, др Сло бо дан Анто нић, др Сла вен ко 
Тер зић, адво кат Горан Петро ни је вић, Мар ко Пуши ца и Вла дан Гли шић.

Кул тур нопро свет на мре жа

У окви ру дело ва ња Срп ске мре же, запа же но место је има ла „Све то сав ска учи о-
ни ца”, зами шље на као „нови, додат ни и алтер на тив ни модел кул тур но-про свет ног 
рада у паро хиј ској зајед ни ци СПЦ, на првом месту Срба у дија спо ри, са циљем да 
пону ди мла ђим гене ра ци ја ма обра зо ва ње у пра во слав ном и наци о нал ном духу, као 
и обу ку за пра вље ње и вође ње модер них патри от ских орга ни за ци ја и про је ка та“.

„Све то сав ска учи о ни ца” је наста ла 2008. годи не као годи шњи семи нар, а затим 
је то пре ра сло у про грам који се одви јао јед ном месеч но у више од 10 срп ских цркве-
них општи на у Евро пи и север ној Аме ри ци, у пери о ду од 2008. до 2010. годи не. 

Наци о нал нополи тич ка мре жа

Актив ност на пољу наци о нал но-поли тич ког рада је посе бан сег мент рада Срп-
ске мре же, у окви ру ње и Срп ског сабо ра Две ри. Срп ска мре жа се није упу шта ла у 
днев но-поли тич ке теме и суко бе, али је реа го ва ла на све кључ не наци о нал не теме. 

Издва ја мо сле де ће актив но сти:
1. „За живот без Вели ког бра та“ – кам па ња бор бе про тив уво ђе ња нових, 

елек трон ских лич них доку ме на та (путем сај та, уче шћа на науч ним ску по ви ма, 
орга ни за ци је три би на и про тест них сабо ра, деље ња лета ка и ску пља ња пот пи са 
про тив новог зако на о лич ној кар ти…) током 2006. годи не. Резул тат ове бор бе је 
уред ба Вла де Репу бли ке Срби је којом се омо гу ћа ва сло бо да избо ра лич не кар те, 
одно сно уво ди наче ло добро вољ но сти при хва та ња или одба ци ва ња елек трон ског 
чипа при узи ма њу нових лич них кара та. 

2. Реа го ва ње на Закон про тив дис кри ми на ци је јер је он пред ста вљао нову 
дис кри ми на ци ју пре ма тра ди ци о нал ним вер ским зајед ни ца ма и вред но сти ма.

3. Про ти вље ње новом заду жи ва њу код ММФ-а, које води у дужнич ко роп ство.
4. Про тест Две ри и дру гих патри от ских орга ни за ци ја испред амба са де Сло ве-

ни је у Бео гра ду, 16. фебру а ра 2008. годи не, дан уочи про гла ше ња тзв. неза ви сно сти 
Косо ва. Цен трал ним бео град ским ули ца ма, од Кале мег да на до хра ма Све тог Саве, 
про ше та ло је више од 10.000 људи. То је био први орга ни зо ва ни срп ски про тест 
про тив неза ко ни тог и про тив но међу на род ном пра ву учи ње ног само про гла ше-
ња неза ви сно сти Косо ва. Овом при ли ком је упу ће но писмо Амба са ди Репу бли ке 
Сло ве ни је у Бео гра ду: „Про тест про тив сла ња миси је ЕУ на Косо во и Мето хи ју без 
сагла сно сти Саве та без бед но сти и Срби је“, које су пот пи са ле орга ни за ци је чла ни це 
Орга ни за ци о ног одбо ра про те ста: Срп ски народ ни покрет „1389“, Удру же ње „Наши“ 
(Аран ђе ло вац), Све сло вен ско књи жев но дру штво, Дру штво при ја те ља мана сти ра 
Ђур ђе ви Сту по ви, Хума ни тар но удру же ње „Бра ни о ци Отаџ би не 1998-99“, Удру же-
ње сту де на та Прав ног факул те та у Бео гра ду „Номо ка нон“ и Срп ски сабор Две ри.

У фебру а ру 2008. Срп ски сабор Две ри је упу тио више отво ре них писа ма:
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23. фебру ар 2008 – Отво ре но писмо пред сед ни ку Срби је Бори су Тади ћу,
24. фебру ар 2008 – Отво ре но писмо гувер не ру Народ не бан ке Срби је,
25. фебру ар 2008 – Отво ре но писмо Радио теле ви зи ји Срби је и дру гим елек-

трон ским меди ји ма са наци о нал ном фре квен ци јом.
Изме ђу вели ког бро ја дру гих поје ди на ца и удру же ња и Срп ски сабор Две ри 

је пот пи сник писма Вуку Јере ми ћу, 27. фебру а ра 2008: „Зах тев мини стру спољ них 
посло ва Срби је Вуку Јере ми ћу да упу ти оштар про тест амба са до ру САД у Срби ји 
пово дом изја ве да је бом бар до ва ње СРЈ 1999. било „нео п ход но““.

5. Пово дом часо пи са „Европ ска уни ја: мит и ствар ност“, Две ри су орга ни зо ва ле 
јав не рас пра ве на тему „Косо во и/ли ЕУ“, у 40 гра до ва у Срби ји у пери о ду март-мај 
2008. У окви ру кам па ње су упри ли че на и број на медиј ска госто ва ња. Из кам па ње 
се издва ја ју два дога ђа ја:

- 5. мај 2008 – глав ни про мо тив ни дан; акти ви сти Две ри широм Срби је у исто 
вре ме, у 12:44 иза шли на ули це са пору ком „Оста ће наше“,

- 9. мај 2008 – завр шни дан кам па ње у Бео гра ду, више про мо тив них акци ја.
6. Уче шће у јав ној диску си ји пово дом доно ше ња првог Зако на о дија спо ри и 

Срби ма у реги о ну, у Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је.
7. Кам па ња „Срп ска мре жа за Косо во и Мето хи ју, Репу бли ку Срп ску и Црну 

Гору“, у окви ру које су одр жа не три би не у 10 нај ве ћих срп ских гра до ва на Бал ка ну, 
на тему: „Срп ско наци о нал но пита ње на Бал ка ну данас“. Суор га ни за то ри и уче-
сни ци били су: Срп ско наци о нал но веће Косо ва и Мето хи је, Срп ска листа у Црној 
Гори, Срп ско народ но вије ће Црне Горе, Срп ски народ ни покрет „Избор је наш“ 
из Бања Луке, СОЗ Епар хи је звор нич ко-тузлан ске, Сабор омла ди не Јусти но ве из 
Вра ња, Срп ски кул тур ни цен тар „Све ти Сава“ из Субо ти це и Срп ски сабор Две ри.

8. Акци ја „За срп ску Вој во ди ну и спас Срби је“, пово дом доно ше ња новог Ста ту-
та АП Вој во ди на. У акци ји су пре зен то ва ни дока зи о неу став но сти новог Ста ту та.

9. Пот пи си ва ње пети ци је за сме ну мини стра одбра не, због одлу ке Вла де Репу-
бли ке Срби је да поша ље срп ске вој ни ке на вежбу НАТО пак та у Гру зи ју, током 
апри ла и маја 2009. годи не. Пети ци ју је пот пи са ло 40 чла ни ца Срп ске мре же и 
45 јав них лич но сти, а подр жа ле су је и неке поли тич ке стран ке. Резул тат акци је 
било је оду ста ја ње Вла де Репу бли ке Срби је да поша ље срп ске вој ни ке на вежбу 
НАТО пак та на гра ни ци Руси је.

10. Изло жба на отво ре ном у Кнез Миха и ло вој ули ци у Бео гра ду, пово дом 
дола ска пот пред сед ни ка САД Џозе фа Бај де на у посе ту Срби ји, маја 2009. годи не. 
На изло жби су при ка за не фото гра фи је разо ре не Срби је и НАТО зло чи на током 
агре си је 1999. годи не.

11. Кам па ња сећа ња „Пам ти и живи“, мар та 2009. годи не, орга ни зо ва на пово-
дом десе то го ди шњи це бом бар до ва ња Срби је од стра не НАТО пак та. Кам па ња се 
одви ја ла у више десе ти на гра до ва широм Срби је, а цен трал на мани фе ста ци ја је 
одр жа на 24. мар та у Сава Цен тру у Бео гра ду, уз уче шће гости ју из Руси је и Срби је.

12. Кам па ња про тив доно ше ња резо лу ци је о Сре бре ни ци у Народ ној скуп-
шти ни Репу бли ке Срби је, јану а ра 2010. годи не. Иза кам па ње је ста ло више од 100 
срп ских патри от ских орга ни за ци ја из целог све та, више сто ти на јав них лич но-
сти и више хиља да гра ђа на који су сви били пот пи сни ци Апе ла Срп ске мре же 
про тив ове резо лу ци је.
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13. Уче шће на Кон фе рен ци ји срп ских наци о нал них орга ни за ци ја, 18. јуна 
2010. годи не у Под го ри ци, са темом „Срби у реги о ну – поло жај и пер спек ти ве“, у 
орга ни за ци ји Срп ског наци о нал ног саве та Црне Горе.

Актив но сти у срп ском расе ја њу и међу на род не актив но сти

Срп ски сабор Две ри је имао број не актив но сти у расе ја њу и плод ну сарад њу 
са срп ским патри от ским орга ни за ци ја ма. Њего ви пред став ни ци су посе ти ли 
пре ко 60 срп ских зајед ни ца у дија спо ри – у Евро пи, север ној Аме ри ци (САД и 
Кана да),  Аустра ли ји и Афри ци. 

Издво ји ли смо нај бит ни ја путо ва ња и кључ не спољ но-поли тич ке кон так те 
у овом пери о ду.

Фебру а ра 2006. и кра јем исте годи не, Бошко Обра до вић и Вла дан Гли шић су 
били гости више срп ских цркве них општи на и наци о нал них удру же ња у Евро пи 
и одр жа ли сери ју пре да ва ња. Орга ни за тор је био Саша Бон џић, дирек тор пред-
став ни штва Две ри за Евро пу. У оба наве де на слу ча ја пре да ва ња су била на тему 
„Све то са вље као срп ски наци о нал ни про грам“. Обра до вић и Гли шић су били гости 
срп ских хра мо ва и срп ских удру же ња у Бечу, Франк фур ту, Ротер да му, Пари зу, 
Нир нбер гу, Бер ли ну, Биле фел ду, Хано ве ру, Хам бур гу, Будим пе шти и Сен тан дре ји. 
Има ли су састан ке са епи ско пи ма будим ским Луки ја ном и запад но-европ ским 
Луком, као и са већи ном ста ре ши на хра мо ва и број ним срп ским инте лек ту ал ци-
ма и пред став ни ци ма срп ских удру же ња у Евро пи, али и са углед ним стран ци ма. 

У току сеп тем бра и окто бра 2007. годи не, Бошко Обра до вић и Бра ни мир 
Нешић су посе ти ли срп ску зајед ни цу у САД, и оби шли сле де ће гра до ве: Њујорк, 
Бостон, Сан Фран ци ско, Сара то гу, Кли вленд, Чика го, Мил во ки, Рок форд и Детро ит. 
Држа ли су пре да ва ња у паро хиј ским домо ви ма СПЦ и пред ста вља ли удру же ње. 
Гово ри ли су на сле де ће теме: Теме љи срп ског иден ти те та, Срп ско наци о нал но 
пита ње данас, Све ти Нико лај Срп ски и ђене рал Дра жа Миха и ло вић – као узо ри 
савре ме не омла ди не, Зна чај тра ди ци је... Поред пре да ва ња, били су гости у неко-
ли ко радио и ТВ еми си ја, посе ти ли Бого слов ски факул тет Све тог Саве у Либер-
тви лу и фор ми ра ли прве огран ке Две ри у САД. Изме ђу оста лог, сусре ли су се и са 
пред став ни ци ма Срп ске народ не одбра не, нај ста ри је срп ске орга ни за ци је у САД.

У мар ту 2008. годи не, у посе ти Две ри ма био је Алек сан дар Дугин, позна ти 
руски поли тич ки фило зоф. 

Вре ди напо ме ну ти да су пред став ни ци Две ри Бошко Обра до вић и Саша Бон-
џић 31. маја 2008. годи не уче ство ва ли на саве то ва њу срп ске дија спо ре у Евро пи, у 
Срп ској пра во слав ној цркве ној општи ни у Мин хе ну. Орга ни за то ри су били Срп-
ски сабор Две ри и Свет ски сабор Срба (Хај дел берг, Немач ка). Тема саве то ва ња је 
била: „Срп ско пита ње у све тлу гло бал них про це са – нови начи ни орга ни зо ва ња и 
дело ва ња мати це и дија спо ре као одго вор на исто риј ски иза зов“. Уче ство ва ли су 
пред став ни ци срп ских орга ни за ци ја и цркве них општи на из 12 гра до ва Немач ке, 
Аустри је, Холан ди је, Бел ги је и Вели ке Бри та ни је. 

Пред став ни ци Две ри су уче ство ва ли на 12. Свет ском руском народ ном сабо-
ру, у држав ној пала ти у Кре мљу, у Москви, у орга ни за ци ји Оде ље ња Москов ске 
Патри јар ши је за одно се са ино стран ством. Сабор је бла го сло вио патри јарх руски 
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Алек сеј, а поздрав но писмо је послао пред сед ник Руси је Вла ди мир Путин. Сабор 
је отво рен 20. фебру а ра 2008. годи не, а на њему су уче ство ва ли пред став ни ци 
свих дру штве них сло је ва Руси је: Цркве, држа ве, вој них струк ту ра, науч них, књи-
жев них, нови нар ских, пред у зет нич ких, умет нич ких, спорт ских и омла дин ских 
удру же ња. Деле га ци ју од пет чла но ва Срп ског сабо ра Две ри чини ли су Бра ни мир 
Нешић, Дани ло Твр ди шић, Зоран Радо ји чић, Саша Петро вић и Јова на Никић. У 
саста ву деле га ци је из Срби је били су и про то је реј Мио драг Попо вић, уред ник 
листа „Пра во сла вље“ и Југо слав Кипри ја но вић, пред сед ник Дру штва при ја те ља 
мана сти ра Ђур ђе ви сту по ви у Расу. Дома ћин борав ка деле га ци је Две ри у Руси ји 
била је руска пра во слав но-наци о нал на орга ни за ци ја „Мла да Руси ја“. Деле га ци-
ја је уче ство ва ла у раду Сабо ра руске пра во слав не омла ди не, а у име деле га ци је 
Сабо ру се обра тио Бра ни мир Нешић. Овај скуп је био увод у број не међу соб не 
посе те и сусре те са руским при ја те љи ма у Москви и Бео гра ду који тра ју интен-
зив но до данас.   

Иза сла ни ци Покре та Бошко Обра до вић и Радо ван Твр ди шић били су у Аме ри-
ци и Кана ди (Ота ва, Торон то, Ван ку вер, Едмон тон, Кал га ри, Кичи нер, Вотер лу ...)  у више 
навра та од 2008. до 2010. годи не. Издва ја мо уче шће на Сабо ру срп ске омла ди не 
новем бра 2008. у мана сти ру Нова Гра ча ни ца код Чика га, и на Видов дан ском Сабо ру 
срп ске омла ди не у Кана ди 2009. годи не, у мана сти ру Пре о бра же ња Господ њег у 
Мил то ну. Уз уче шће на Сабо ри ма, одр жа ли су више пре да ва ња и три би на. Осим 
због уче шћа на сабо ри ма, бора ви ли су на овим про сто ри ма и пово дом пред ста-
вља ња рада Срп ске мре же, Све то сав ске учи о ни це и Покре та за живот.

У два навра та пред став ни ци Две ри били су у посе ти срп ској зајед ни ци у 
Аустра ли ји.  Бошко Обра до вић и Зоран Радо ји чић 2010, и Зоран Радо ји чић 2011. 
годи не били су гости срп ских зајед ни ца у Сид не ју, Мел бур ну, Аде лај ду, Кам бе ри, 
Бри збеј ну и Пер ту. 

Посеб но запа жен је био бора вак у више навра та у Јоха нес бур гу у Јужно а фрич-
кој репу бли ци, на позив тамо шње срп ске зајед ни це.

ПОЛИ ТИЧ КИ ПЕРИ ОД 20112018. 
СРП СКИ САБОР ДВЕ РИ/ СРП СКИ ПОКРЕТ ДВЕ РИ

Срп ски сабор Две ри је 2011. годи не одлу чио да зва нич но уђе у актив ни поли-
тич ки живот, што зна чи и изла зак на пар ла мен тар не и све оста ле избо ре. Ова одлу-
ка је уве ли ко про ме ни ла начин рада ове орга ни за ци је, која више није хте ла да се 
бави само актив но сти ма у невла ди ном сек то ру. У Покре ту је сазре ло мишље ње 
да једи но бавље ње „вели ком“ поли ти ком пру жа могућ ност да се напра ве дру-
штве не про ме не. Ула ском у поли тич ки живот знат но се пове ћао број медиј ских 
насту па, кон фе рен ци ја за штам пу, про мо ци ја, пред ста вља ња, три би на, посеб но 
у пред из бор ним месе ци ма. Поред разних обли ка ванин сти ту ци о нал ног, ту су 
и мно ги видо ви инсти ту ци о нал ног дело ва ња, након ула ска седам посла ни ка у 
Народ ну скуп шти ну и одбор ни ка у локал не скуп шти не. Било је мно го спољ но-
по ли тич ких актив но сти, али и сусре та са разним дома ћим поли тич ким и гра-
ђан ским удру же њи ма. Из мно штва дога ђа ја, за овај извод из Лето пи са иза бра ли 
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смо нај у пе ча тљи ви је, на осно ву којих може да се закљу чи у ком сме ру је вође на 
поли ти ка Две ри.

2011.
10. фебру ар 2011 – Одлу ка о ула ску у поли тич ки живот.
25. фебру ар 2011 – Пот пи са на Пове ља о сарад њи нај ак тив ни јих срп ских 

патри от ских орга ни за ци ја у реги о ну.
22. март 2011 – Акци ја у цен тру Бео гра да „Алтер на ти ва дола зи сутра“, пово-

дом посе те Вла ди ми ра Пути на Бео гра ду.
26. март 2011 – Усво је на Наци о нал на стра те ги ја срп ских родо љу би вих удру-

же ња са про сто ра бив ше Југо сла ви је.
Струч ни Окру гли сто ло ви на Машин ском факул те ту
1. април 2011. Тема: Еко но ми ја
Уче сни ци: Мио драг Ску лић, проф. др Дани јел Цвје ти ћа нин, Бран ко Дра гаш, 

проф. др Рај ко Буквић, Мило рад Илић, Ради во је Огња но вић, Миро слав Паро вић 
и Дани ло Твр ди шић.

15. април 2011. Тема: Пољо при вре да
Уче сни ци: Проф. др Мио драг Дими три је вић, Радо мир Сто ја но вић, Иван 

Костић, Миро слав Паро вић, Зоран Бушић, Душан Р. Ива но вић, мр Татја на Кне-
же вић и Саша Или јић.

24. април 2011. Тема: Поро ди ца
Уче сни ци (изме ђу оста лих): Љуби во је Ршу мо вић, др Мили ја на Абра мо вић 

Савић, др Влај ко Пано вић, Алек сан дар Арсе нин, проф. др Љубо мир Про тић, 
Бошко Ћир ко вић Шка бо, Небој ша Дуга лић, мр Биља на Спа сић, Мили ца Нов ко-
вић и Бошко Обра до вић.

21. мај 2011. Тема: Про све та
Уче сни ци: Проф. др Љубо мир Про тић, проф. др Мила Алеч ко вић, Мили ца 

Нов ко вић, мр Вла ди мир Дими три је вић, Иван Ружи чић, Дра ган Мати је вић и 
Бошко Обра до вић.

25. мај 2011. Тема: Посто је ли срп ска кул ту ра и меди ји?
Уче сни ци на првом делу о кул ту ри: Ива на Жигон, проф. др Мило Лом пар, 

др Миша Ђур ко вић, Дра ган Хамо вић, Зоран Сте фа но вић, Алек сан дар Дун ђе рин, 
проф. др Ђор ђе Јан ко вић и Игор Ива но вић.

Уче сни ци на дру гом делу о меди ји ма: Вла дан Вуко са вље вић, Рат ко Дми тро-
вић, Жељ ко Цви ја но вић, Ђуро Бил би ја, Биља на Ђоро вић, Лиди ја Гли шић и Бошко 
Обра до вић.

31. мај 2011. Тема: Спољ на поли ти ка Срби је – алтер на ти ве
Уче сни ци (изме ђу оста лих): Проф. др Дар ко Тана ско вић, Зоран Петро вић 

Пиро ћа нац, Мари на Рагуш, Сло бо дан Јан ко вић, Саша Гајић, др Алек сан дар Митић 
и Бошко Обра до вић.

Априлмај 2011 – Кам па ња про тив про да је Теле ко ма
24. јун 2011 – Одр жа на зајед нич ка кон фе рен ци ја за меди је на којој је иза 

пред ло га Новог народ ног дого во ра Две ри ста ло више истак ну тих поје ди на ца и 
седам орга ни за ци ја из Срби је.
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24. август 2011 – Пред став ни ци Две ри подр жа ли срп ски народ на бари ка да-
ма на Косо ву и Мето хи ји.

13. сеп тем бар 2011 – Про тест про тив одр жа ва ња геј пара де у Бео гра ду и 
пети ци ја Две ри и гру пе патри от ских орга ни за ци ја, у којој се тра жи отка зи ва ње 
геј пара де.

У току 2011. годи не, одр жа на су број на пред ста вља ња Новог народ ног дого-
во ра широм Срби је.

2012.
11. фебру ар 2012 – Први пред из бор ни митинг Две ри, у Дому син ди ка та у 

Бео гра ду.
Фебру армај 2012 – Број не пред из бор не актив но сти, укљу чу ју ћи и више 

поро дич них шет њи широм Срби је.
6. мај 2012 – Уче шће на пред сед нич ким, репу блич ким, покра јин ским и 

локал ним избо ри ма. Кан ди дат Покре та на пред сед нич ким избо ри ма био је Вла-
дан Гли шић.

Усле ди ли су више днев ни про те сти због избор не кра ђе.
11. мај 2012 – Апел јав них лич но сти у одбра ну избор не воље гра ђа на на Ђур-

ђев дан ским избо ри ма 2012.
Јулавгуст 2012 – Уче шће деле га ци је Две ри на Све ру ском обра зов ном омла-

дин ском фору му „Сели гер 2012“. Иван Костић се сусрео са Вла ди ми ром Пути ном.
Сеп тем бардецем бар 2012 – Кам па ња „За Срби ју без ГМО“.
3. окто бар 2012. – Про тест пово дом изло жбе Ecce homo у Цен тру за кул тур ну 

декон та ми на ци ју у Бео гра ду.
17. окто бар 2012 – Пети ци ја Две ри и гру пе јав них лич но сти и инте лек ту а ла-

ца, за уки да ње АП Вој во ди на.

2013.
67. април 2013 – Про те сти про тив пот пи си ва ња Бри сел ског спо ра зу ма.
15. април 2013 – „Вре ме је за напу шта ње ЕУ пута и повра так теме Косо ва и 

Мето хи је у УН“ – пети ци ја Две ри и гру пе инте лек ту а ла ца.
24. април 2013 – Две ри под не ле кри вич ну при ја ву про тив чла но ва Вла де 

Срби је због веле и зда је и пот пи си ва ња Бри сел ског спо ра зу ма.
27. сеп тем бар 2013 – Поро дич на шет ња у Бео гра ду и про тест про тив анти по-

ро дич не вла де.
13. окто бар 2013 – Уче шће пред став ни ка Две ри Срђа на Нога на кон фе рен ци ји 

у укра јин ском пар ла мен ту.
Окто барновем бар 2013 – Подр шка срп ском наро ду на Косо ву и Мето хи ји у 

бој ко ту избо ра, који су орга ни зо ва ле неле гал не вла сти у При шти ни.

2014.
26. јану ар 2014 – Про сла ва 15 годи на посто ја ња Две ри. Поред чла но ва Ста ре-

шин ства Две ри, на ску пу су гово ри ли и мр Вла ди мир Дими три је вић, про фе сор 
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књи жев но сти из Чач ка и Дра ган Дави до вић из Јужне Афри ке, у име свих добро-
тво ра Две ри из Расе ја ња. Спе ци јал ни гост био је Алек сеј Валер је вич Риљев, члан 
Бироа Пре зи ди ју ма Поли тич ког саве та Све ру ске поли тич ке пар ти је „Роди на”, 
чији је осни вач Дими три је Рого зин. 

Фебру ар – март 2014 – Број не актив но сти у пред из бор ној кам па њи.
16. март 2014 – Уче шће на репу блич ким избо ри ма и на локал ним бео град-

ским избо ри ма.
Мај 2014 – Помоћ ста нов ни штву у обла сти ма које су захва ће не попла ва ма.
1012. сеп тем бар 2014 – Уче шће деле га ци је Две ри на Међу на род ном поро-

дич ном фору му „Мно го дет не поро ди це и будућ ност чове чан ства“ у Москви. 
Чла но ви деле га ци је били су Срђан Ного, Пре драг Митро вић, Зоран Радо ји чић, 
Југо слав Кипри ја но вић, Биља на Спа сић, Мили ца Нов ко вић и Мили ја на Абра-
мо вић Савић. Овом приликом члан делегације Предраг Митровић добио је 
Сребрну медаљу храма Христа Спаситеља у Москви.

26. сеп тем бар 2014 – Пети ци ја гру пе инте лек ту а ла ца про тив поли тич ког 
хомо сек су а ли зма.

О Никољ да ну 2014 – Пети ци ја инте лек ту а ла ца упу ће на јав но сти, држав ним 
зва нич ни ци ма и стра нач ким вођа ма Репу бли ке Срп ске.

2015.
7. јану ар 2015 (О Божи ћу 2014) – Божић ни про глас „Сабор ни прин ци пи сарад-

ње патри от ских поли тич ких сна га“, пот пи сан од стра не ДСС, Покре та Две ри и 
гру пе патри от ских инте лек ту а ла ца.

21. март 2015 – Вели ки про тест Две ри про тив „Бле ро ве вла де“, испред згра де 
Вла де у Бео гра ду.

25. април 2015 – Реги о нал ни скуп Свет ског кон гре са поро ди ца у Бео гра ду, 
у орга ни за ци ји Цен тра за зашти ту поро ди це. Тема овог међу на род ног ску па је 
била „При род на поро ди ца и поро дич но дру штво – иза зо ви ХХI века“.

27. јун 2015 – У Чач ку, на Осни вач ком Сабо ру, осно ван је Срп ски покрет Две ри. 
Усво је ни су ста тут и про грам, а за првог пред сед ни ка Покре та је иза бран Бошко 
Обра до вић.

10. јул 2015 – Апел гру пе срп ских инте лек ту а ла ца „Боже, спа си нас од наших 
европ ских при ја те ља“.

11. јул 2015 – Скуп у Бео гра ду у знак сећа ња на све срп ске жртве, а посеб но 
3267 уби је них Срба у сре бре нич ко-под рињ ском кра ју од стра не мусли ман ских 
зло чи на ца на челу са Насе ром Ори ћем.

13. сеп тем бар 2015 – У Кра ље ву је одр жан Први Сабор Срп ског покре та Две-
ри на коме је иза бран први састав Глав ног одбо ра, чиме је поче ло ства ра ње уну-
тра шње орга ни за ци је. Глав ни одбор је иза брао Пред сед ни штво, које су чини ли: 
пред сед ник Покре та Бошко Обра до вић, Пре драг Митро вић, Мар ко Пуши ца, Срђан 
Ного, Иван Дој чи но вић, Зоран Радо ји чић, Иван Костић, Бор ко Пушкић, Јасми на 
Вујић, Мари ја Јању ше вић, Бра ни мир Нешић, Нема ња Зарић и Дра ган Весо вић. За 
пред сед ни ка Извр шног одбо ра иза бран је Алек сан дар Тана ско вић, за дирек то ра 
Покре та Сло бо дан Димо вић, а за пред сед ни ка Поли тич ког саве та Јасми на Вујић. 
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За секре та ра Пред сед ни штва је иза бран Зоран Павло вић, а за дирек то ра Инфор-
ма тив не слу жбе Југо слав Кипри ја но вић. 

13. окто бар 2015 – Деле га ци ја Срп ског покре та Две ри на челу са пред сед ни-
ком Бошком Обра до ви ћем била је у више днев ној посе ти Руској Феде ра ци ји. Пред-
став ни ци Две ри узе ли су уче шће на 4. Међу на род ном пар ла мен тар ном фору му 
у орга ни за ци ји Држав не Думе Руси је, који је сабрао пре ко 100 пар ла мен та ра ца 
са свих стра на све та. У деле га ци ји су били и Зоран Радо ји чић, члан Пред сед ни-
штва, Југо слав Кипри ја но вић, дирек тор Инфор ма тив не слу жбе и Сте фан Свр ко та, 
савет ник при Саве ту за спољ ну поли ти ку Две ри.

2530. окто бар 2015 – Деле га ци ја Демо крат ске стран ке Срби је и Срп ског покре-
та Две ри посе ти ла је Руси ју, са посеб ним циљем одла ска на Крим и иска зи ва ња 
подр шке поврат ку Кри ма Руси ји. Деле га ци ју су пред во ди ли др Сан да Рашко вић 
Ивић, пред сед ник ДСС и Бошко Обра до вић, пред сед ник Две ри, а у деле га ци ји су 
били још и Милан Лап че вић и Дра га на Триф ко вић из ДСС, и Зоран Радо ји чић, 
Југо слав Кипри ја но вић и Сте фан Свр ко та из Две ри.

2730. окто бар 2015 – Уче шће др Нема ње Зари ћа, пред став ни ка Две ри, на 
кон фе рен ци ји Свет ског кон гре са поро ди ца у Солт Лејк Сити ју (САД).

Сеп тем бардецем бар 2015 – Кам па ња про тив про да је Теле ко ма.

2016.
13. јану ар 2016 – Деле га ци ја Две ри при мље на од стра не Њего ве Све то сти 

патри јар ха срп ског г. г. Ири не ја, у Срп ској Патри јар ши ји у Бео гра ду. Деле га ци ју 
је пред во дио Бошко Обра до вић, пред сед ник Две ри, а у деле га ци ји су били Бра-
ни мир Нешић, члан Пред сед ни штва Две ри, проф. Др Јасми на Вујић, пред сед ник 
Поли тич ког саве та Две ри, проф. др Алек сан дар Лип ков ски, члан Поли тич ког 
саве та Две ри и ново и за бра ни пред сед ник Наци о нал ног про свет ног саве та и Југо-
слав Кипри ја но вић, дирек тор Инфор ма тив не слу жбе Две ри.

4. март 2016 – Коста Чаво шки иза бран за пред сед ни ка Поли тич ког саве та Две ри.
24. април 2016 – Уче шће на репу блич ким, покра јин ским и локал ним избо-

ри ма, у коа ли ци ји са Демо крат ском стран ком Срби је. Усле ди ли су више днев ни 
про те сти због избор не кра ђе.

4. мај 2016 – Поно вље ни избо ри на више бирач ких места. Након њих, коа-
ли ци ја Две ри-ДСС  и зва нич но је обез бе ди ла ула зак у Народ ну скуп шти ну Репу-
бли ке Срби је, са 13 посла ни ка. Срп ски покрет Две ри је добио седам посла нич ких 
места, а народ ни посла ни ци поста ли су Бошко Обра до вић, Срђан Ного, Мари ја 
Јању ше вић, Зоран Радо ји чић, Иван Костић, Биља на Руба ко вић и као ван стра нач-
ка лич ност Мила дин Шевар лић. Уме сто Биља не Руба ко вић касни је је посла ник 
постао Дра ган Весо вић. 

1518. мај 2016 – Десе ти Свет ски кон грес поро ди ца одр жан је у Тби ли си ју, 
глав ном гра ду Гру зи је. Срп ски покрет Две ри је пуно прав ни члан Свет ског кон-
гре са поро ди ца, а његов пред став ник на Кон гре су је био др Нема ња Зарић, члан 
Пред сед ни штва.



34

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

23. мај 2016 – Деле га ци ја Две ри и ДСС оба ви ла кон сул та ци је са пред сед ни-
ком Репу бли ке Срби је Томи сла вом Нико ли ћем. Тро чла ну деле га ци ју чини ли су 
Бошко Обра до вић, Сан да Рашко вић Ивић и проф. др Мила дин Шевар лић.

30. мај 2016 - Саста нак пред став ни ка Срп ског покре та Две ри и Руског инсти ту та 
за стра те шка истра жи ва ња при адми ни стра ци ји пред сед ни ка Руске Феде ра ци је, 
у кан це ла ри ји Две ри у Бео гра ду. Састан ку су при су ство ва ли пред сед ник Срп ског 
покре та Две ри Бошко Обра до вић, дирек тор РИСИ-ја гене рал Лео нид Петро вич 
Решет њи ков, др Ники та Бон да рев, руко во ди лац оде ље ња за Бал кан ска пита ња, 
као и Зоран Радо ји чић, Срђан Ного и Југо слав Кипри ја но вић.

7. јун 2016 – Деле га ци ја Две ри, у саста ву Бошко Обра до вић, Срђан Ного и 
Зоран Радо ји чић, при су ство ва ла је кон сул та ци ја ма на позив Алек сан дра Вучи-
ћа, ман да та ра за састав нове Вла де Срби је. Овим пово дом Две ри су ман да та ру 
пре да ле и пред ста ви ле 10 тача ка за будућ ност Срби је, које се нај ви ше бази ра ју 
на поро дич ној поли ти ци. 

10. јун 2016 – Нема ња Зарић, члан Пред сед ни штва Две ри, увр штен је међу 
лиде ре Свет ског кон гре са поро ди ца, гло бал не коа ли ци је про-поро дич них орга-
ни за ци ја из пре ко 80 држа ва. Две ри су једи на про-поро дич на поли тич ка пар ла-
мен тар на орга ни за ци ја чла ни ца Свет ског кон гре са поро ди ца.  

1922. јун 2016 – Мар ко З. Пуши ца, члан Пред сед ни штва Две ри, уче ство вао 
је на међу на род ној науч ној кон фе рен ци ји на Мокрој Гори – Дрвен град, на тему: 
„Међу на род ни стан дар ди о неза ви сно сти суд ства и само стал но сти јав ног тужи-
ла штва“. Кон фе рен ци ја је орга ни зо ва на од стра не Удру же ња за међу на род но кри-
вич но пра во. Пуши ца је на кон фе рен ци ји изло жио увод ни рефе рат „Нега ти ван 
ути цај „заин те ре со ва них“ сред ста ва јав ног инфор ми са ња и лаич ке јав но сти на 
само стал ност јав ног тужи ла штва“.

2627. јун 2016 – На позив пред се дни ка Вишег саве та Пар ти је „Једин стве на 
 Руси ја“ Б. В. Гри зло ва, народ ни посла ник Зоран Радо ји чић је био гост на важном 
пред из бор ном ску пу нај ве ће и вла да ју ће стран ке Руси је, коју пред во ди пред сед-
ник Руске Феде ра ци је Вла ди мир Вла ди ми ро вич Путин.

28. јун 2016 – На Видов дан, у про сто ри ја ма Једин стве не Руси је у Москви, пот-
пи са на је Декла ра ци ја Једин стве не Руси је и Срп ског покре та Две ри.  Декла ра ци ју 
су пот пи са ли Сер геј Вла ди ми ро вич Желе зњак, заме ник Секре та ра Гене рал ног 
Саве та Једин стве не Руси је и заме ник пред сед ни ка Руске Думе и Зоран Радо ји чић, 
народ ни посла ник и члан Пред сед ни штва Две ри.

Јун 2016 – Иза бра ни чла но ви скуп штин ских одбо ра из редо ва посла ни ка Две-
ри: Одбор за пра ва дете та: Ного Срђан (члан), Обра до вић Бошко (заме ник чла на); 
Одбор за људ ска и мањин ска пра ва и рав но прав ност поло ва: Јању ше вић Мари ја 
(члан), Ного Срђан (заме ник чла на); Одбор за дија спо ру и Србе у реги о ну: Костић 
мр Иван (члан; пред сед ник одбо ра), Шевар лић проф. др Мила дин (заме ник чла на); 
Одбор за здра вље и поро ди цу: Весо вић Дра ган (члан), Ного Срђан (заме ник чла на); 
Одбор за Косо во и Мето хи ју: Обра до вић Бошко (члан), Радо ји чић Зоран (заме ник 
чла на); Одбор за одбра ну и уну тра шње посло ве: Радо ји чић Зоран (члан), Костић 
мр Иван (заме ник чла на); Одбор за пољо при вре ду, шумар ство и водо при вре ду: 
Шевар лић проф. др Мила дин (члан), Костић мр Иван (заме ник чла на); Одбор за 
при вре ду, реги о нал ни раз вој, трго ви ну, тури зам и енер ге ти ку: Костић мр Иван 
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(члан), Шевар лић проф. др Мила дин (заме ник чла на); Одбор за про стор но пла-
ни ра ње, сао бра ћај, инфра струк ту ру и теле ко му ни ка ци је: Весо вић Дра ган (члан), 
Радо ји чић Зоран (заме ник чла на); Одбор за рад, соци јал на пита ња, дру штве ну 
укљу че ност и сма ње ње сиро ма штва: Обра до вић Бошко (члан), Јању ше вић Мари ја 
(заме ник чла на).

29. јул 2016 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради 

утвр ђи ва ња чиње ни ца и окол но сти веза них за деша ва ња током избор ног про це-
са 2016. годи не, од дана рас пи си ва ња репу блич ких избо ра до дана обја вљи ва ња 
конач них резул та та избо ра.

3. сеп тем бар 2016 – Глав ни одбор Две ри донео одлу ку да кан ди дат Покре та 
на пред сто је ћим пред сед нич ким избо ри ма буде Бошко Обра до вић.

Нови чла но ви Пред сед ни штва поста ли су Југо слав Кипри ја но вић, Пре драг 
Симић и Зоран Павло вић.

4. сеп тем бар 2016 – За пот пред сед ни ке Срп ског покре та Две ри иза бра ни су 
Бра ни мир Нешић, Пре драг Митро вић, Иван Дој чи но вић и Мар ко Пуши ца.

7. сеп тем бар 2016 – За пот пред сед ни ка Срп ског покре та Две ри иза бра на је 
Јасми на Вујић.

14. сеп тем бар 2016 – За орга ни за ци о ног секре та ра Срп ског покре та Две ри 
иза бран је Зоран Павло вић, а за интер на ци о нал ног секре та ра иза бран је Нема ња 
Зарић.

17. сеп тем бар 2016 – Одр жа на реги о нал на кон фе рен ци ја Свет ског кон гре са 
поро ди це, у згра ди Народ не скуп шти не у Бео гра ду, у орга ни за ци ји Срп ског покре-
та Две ри. Уче ство ва ли су пре да ва чи из Срби је, САД, Руси је, Ита ли је, Фран цу ске и 
Гру зи је. Закључ ке кон фе рен ци је у виду „Бео град ске декла ра ци је 2016.“ деле га ти 
СКП, уз прат њу поро дич них људи и уз дефи ле дечи је меха ни за ци је, пре да ли су 
Вла ди Репу бли ке Срби је. 

22. окто бар 2016 – У окви ру посе те Срби ји, висо ка деле га ци ја Репу бли ке Крим, 
пред во ђе на Геор ги јем Мура до вим, пот пред сед ни ком Вла де Репу бли ке Крим и 
лич ним иза сла ни ком пред сед ни ка Пути на за Крим и Сер ге јем Павло ви чем Цеко-
вим, чла ном Саве та Феде ра ци је и сена то ром Кри ма, посе ти ла је цен тра лу Срп ског 
покре та Две ри, где их је при мио Бошко Обра до вић са сарад ни ци ма.

3. новем бар 2016 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Зако на о пре стан ку важе ња Зако на о при вре ме ном уре ђи ва њу начи-

на испла те пен зи ја.
14. новем бар 2016 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Зако на о изме на ма и допу на ма Зако на о пен зиј ском и инва лид ском 

оси гу ра њу.
14. новем бар 2016 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Резо лу ци је Народ не скуп шти не о гено ци ду Неза ви сне држа ве Хрват-

ске над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма током Дру гог свет ског рата.
2324. новем бар 2016 – Зоран Радо ји чић, народ ни посла ник Две ри, уче ство-

вао је као члан деле га ци је Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби је на засе да њу 
Пар ла мен тар не скуп шти не Орга ни за ци је дого во ра о колек тив ној без бед но сти 
(ПС ОДКБ), у Санкт Петер бур гу.
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910 децем бар 2016 – Срп ски покрет Две ри је уче ство вао на Гло бал ном фору-
му о бра ку, одр жа ном у Кејп та у ну, у Јужној Афри ци под сло га ном: „Један човек. 
Јед на жена. Једин ство у раз ли чи то сти.“ Форум је оку пио пре ко 80 лиде ра бор бе 
за при род ну поро ди цу из ско ро 50 држа ва. Пред став ник Две ри је био др Нема ња 
Зарић, члан Пред сед ни штва и интер на ци о нал ни секре тар Покре та. 

27. децем бар 2016 - У посе ти Срп ском покре ту Две ри у Бео гра ду био је Сер геј 
Вла ди ми ро вич Желе зњак, заме ник секре та ра Гене рал ног саве та „Једин стве не 
Руси је“ и члан Коми те та Држав не думе за међу на род на пита ња, у прат њи Вик-
то ра Кол ба нов ског, дирек то ра Бал кан ског цен тра за међу на род ну сарад њу. Госте 
су доче ка ли пред сед ник Срп ског покре та Две ри Бошко Обра до вић, интер на ци-
о нал ни секре тар др Нема ња Зарић и члан Пред сед ни штва и народ ни посла ник 
Зоран Радо ји чић.

2017.
12. фебру ар 2017 – Про сла ва 18 годи на Две ри.
1415. март 2017 – Посе та Бошка Обра до ви ћа и Зора на Радо ји чи ћа Руси ји, 

при ли ком које су се сусре ли са Лео ни дом Решет њи ко вим, Ники том Михал ко-
вим и дру гим зна чај ним лич но сти ма руског поли тич ког и дру штве ног живо та.

29. март 2017  Пред сед нич ки кан ди дат Две ри Бошко Обра до вић и члан Пред-
сед ни штва Две ри др Нема ња Зарић били су гости пар ла мен та Баден Вир тен бер га, 
јед не од 16 покра ји на у Саве зној Репу бли ци Немач кој. Дома ћин им је био Јерг 
Мој тен, један од лиде ра Алтер на ти ве за Немач ку. 

31. март – 1. април 2017 – Члан Пред сед ни штва Две ри др Нема ња Зарић 
уче ство вао је на ску пу у Пари зу, у орга ни за ци ји кон зер ва тив них поли ти ча ра и 
мисли ла ца, на коме се гово ри ло о раз ли ка ма изме ђу Евро пе и Европ ске уни је. 

2. април 2017 – Уче шће на пред сед нич ким избо ри ма, кан ди дат Бошко 
Обра до вић.

20. април 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради 

утвр ђи ва ња чиње ни ца и окол но сти веза них за деша ва ња током избор ног про це са 
2017. годи не, од дана рас пи си ва ња пред сед нич ких избо ра до дана обја вљи ва ња 
при вре ме них резул та та избо ра на обра ђе них 99,9% бирач ких места.

5. мај 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Декла ра ци је Народ не скуп шти не о гене тич ки моди фи ко ва ним 

орга ни зми ма (ГМО) и про из во ди ма од ГМО – аутор Мила дин Шевар лић.
13. мај 2017 – При ли ком мемо ри јал ног ску па испред спо ме ни ка гене ра лу 

Вран ге лу у Срем ским Кар лов ци ма, гене рал Лео нид Петро вич Решет њи ков доде-
лио је меда љу Саве за козач ких вој ски Руси је пред сед ни ку Две ри Бошку Обра до-
ви ћу и народ ном посла ни ку Две ри Зора ну Радо ји чи ћу. Ука зом Врхов ног ата ма на 
Саве за козач ких вој ски Руси је и руске дија спо ре козач ког гене ра ла Водо лац ког од 
2. маја 2017. годи не, народ ни посла ни ци Две ри награ ђе ни су меда љом пово дом 
20 годи на овог Саве за.

2628. мај 2017 – Деле га ци ја Срп ског покре та Две ри у саста ву Бошко Обра-
до вић, др Нема ња Зарић, Мари ја Јању ше вић, Југо слав Кипри ја но вић, Сло бо дан 
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Димо вић, Радош Пејо вић, Милош Рако њац, Зита Њари Игић, Зора на Кипри ја но вић 
и Сла ђан Ран кић, уче ство ва ла је на Свет ском кон гре су поро ди ца у Будим пе шти. 
Испред Две ри гово ри ли су Бошко Обра до вић и др Нема ња Зарић. 

Деле га ци ја Две ри у саста ву Бошко Обра до вић, др Нема ња Зарић, Мари ја 
Јању ше вић и Југо слав Кипри ја но вић уче ство ва ла је на првом Гло бал ном фору-
му поли тич ких лиде ра у Будим пе шти. На ску пу је гово рио пред сед ник Две ри 
Бошко Обра до вић.

22. јун 2017 – Висо ка деле га ци ја бугар ске стран ке Ата ка била је у Бео гра ду у 
посе ти Срп ском покре ту Две ри. У деле га ци ји су били пот пред сед ник Народ не 
скуп шти не Репу бли ке Бугар ске Јавор Нотев, народ ни посла ник посла нич ке гру-
пе „Ује ди ње не патри о те“ и осни вач Ата ке Павел Д. Шопов и медиј ски савет ник 
Јаво ра Ноте ва, Нико лај Дими тров. Госте су доче ка ли пот пред сед ник Две ри др 
Пре драг Митро вић, народ ни посла ни ци Мари ја Јању ше вић и Зоран Радо ји чић, 
дирек тор инфор ма тив не слу жбе Југо слав Кипри ја но вић, као и коор ди на тор Саве-
та за мањин ска пита ња Срп ског покре та Две ри Горан Игић. 

21. август 2017 – Бошко Обра до вић у име Срп ског покре та Две ри и Милан 
Ста ма то вић у име Здра ве Срби је пот пи са ли су Пре о бра жењ ски про глас.

24. август 2017 - Деле га ци ја Срп ског покре та Две ри, коју су чини ли Бошко 
Обра до вић, Коста Чаво шки, Иван Костић и Срђан Ного, посе ти ла је Њего ву Све-
тост патри јар ха срп ског г. г.  Ири не ја и упо зна ла га о ста во ви ма Две ри по пита њу 
Косо ва и Мето хи је.

7. сеп тем бар 2017 – Две ри покре ну ле пот пи си ва ње пети ци је за уки да ње свих 
рија ли ти про гра ма у Срби ји.

14. сеп тем бар 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Декла ра ци је Народ не скуп шти не о зашти ти Срба у расе ја њу и реги о ну.
15. сеп тем бар 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Резо лу ци је Народ не скуп шти не о Ауто ном ној покра ји ни Косо во и 

Мето хи ја.
16. сеп тем бар 2017 – Про тест у орга ни за ци ји Две ри, Здра ве Срби је и Удру же них 

син ди ка та Срби је „Сло га“ испред ТВ „Пинк“, Вла де Срби је, Пред сед ни штва и РТС-а.
30. сеп тем бар 2017 – За пот пред сед ни ка Срп ског покре та Две ри иза бран је 

Нема ња Зарић.
2. окто бар 2017 – Пот пи са на Декла ра ци ја о одбра ни АП КиМ, од стра не Две ри, 

Здра ве Срби је и Народ ног покре та Срба са Косо ва и Мето хи је „Отаџ би на“. Декла-
ра ци ја о одбра ни АП КиМ пот пи са на је испред запа ље них про сто ри ја Народ ног 
покре та „Отаџ би на“ у Косов ској Митро ви ци. При ли ком пред ста вља ња Декла ра ци-
је нови на ри ма, у току обра ћа ња Бошка Обра до ви ћа, ка оку пље ни ма су поле те ле 
каме ни це и бакље од стра не непо зна тих почи ни ла ца.

13. окто бар 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Декла ра ци је Народ не скуп шти не о зашти ти срп ског јези ка.
13. окто бар 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Декла ра ци је Народ не скуп шти не о зашти ти ћири ли це и очу ва њу 

књи жев ног и кул тур ног бла га срп ског јези ка наста лог на лати ни ци.
16. окто бар 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
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Пред лог Декла ра ци је Народ не скуп шти не о изра жа ва њу поча сти гра ђа ни ма 
Срби је несрп ске наци о нал но сти поги ну лим за отаџ би ну.

17. окто бар 2017  – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог Декла ра ци је Народ не Скуп шти не о зашти ти поро ди це у Срби ји.
23. окто бар 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог зако на о изме на ма и допу на ма Зако на о забра ни дис кри ми на ци је.
30. окто бар 2017 – У Бео гра ду одр жан Окру гли сто о Косо ву и Мето хи ји, у 

орга ни за ци ји Срп ског покре та Две ри. Уче ство ва ли су Сло бо дан Самар џић, Дра ган 
Тодо ро вић, Дра га на Триф ко вић, Дејан Миро вић, Мар ко Јак шић, Бошко Обра до-
вић и Зоран Радо ји чић. 

7. новем бар 2017 – Спо ра зум о сарад њи изме ђу Срп ског покре та Две ри и 
Источ не алтер на ти ве пот пи са ли су Бошко Обра до вић и Дра ган Тодо ро вић.

14. децем бар 2017 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр ђи-

ва ња чиње ни ца и окол но сти због којих је дошло до дра ма тич ног пора ста наси ља над 
Срби ма и неал бан ским ста нов ни штвом на севе ру АП Косо во и Мето хи ја у пери о ду од 
2013. годи не до данас (гру па од 43 народ на посла ни ка).

23. децем бар 2017 – Одр жа на 67. сед ни ца Пред сед ни штва Две ри у Гра ча ни ци, на 
оку пи ра ном Косо ву и Мето хи ји.

2018.
14. јану ар 2018 – Народ ни посла ни ци Две ри Бошко Обра до вић, пред сед ник Две-

ри, и Иван Костић, пред сед ник скуп штин ског одбо ра за Србе у реги о ну и расе ја њу, 
сусре ли су се на Цети њу са митро по ли том црно гор ско-при мор ским г. г. Амфи ло хи јем.

14. фебру ар 2018 – Народ ни посла ни ци Срп ског покре та Две ри, Покре та Доста 
је било и чла но ви посла нич ке гру пе Нова Срби ја – Покрет за спас Срби је, под не ли су 
Народ ној скуп шти ни Пред лог за гла са ње о непо ве ре њу вла ди.

14. фебру ар 2018 – Народ ни посла ни ци Срп ског покре та Две ри и Покре та Доста 
је било, под не ли су пред сед ни ку Народ не скуп шти не Пред лог за раз ре ше ње пред-
сед ни ка Репу бли ке

4. март 2018 – Уче шће на локал ним бео град ским избо ри ма, у коа ли ци ји са покре-
том Доста је било.

18. март 2018 – Мари ја Јању ше вић, народ ни посла ник Две ри, као члан деле га ци-
је из Срби је, на позив Руске Думе била је део посма трач ке миси је на пред сед нич ким 
избо ри ма у Руси ји. Деле га ци ју је пред во ди ла Дра га на Триф ко вић, дирек тор Цен тра 
за гео стра те шке сту ди је, а у деле га ци ји је био и народ ни посла ник са Косо ва и Мето-
хи је Сла ви ша Ристић.

22. март 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца и окол но сти веза них за деша ва ња током спро во ђе ња избо ра за 
одбор ни ке Скуп шти не гра да Бео гра да одр жа них 04. мар та 2018. годи не, од дана рас-
пи си ва ња до дана обја вљи ва ња конач них резул та та.

2326. март 2018 – Пред сед ник Срп ског покре та Две ри Бошко Обра до вић, зајед но 
са пот пред сед ни ком Покре та др Нема њом Зари ћем и народ ним посла ни ком Зора ном 
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Радо ји чи ћем, бора вио је у више днев ној посе ти Све тој Гори. Пред став ни ци Две ри 
били су део међу на род не деле га ци је „При ја те љи Пра во сла вља“. Деле га ци ја је оби шла 
више вели ких мана сти ра и ски то ва. Пред став ни ци Две ри сусре ли су се са пред сед-
ни ком Мол да ви је Иго ром Додо ном, а при ми ли су их и игу ман руског мана сти ра Св. 
Пан те леј мон Евло ги је, игу ман грч ког мана сти ра Вато пед Јефрем и игу ман срп ског 
мана сти ра Хилан дар Мето ди је.

2830. март 2018 – Пред сед ник Одбо ра за дија спо ру и Србе у реги о ну и народ ни 
посла ник Две ри мр Иван Костић, пред во дио је деле га ци ју НС РС у посе ти Држав ној 
Думи и Саве ту Феде ра ци је Руси је.

Међу мно го број ним бит ним сусре ти ма упри ли чен је и саста нак са гене рал-мајо-
ром Ната ли јом Поклон ском.

29. март 2018 – Рад на гру па за КиМ је упу ти ла писмо Њего вој Све то сти патри јар ху 
срп ском г. г. Ири не ју, са мол бом да се у овом дра ма тич ном тре нут ку за пита ње КиМ, 
Срп ска пра во слав на црква у Вас кр шњој посла ни ци изја сни о прав но-оба ве зу ју ћем 
спо ра зу му са лажном држа вом Косо во. Писмо су пот пи са ли Бошко Обра до вић, проф. 
др Коста Чаво шки, проф. др Сло бо дан Самар џић, Дра ган Тодо ро вић, Милан Ста ма то-
вић и Дра га на Триф ко вић.

1. април 2018 – Пред сед ни штво Две ри је про ме ни ло састав. У новом сази ву чла но-
ви су били: Бошко Обра до вић, Алек сан дар Тана ско вић, Мило ван Јако вље вић, Гор да на 
Марин ко вић Саво вић, Сла ви ша Миле тић, Зоран Радо ји чић, Срђан Ного, Сте фан Аксо-
вић, Нема ња Зарић, Зоран Павло вић, Иван Дој чи но вић, Сло бо дан Димо вић, Мари ја 
Јању ше вић, Миро слав Дре кић, Горан Игић, Радош Пејо вић, Пре драг Митро вић, Тама ра 
Милен ко вић Кер ко вић, Дра га на Пејић Ран ђе ло вић, Дра ган Весо вић, Сини ша Јаго дић 
и Иван Костић. Нешто касни је члан по функ ци ји, као орга ни за ци о ни секре тар, постао 
је Југо слав Кипри ја но вић. За пред сед ни ка Извр шног одбо ра иза бран је Бор ко Пушкић.

12. април 2018 – За дирек то ра Инфор ма тив не слу жбе Покре та иза бра на је Јеле на 
Вуја но вић.

1921. април 2018 – На Јал ти на Кри му одр жан је 4. Међу на род ни еко ном ски фо-
рум на тему: „Будућ ност све та. Будућ ност Руси је”, уз при су ство број них при вред них 
и поли тич ких деле га ци ја из Евро пе и све та. Деле га ци ју из Срби је пред во дио је пред-
сед ник Две ри Бошко Обра до вић, а чини ли су је народ ни посла ник мр Иван Костић, 
пред сед ник скуп штин ског одбо ра за дија спо ру и Србе у реги о ну и Дра га на Триф ко вић, 
дирек тор Цен тра за гео стра те шке сту ди је. Форум је отво рио пред сед ник Репу бли ке 
Крим Сер геј Аксјо нов. Бошко Обра до вић је гово рио на тему: „Руси ја-ЕУ: Меха ни зми 
пре ва зи ла же ња кри зе”.

25. април 2018 – Пред сед ник Одбо ра за дија спо ру и Србе у реги о ну, мр Иван 
Костић са чла но ви ма одбо ра, уго стио је у Народ ној скуп шти ни Ната ли ју Поклон ску, 
депу та та руске Думе за Крим, а посе та је усле ди ла након уче шћа Бошка Обра до ви ћа, 
Ива на Кости ћа и Дра га не Триф ко вић на кон фе рен ци ји на Кри му.

1420. мај 2018 – Две ри су орга ни зо ва ле „Неде љу поро ди це“ широм Срби је. Посеб но 
је обе ле жен 15. мај, Свет ски дан поро ди це. Запа жен дога ђај је био Окру гли сто 18. маја 
у Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је у орга ни за ци ји СП Две ри на тему ,,Ана ли за 
стра те ги је под сти ца ја рађа ња”, које је доне ла Вла да Срби је. На ску пу су уче ство ва-
ли пред став ни ци свих воде ћих орга ни за ци ја које се баве поро дич ним пита њи ма у 
Срби ји. Дру ги кључ ни дога ђај ,,Неде ље поро ди це” био је 20. маја на Тргу репу бли ке 
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у Бео гра ду, када је одр жан вели ки поро дич ни скуп. На њему су се обра ти ли Бра јан 
Бра ун, пред сед ник Свет ског кон гре са поро ди ца, Гор да на Марин ко вић Саво вић, Сла-
ви ша Миле тић и Радош Пејо вић, чла но ви Пред сед ни штва Две ри.

17. мај 2018 – На сед ни ци Одбо ра за дија спо ру и Србе у реги о ну, пред став ни ци 
вла да ју ће већи не сме ни ли су, под при ти ском запад них парт не ра, нај ак тив ни јег 
пред сед ни ка јед ног скуп штин ског одбо ра, мр Ива на Кости ћа из Две ри због дола ска 
Ната ли је Поклон ске у Народ ну скуп шти ну.

6. јун 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца и окол но сти веза них за нере ша ва ње про бле ма гра ђа на Репу бли ке 
Срби је заду же них код послов них бана ка кре ди ти ма индек си ра ним у швај цар ским 
фран ци ма.

7. јун 2018 – На састан ку са мини стром без порт фе ља Сла ви цом Ђукић-Деја но вић, 
пред став ни ци Две ри су пред ста ви ли закључ ке Окру глог сто ла о Стра те ги ји под сти-
ца ња рађа ња као и поро дич не декла ра ци је које су до сада пре да те. Деле га ци ју Две ри 
чини ли су Радош Пејо вић, пред сед ник Саве та за поро ди цу Две ри, др Дра ган Весо вић, 
народ ни посла ник и члан скуп штин ског Одбо ра за здра вље и поро ди цу и Југо слав 
Кипри ја но вић, виши савет ник у Посла нич кој гру пи Две ри.

7. јун 2018 – Народ на посла ни ца Мари ја Јању ше вић уче ство ва ла је у Москви на 
Интер на ци о нал ном фору му под нази вом „Раз вој пар ла мен та ри зма“, зајед но са Дра-
га ном Триф ко вић и Сла ви шом Ристи ћем. 

29. јун 2018  У Софи ји, у Цен тру за источ не јези ке и кул ту ре при софиј ском Уни-
вер зи те ту „Све ти Кли мент Охрид ски“, одр жа на је међу на род на кон фе рен ци ја са 
темом „Хибрид ни рато ви“. У њој су узе ли уче шће пред став ни ци нау ке, екс пер ти за 
без бед ност и нови на ри. Посеб ну част Срби ји дома ћи ни су ука за ли тиме што је саму 
кон фе рен ци ју као први говор ник отво рио народ ни посла ник Две ри Зоран Радо ји чић, 
који је и члан пар ла мен тар ног одбо ра одбра не и уну тра шњих посло ва.

2. сеп тем бар 2018 – Осно ван Савез за Срби ју у Бео гра ду, који чине сле де ћи чла но ви: 
Дра ган Ђилас, Срп ски покрет Две ри, Народ на стран ка, Демо крат ска стран ка, Леви ца 
Срби је, Здра ва Срби ја, Зајед но за Срби ју, Покрет за пре о крет, Удру же ни син ди ка ти 
Срби је „Сло га“ и Народ ни покрет Срба са КиМ „Отаџ би на“.

10. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца, окол но сти и одго вор но сти у вези са ста њем у Јав ном пред у зе ћу 
„Поште Срби је“.

14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр ђи ва-

ња чиње ни ца веза них за пре би ја ње нови на ра на дан пола га ња пред сед нич ке закле тве.
14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца и окол но сти у вези са радом РТВ-а.
14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца и окол но сти у вези са радом РЕМ-а у току избор них кам па ња 2014, 
2016, 2017. и 2018. годи не.
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14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца и окол но сти у вези са при ва ти за ци јом Сту ди ја Б.
14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца, окол но сти и одго вор но сти у вези са посло ва њем ком па ни је Тенис 
и дава њем првен ства заку па земљи шта овој ком па ни ји.

14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца, окол но сти и одго вор но сти у вези са ефек том суб вен ци о ни са ња 
стра них пред у зе ћа у Репу бли ци Срби ји.

14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња исправ но сти стра них вак ци на.
14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца, окол но сти и одго вор но сти у вези са неис пла ће ним днев ни ца ма 
за рат не вој не вете ра не.

14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца веза них за при ва ти за ци је бања, изво ра пија ће воде и имо ви не ПИО 
фон да.

14. сеп тем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца и окол но сти у вези са радом РТС-а.
1415. сеп тем бар 2018 – У Мол да ви ји је одр жан 12. Свет ски кон грес поро ди ца, у 

орга ни за ци ји пред сед ни ка Мол да ви је Иго ра Додо на. Пред сед ник Саве та за поро ди цу 
Срп ског покре та Две ри Радош Пејо вић, био је један од говор ни ка на Кон гре су и при 
том једи ни поли тич ки пред став ник из Срби је. Уз њега, из Срби је су били при сут ни 
др Миша Ђур ко вић, дирек тор Инсти ту та за европ ске сту ди је и Мари ја Ста јић из удру-
же ња „Пра во слав ни роди тељ“.

9. окто бар 2018 – Деле га ци ја Скуп шти не наро да Евро а зи је се саста ла са посла-
ни ци ма из посла нич ке гру пе Две ри, на челу са Бошком Обра до ви ћем и посла нич ке 
гру пе Покрет за спас Срби је. Тема састан ка је била сарад ња Срби је са држа ва ма које 
су чла ни це ове орга ни за ци је на пољу бизни са, тури зма и омла ди не. У име дома ћи на 
при сут ни ма су се обра ти ли Бошко Обра до вић и Сан да Рашко вић Ивић. 

12. окто бар 2018 – Пред став ни ци свих опо зи ци о них поли тич ких стра на ка, покре та, 
гру па гра ђа на и скуп штин ских посла нич ких гру па оку пи ли су се на првом зајед нич-
ком састан ку у Народ ној скуп шти ни и сло жи ли се да тре нут но у Срби ји нема усло ва 
за одр жа ва ње фер и поште них изборa.

18. окто бар 2018 – Дра га на Триф ко вић и Народ ни покрет при сту пи ли Срп-
ском покре ту Две ри.

21. окто бар 2018 – Нови чла но ви Пред сед ни штва Две ри поста ли су Дра га на Триф-
ко вић, Мар ко Раду ло вић и Горан Милен ко вић.
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2326. окто бар 2018 – Депу тат Руске думе Ната ли ја Поклон ска при ми ла је деле га ци ју 
Две ри пред во ђе ну народ ним посла ни ком Ива ном Кости ћем и том при ли ком уру чи ла 
му орден за „Ода ност закле тви“ на пред лог Асо ци ја ци је вете ра на руске поли ци је. У 
деле га ци ји Две ри били  су и Дра га на Триф ко вић, пред сед ник Саве та за спољ не посло ве 
Две ри, Радош Пејо вић, пред сед ник Саве та за поро ди цу Две ри и Југо слав Кипри ја но вић, 
виши савет ник у посла нич кој гру пи Две ри у Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је. 
Деле га ци ја Две ри саста ла се са дирек то ром Фон да „Све ти Васи ли је Вели ки” Еле ном 
Мил ском, и узе ла уче шће у раду годи шње Скуп шти не нај ве ће про-поро дич не орга-
ни за ци је „За живот“ Сер ге ја Чесно ко ва, на којој је гово рио Иван Костић. Деле га ци ја 
је посе ти ла орга ни за ци ју „Дво гла ви орао“ и саста ла се са гене ра лом Решет њи ко вим.

1. новем бар 2018 – У Москви је одр жа но засе да ње Све ру ског народ ног сабо ра под 
нази вом  „25 годи на на путу отво ре ног дија ло га и циви ли за циј ског раз во ја Руси је“. 
Сабор је фор ми ран пре 25 годи на под покро ви тељ ством Руске пра во слав не цркве. 
Пле нар ном засе да њу Све ру ског народ ног сабо ра у свој ству поча сног госта при су-
ство ва ла је Дра га на Триф ко вић, члан Пред сед ни штва Две ри и дирек тор Цен тра за 
гео стра те шке сту ди је.

26. новем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог зако на о изме на ма и допу на ма Зако на о финан сиј ској подр шци поро-

ди ци са децом.
28. новем бар 2018 – У седи шту Европ ског пар ла мен та у Бри се лу је одр жа на кон фе-

рен ци ја на тему „Косо во и Мето хи ја, европ ски слу чај насил не сеце си је“. Кон фе рен ци ја 
је орга ни зо ва на на ини ци ја ти ву Дра га не Триф ко вић, чла на Пред сед ни штва Две ри, 
која је и дирек тор Цен тра за гео стра те шке сту ди је и посла ни ка европ ског пар ла мен-
та из Чешке, Јаро ми ра Кохли че ка. У срп ској деле га ци ји били су и народ ни посла ник 
Две ри Мари ја Јању ше вић и проф. др Сло бо дан Самар џић. На кон фе рен ци ји је гово-
рио и спе ци јал ни гост Жак Огар, који је неко ли ко годи на коман до вао фран цу ским 
сна га ма КФОР-а, почев од 1999. годи не. 

29. новем бар 2018 – Руски „Фонд Гор ча ков“ који бли ско сара ђу је са Мини стар ством 
ино стра них посло ва Руске Феде ра ци је, орга ни зо вао је у Москви кон фе рен ци ју под 
нази вом „Без бед ност и ста бил ност Запад ног Бал ка на: реал но ста ње и пер спек ти ве“. 
На кон фе рен ци ји је уче ство ва ла и Дра га на Триф ко вић, дирек тор Цен тра за гео стра-
те шке сту ди је и пред сед ник Саве та за спољ не посло ве Срп ског покре та Две ри, која 
је гово ри ла на тему „Нео п ход ност поврат ка реша ва ња пита ња Косо ва и Мето хи је у 
међу на род но-прав не окви ре“.

Новем бар 2018 – Посла нич ку гру пу Две ри у Народ ној скуп шти ни посе тио је Алек-
си Труд, фран цу ски про фе сор исто ри је и гео по ли ти ке у Вер са ју, аутор више књи га о 
Срби ји и Бал ка ну. Био је гост народ ног посла ни ка Мари је Јању ше вић и чла на Саве та 
за спољ не посло ве Две ри Све тла не Мак со вић.  

Децем бар 2018 – Почев од 8. децем бра, сва ке субо те су одр жа ва ни про те сти про тив 
вла да ви не Алек сан дра Вучи ћа, у који ма су уче ство ва ли број ни чла но ви и сим па ти зе ри 
Срп ског покре та Две ри. Про те сти су поче ли у Бео гра ду, и про ши ри ли се на целу Срби ју.

31. децем бар 2018 – Скуп штин ска ини ци ја ти ва Посла нич ке гру пе Две ри
Пред лог одлу ке о обра зо ва њу Анкет ног одбо ра Народ не скуп шти не ради утвр-

ђи ва ња чиње ни ца које су дове ле до ката стро фал ног ста ња у коме се тре нут но нала зе 
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меди ји у Репу бли ци Срби ји и утвр ђи ва ња одго вор но сти Саве та Регу ла тор ног тела за 
елек трон ске меди је (гру па од 22 народ на посла ни ка).

Изво ри:
Срп ски патри от ски НВО сек тор. Срп ска мре жа за 21. век, Бео град 2010.
Бошко Обра до вић, Лето пис Срп ског сабо ра Две ри: Савин дан 1999 – Савин дан 2007.
Часо пис Две ри Срп ске, сви бро је ви, посеб но бр. 33 (2007) и бр. 38 (2008).
Архив Срп ске мре же
Архив Срп ског сабо ра Две ри
Архив Срп ског покре та Две ри
Интер нет стра ни ца Две ри срп ске
Интер нет стра ни ца Срп ски покрет Две ри

Зоран Павло вић
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ПРО ЛОГ

ДВЕ РИ

ДВЕ РИ су наци о нал но гла си ло сту де на та срби сти ке Кате дре за срби сти ку 
Фило ло шког факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду. 

ДВЕ РИ су срп ско гле ди ште на нај бол ни ја и нај хит ни ја срп ска пита ња данас. 
ДВЕ РИ су отва ра ње за гле ди шта срп ска.
ДВЕ РИ су затва ра ње за гле ди шта туђин ска.
ДВЕ РИ су наци о нал не, а про тив интер на ци о на ли зма.
ДВЕ РИ су пра во слав не, а про тив јере си сек та шких.
ДВЕ РИ су про тив стра на ка поли тич ких, сту дент ских, лин гви стич ких, а за 

наци о нал ну сабор ност у раз ли чи то сти про фе си ја.

ДВЕ РИ су наци о нал но гла си ло сту де на та срби сти ке Кате дре за срби сти ку 
Фило ло шког факул те та.

ДВЕ РИ су срп ски поглед на гору ћа пита ња срп ског уни вер си тет ског шко ло ва ња.
ДВЕ РИ су за срп ски уни вер си тет, а про тив уни вер зи те та југо сло вен ског и 

несрп ског у Срби ји.
ДВЕ РИ су за поли ти ку сту ди ра ња, а про тив сту дент ског поли ти кан ства.
ДВЕ РИ су отво ре не за сту ден те који веру ју у Бога и у СРП СТВО.
ДВЕ РИ су за Бого слов ски факул тет у окви ру Уни вер зи те та у Бео гра ду.
ДВЕ РИ су про тив рас пар ча ва ња и раз је ди ња ва ња цели не Уни вер си те та.

ДВЕ РИ су наци о нал но гла си ло сту де на та срби сти ке Кате дре за срби сти ку.
ДВЕ РИ су срп ски став о про бле ми ма срп ског јези ка и наци о нал не кул ту ре.
ДВЕ РИ су огле да ње са пре ћу та ним и пре ћут ки ва ним про бле ми ма исто ри је 

срп ског јези ка и исто ри је срп ске књи жев но сти.
ДВЕ РИ су отво ре не за шко лу све то сав ску.
ДВЕ РИ су затво ре не за шко лу доси те јев ску. 
ДВЕ РИ су отво ре не за (вуков ску) рефор му. 
ДВЕ РИ су затво ре не за (вуков ску) рево лу ци ју. 
ДВЕ РИ су за срп ску нау ку о јези ку с пре ци зно шћу Солун ске бра ће, фак то љу-

би во шћу, про зир но шћу, и јасно ћом Радо са ва Бошко ви ћа. 
ДВЕ РИ се отва ра ју СВЕ ТИМ САВОМ, потвр ђу ју Косов ским Заве том, наста вља ју 

Њего шем и обна вља ју вла ди ком Нико ла јем.
ДВЕ РИ се не уми ва ју на туђин ском брло гу.
ДВЕ РИ су наци о нал но гла си ло сту де на та срби сти ке.
ДВЕ РИ су за срп ску народ ну књи жев ност, а про тив без и ме не народ не 

књи жев но сти.
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ДВЕ РИ су за срп ску сред ње ве ков ну књи жев ност, а про тив без и ме не сред ње-
ве ков не књи жев но сти. 

ДВЕ РИ су за срп ску дубро вач ку књи жев ност која је што кав ска, а про тив без-
и ме не књи жев но сти од рене сан се до раци о на ли зма.

ДВЕ РИ су за срп ску еми грант ску књи жев ност, а про тив било каквог иде о-
ло шког огра ни ча ва ња и пре кра ја ња кор пу са срп ске књи жев но сти.

ДВЕ РИ су огле да ло срп ско у духов но сти, кул ту ри, књи жев но сти и јези ку 
срп ско ме.

ДВЕ РИ су за отва ра ње ка тума че њу рели ги о зне пара диг ме срп ске књи жев но сти.
ДВЕ РИ су за “Рели ги ју Њего ше ву”.
ДВЕ РИ су не за одва ја ње, већ за упо ред но про у ча ва ње срп ске народ не књи-

жев но сти и срп ске сред ње ве ков не књи жев но сти.
ДВЕ РИ су за објек тив но сагле да ва ње јужно сло вен ског језич ког кон ти ну у ма 

и јужно сло вен ске језич ке про шло сти.
ДВЕ РИ су за непри стра сно расу ђи ва ње о про це си ма стан дар ди за ци је и моде-

ли ма за опис срп ске језич ке струк ту ре.

Часо пис ДВЕ РИ, Наци о нал но гла си ло сту де на та срби сти ке Фило ло-
шког факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду, број 1, Савин дан 1999, стр. 1.
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Први Сабор православно-националне омладине српске на Београдском универзитету 
после Другог светског рата: Данило Тврдишић, Бранимир Нешић, Зоран Павловић,  

Милан Батес и Бошко Обрадовић

Свети Сава Свети владика Николај
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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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I САБО РИ

Бла го слов Св. вла ди ке Нико ла ја
ОСНИ ВА ЊЕ САВЕ ТА СРП СКОПРА ВО СЛАВ НИХ ДРУ ШТА ВА  

И РЕЛИ ГИ О ЗНЕ ШТАМ ПЕ (1938)

У мана сти ру Миле ше ву, на Вели ку Госпо ји ну ове годи не, саста ли су се деле га ти 
срп ских пра во слав них рели ги о зних кул тур но-про свет них и добро твор но-хума-
них дру шта ва и уста но ва из целе земље. До ове кон фе рен ци је је дошло ини ци-
ја ти вом сара јев ског „Брат ства Св. Саве”, а њу је усло вља ва ла потре ба да се ство ри 
један Савет свих срп ско-пра во слав них дру шта ва и рели ги о зне штам пе. Наша 
срп ско-пра во слав на дру штва и она ко нису мно го број на; наша вер ска штам па је 
незнат на у упо ре ђе њу са непри ја тељ ском. Па се при род но дошло до закључ ка о 
нужно сти тешње међу соб не пове за но сти у оства ри ва њу јед ног општег циља. Не 
дира ју ћи инди ви ду ал ност и само ста ли ост ни јед ног дру штва ни уста но ве, која 
му буде при шла, овај Савет има за зада так да, по могућ ству, цело куп ну рели ги о-
зну делат ност, сада рас трг ну ту, непот пу ну и неплан ску, учи ни јед но ду шни јом, 
пот пу ни јом и план ском, да би се тако као цели на могли сна жно супрот ста ви ти 
свим бого бор ним и про тив пра во слав ним тен ден ци ја ма сада шњи це.

Кон фе рен ци ју су сачи ња ва ли пред став ни ци Епар хи је Дабро-босан ске, деле га-
ти Пра во слав не Народ не Хри шћан ске Зајед ни це, Жич ке Јеван ђел ске делат но сти, 
Глав ног одбо ра дру штва Кне ги ње Љуби це, Удру же ња Миси о на ра, Новог Источ ни ка, 
Брат ства, Нишког пре гле да, Хри шћан ске мисли, Бра ни чев ског весни ка, Пастир-
ског гла са и Пре гле да Епар хи је Жич ке. Кон фе рен ци ја је сазва на са бла го сло вом 
и одо бре њем нај ви ших цркве них вла сти и са сагла сно шћу пред став ни ка мно го-
број них пра во слав них дру шта ва, која су поздра ви ла кон фе рен ци ју, али која ради 
лет њих одмо ра нису могли ода сла ти сво је деле га те. Кон фе рен ци ју је поздра вио 
наш нај ве ћи миси о нар и про по вед ник Пре о све ће ни Епи скоп др Нико лај Вели-
ми ро вић сво јом посла ни цом, која је про чи та на и која гла си:

„Пошто ва ном пред сед ни штву Сабо ра пред став ни ка пра во сла вних дру шта ва 
у мана сти ру Миле ше ву. 

Хри стос по сре ди вас, госпо до срп ска и бра ћо пра во слав на! 
 У ово наше вели ко и бур но вре ме све там не и хри сто бор не силе у све ту се 

удру жу ју и свр ста ва ју про тив једи ног Спа си те ља све та, а у име ниских циље ва и 
неби ра них сред ста ва. Изли шно је нагла ша ва ти потре бу да се и све тле Хри сто ве 
силе здру же и ује ди не ради одбра не и шире ња нај у зви ше ни јих но ствар них иде-
а ла помо ћу прак тич них но про бра них сред ста ва.

 Ви сте се, госпо до и бра ћо, сабра ли у тој слав ној заду жби ни све тих Нема њи ћа, 
да се над пра зном гроб ни цом Све то га Саве, али у при су ству њего вог живог духа, 



50

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

завет но дого во ри те како да се одго во ри овој савре ме ној потре би у нашој земљи па, 
по могућ ству, и на целом пра во слав ном Бал ка ну. Нека би Све ви шњи бла го сло вио 
ваш Сабор, и послао вам Духа Свог Све тог, надах ни те ља, сје ди ни те ља, укро ти те ља 
и руко во ди те ља. Амин, Боже, нека тако буде.

У Жичи, авгу ста 1938.
Ваш ода ни вам у Хри сту моли тве ник Еп. Нико лај“.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век,
Срп ски сабор Две ри, Бео град, 2010, стр. 1112.

ПОВЕ ЉА ПРВОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2001)

Први Сабор пра во слав но-наци о нал не омла ди не срп ске на Бео град ском уни-
вер зи те ту после Дру гог свет ског рата, одр жан је у орга ни за ци ји Две ри и Удру же ња 
сту де на та Фило соф ског факул те та у Бео гра ду Све ти Јустин Фило соф, 6. децем бра 
2001. годи не на Фило ло шком факул те ту у Бео гра ду. На Сабо ру су гово ри ли Бошко 
Обра до вић, Вла ди мир Батес, Зоран Павло вић, Дани ло Твр ди шић и Бра ни мир 
Нешић. Про грам је води ла Оли ве ра Дуњић.

Сабор је усво јио пове љу.

1.  Вера у Бога је осно ва свег нашег прег ну ћа, а Срб ски завет начин на који дела-
мо кроз ту веру.

2. Нај ви ши узо ри Срб ског заве та су нам, поред Све тог Саве и све тог кне за Лаза ра, 
све ти Нико лај Жич ки и све ти Јустин Ћелиј ски; сви оста ли све ци и јуна ци из 
наше про шло сти ту су да нас надах ну и под стак ну у боју за Отаџ би ну.

3. Наш циљ је Висо ка Срби ја, која ће сво јом духов ном виси ном бити кадра да 
ује ди ни све Србе, ма где се нала зи ли; у бор би за тај циљ нама су дозво ље на 
само Богом бла го сло ве на сред ства љуба ви, прав де и чисто те.

4. Наци нал не сна ге не дели мо на осно ву дога ђа ја из Дру гог свет ског рата; моли-
мо се за покој свих оних који су живот дали за Отаџ би ну, она ко како нам то 
пору чу је све ти Нико лај Жич ки.

5. Испо ве да мо бес ком про ми сни анти ко му ни зам и пре по зна је мо кому ни стич ку 
вешти ну пре тва ра ња у нове иде о ло шко-стра нач ке маске.

6. Не одсту па мо од духов не вер ти ка ле срп ске исто ри је: Бог-Краљ-Дома ћин и 
веру је мо у непро ла зну вред ност дома ћин ског погле да на свет.

7. Не мрзи мо дру ге наро де, него воли мо свој; не мрзи мо дру ге вере, него воли-
мо сво ју; не пре зи ре мо туђе, него негу је мо сво је. Све што је пле ме ни то код 
дру гих, сво ји на је нас хри шћа на – гово рио је све ти Јустин Фило соф још у 2. 
веку.

8. Одбра на вере и наци је је одбра на гра ђан ских пра ва и сло бо да, одбра на сва ке 
људ ске лич но сти јер ће „нови свет ски поре дак”, засно ван на покло ње њу „злат-
ном теле ту” и беза ви чај но сти нових гло ба ли стич ких ели та, бити тота ли тар ни ји 
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од свих тота ли та ри за ма зајед но зато што ће наср ну ти на лич ност и поро ди-
цу свим сред стви ма – од медиј ске иди о ти за ци је, пре ко про па ги ра ња пра ва 
на изо па че ност, до тота ли тар не тех но тро не кон тро ле над живо том сва ког 
поје дин ца.

9. Насу прот ван за вет не исто ри је Срба од Доси те ја Обра до ви ћа и Вука Кара џи ћа, 
пре ко Све то за ра Мар ко ви ћа и Јова на Скер ли ћа, до Добри це Ћоси ћа и новог 
доба, ука зу је мо на кул тур ну исто ри ју Срп ског Заве та од Све тог Саве и Косо ва, 
пре ко Луки ја на Мушиц ког и Њего ша, до Све тог Вла ди ке Нико ла ја Жич ког 
и Све тог Јусти на Ћелиј ског.

10. Не узда мо се у сво је мисли и миши це, него у Бога Живо га и Исти ни то га, Бога 
Прав де Коме пева наша хим на.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век,
Срп ски сабор Две ри, Бео град, 2010, стр. 31.

ПОВЕ ЉА ДРУ ГОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2002)

Дру ги Сабор срп ске омла ди не одр жан је о Видов да ну 2002. годи не у Чач ку. 
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.

ПОВЕ ЉА
Символ вере српске омладине

1.  Веру јем да су неса ве сност у живо ту и неис пу ња ва ње дужно сти, лич на раз ра-
чу на ва ња, зави дљи вост и мржња, гро ба ри моје отаџ би не.

2.  Веру јем са Хри стом да вас кр се ње не бива без смр ти и да ће народ срп ски, 
после пута на Гол го ту, ускр сну ти.

3.  Веру јем да од нас, нових поко ље ња, зави си хоће ли живот по ускр сну ћу тра-
ја ти, или ћемо се сур ва ти у про ва ли ју. Зато морам вре де ти не на речи, него 
на делу. 

4.  Веру јем да тре ба да волим свој срп ски народ и сво ју отаџ би ну у несре ћи још 
више него што сам је волео у добру, да је пра ва љубав у само за бо ра ву, те морам 
све лич но и сит но исти сну ти из сво га видо кру га. Не смем мисли ти на сво ју 
корист јер сам пот пу но све стан да мени, поје дин цу, може бити добро само 
ако је наро ду мом и отаџ би ни мојој добро. 

5.  Веру јем да тре ба помо ћи сва ку добру наме ру до циља општег узди за ња; не 
смем непри зна ва ти рад дру гих, исти чу ћи само хвал но себе. Над поште ним 
радом или успе хом сва ког народ ног чла на нека се срце моје испу ни радо шћу, 
а над њего вом пат њом нека се испу ни болом. Да не мрзим ста ри је и да им не 
ласкам, да не пот це њу јем мла ђе и да их не мазим. 
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6.  Веру јем да само радом, струч но шћу и тру дом могу сара ђи ва ти на теме љу 
сигур ни је и све тли је будућ но сти сви ју нас. 

7.  Веру јем да без садр жај ног нема осе ћа ња народ но сти; без пот пу ног зна ња 
срп ског јези ка, исто ри је и књи жев но сти, без одр жа ва ња вере и оби ча ја, без 
сво је песме у болу и радо сти, моје србо ва ње било би пра зна ора хо ва љуска. 
Зато ћу упо зна ти ствар ност народ ног живо та и њего ве потре бе, а народ не 
умо тво ри не, наро чи то песме, биће ми нај ду бљи и нај чи сти ји извор за упо зна-
ва ње духа народ ног. Он ће ми пока зи ва ти пут мора лу, фило со фи ји, есте ти ци. 
Откри ва њем добра и зла, иде а лом пра вич но сти нау чи ће ме да бра ним сво је, 
а не оти мам туђе. 

8.  Веру јем да као поје ди нац пред туђи ном пред ста вљам свој народ и да ће туђин 
по мени суди ти о моме наро ду. Углед наро да мога зави си од моје спрет но сти, 
мога карак те ра и мојих посту па ка. 

9.  Веру јем са кне зом Лаза ром - све сно, не из сла бо сти, да је Небе ско Цар ство увек 
и дове ка, и ода би рам живот по прав ди, вите штву и јуна штву, а у саве сти носим 
савет мај ке Јевро си ме да ми је боље изгу би ти гла ву, него огре ши ти душу. 

10.  Веру јем да је сва ки частан рад досто јан пошто ва ња, да жуље ви на сељач ким 
рука ма ства ра ју живот као и боре на челу мисли о ца и пла мен у оку умет ни ка. 
Знам да смо сви потреб ни живо ту, зато ћу ода бра ти позив по спо соб но сти ма и 
нећу га се сти де ти, као ни Тво рац што се не сти ди сво га дела. Стид би ме било 
да се оти мам за оно чему нисам дора стао. 

11.  Веру јем да је истрај ност нај тр но ви ти ји пут за мла дост, али је у њеним рука ма 
зре ло кла сје жетве, мир и тиха радост спо кој ства.

12. Веру јем у будућ ност срп ског наро да изгра ђе ну од само по жр тво ва ња, по ште -
ња и рада, од ети ке све то сав ске, косов ске, народ не вере и песме.
Закли њем се да ћу их се сећа ти, пошто ва ти их, држа ти их се увек и дове ка. 

Амин.
 

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век,  
Срп ски сабор Две ри, Бео град, 2010, стр. 32. 

ПОВЕ ЉА ТРЕ ЋЕГ САБО РА 
 СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2003)

Тре ћи Сабор срп ске омла ди не одр жан је о Ђур ђев да ну 2003, у мана сти ри ма 
Сту де ни ци, Ђур ђе вим Сту по ви ма у Расу и Бера на ма. Сабор је одр жан у орга ни за-
ци ји Српског сабора Двери, Пра во слав не омла ди не Рашке обла сти и Пра во слав не 
омла ди не Епар хи је Жич ке. На Сабо ру је узе ло уче шћа 93 пред став ни ка, што лаи-
ка, што све ште них лица из Мати це и Дија спо ре (Аме ри ка, Кана да, Швај цар ска, 
Немач ка), а раду су се при дру жи ли и изве сни стра ни уче сни ци из Пари за и Мила на.

Сви уче сни ци били су пред став ни ци пра во слав них омла дин ских брат ста ва 
и невла ди них орга ни за ци ја. У раду Сабо ра су актив но узе ли уче шће и тро ји ца 
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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
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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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вла ди ка Срп ске пра во слав не цркве и неко ли ко игу ма на вели ких срп ских мана сти-
ра. На ску пу су посеб но запа же на изла га ња о про бле ми ма беле куге, чедо мор ства, 
угро же но сти наци о нал ног иден ти те та, кул ту ре и духов но сти на свим про сто ри ма 
где Срби живе, о веза ма са Дија спо ром, као и про бле ми ма нар ко ма ни је и сек ти. 
Посеб но су поздра вље на изла га ња вла ди ке Ата на си ја ( Јев ти ћа), књи жев ни ка 
Анто ни ја Ђури ћа и инте лек ту ал ног бар да из дија спо ре Мар ка С. Мар ко ви ћа. Са 
наро чи том пажњом пра ће на је реч епи ско па рашко-при зрен ског г. г. Арте ми ја, 
игу ма на мана сти ра Висо ки Деча ни и пред став ни ка пра во слав не омла ди не са 
Косо ва и Мето хи је.

 Мла ди Срби је су јед но гла сно при хва ти ли доку мент под нази вом Ђур ђев
дан ско йисмо Хара лам йи ју, напи са но данас пово дом тек ста Доси те ја Обра до ви ћа, 
писа ног пре 220 годи на. Ово Дру го йисмо Хара лам йи ју, за раз ли ку од Доси те је вог, 
раз ма тра, тума чи и осве тља ва срп ску кул тур ну про шлост и сада шњост са хри-
шћан ског ста но ви шта.

Сабор је јед но гла сно усво јио Декла ра ци ју и издво јио пет при о ри тет них зада-
та ка, на који ма ће се анга жо ва ти пра во слав на омла ди на до наред ног ску па. 

Сту де нич ка декла ра ци ја

1. Да се повра так прог на них Срба на њихо ва веков на огњи шта – Репу бли ку Срп-
ску Кра ји ну и Косо во и Мето хи ју – помог не кон крет ним акци ја ма, отво ри 
нере ше но пита ње сада шњих сабир них цен та ра, а Вла де држав не зајед ни це 
Срби је и Црне Горе упо зо ре да више не кри ју ствар но ста ње срп ских избе гли ца;

2. Да се пре ко над ле жних Архи је ре ја упу ти мол ба Све том Архи је реј ском 
Сино ду СПЦ да на ово го ди шњем мај ском засе да њу узме у зашти ту срп ско 
писмо – ћири ли цу, као и раз мо три пита ње рефор ми школ ства које спро во де 
Мини стар ства про све те репу бли ка Срби је, Црне Горе и Срп ске, а које нису ни 
европ ске, ни ствар но обра зов не, већ поли тич ке при ро де;

3. Да се апе лу је на вла де Срп ског наро да да изме не попу ла ци о ну поли ти ку и да 
спре че белу кугу код Срба. Застра шу ју ћа је небри га за попу ла ци ју, ако се зна 
да нај но ви ја истра жи ва ња пока зу ју опа сну тен ден ци ју при бли жа ва ња сто пе 
рађа ња сто пи уми ра ња. Сто га опет моли мо Све ти Архи је реј ски Сабор СПЦ 
да, ако нема дру гих начи на, при вре ме но обу ста ви изград њу нових хра мо ва, 
а да та сред ства пре у сме ри као помоћ срп ским мај ка ма за сва ко ново ро ђе но 
дете;

4. Да се одмах при сту пи иден ти фи ко ва њу жрта ва кому ни стич ког теро ра и да 
се изва де, опо ју и сахра не кости уне сре ће них Срба, тамо где то није учи ње но;

5. Да се успо ста ве стал не и инсти ту ци о нал не везе изме ђу Срп ске Мати це и Расе-
ја ња и сход но томе да од ове годи не отпоч не са радом Лет ња срп ска шко ла 
при Мана сти ру Сту де ни ци, као и у дру гим мана сти ри ма, за срп ску децу и 
омла ди ну из Дија спо ре. Сабор тра жи и оче ку је од демо крат ских вла сти да 
се не одно се маће хин ски пре ма Срби ма расе ја ним по све ту, попут бив шег 
режи ма, јер је наша Дија спо ра нај бо ља бра на међу на род ној сата ни за ци ји 
која се и даље спро во ди над Срп ским наро дом;
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Поздра вља ју ћи опет и опет све људе и наро де једи ним поздра вом наде ово га 
све та: ХРИ СТОС ВОС КРЕ СЕ! – ВАИ СТИ НУ ВОС КРЕ СЕ! 

Мана стир Сту де ни ца, о Ђур ђев да ну 2003.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 33.

ПОВЕ ЉА ЧЕТВР ТОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2004)

Четвр ти Сабор срп ске омла ди не одр жан је авгу ста 2004. на рела ци ји Ора-
шац – Цети ње – Острог – Тре би ње – Соко град, са кри ла ти цом „Веру јем у Бога 
и у Срп ство”, у орга ни за ци ји Пра во слав не омла ди не Црно гор ско-при мор ске 
митро по ли је, Захум ско-хер це го вач ке и Буди мљан ско-ник шић ке епар хи је и 
удру же ња Срп ски сабор Две ри.

 Рад ни део Сабо ра срп ске омла ди не, под насло вом „Чој ство и јуна штво - 
Све ти Петар Цетињ ски и Кара ђор ђе”, отпо чео је 15. авгу ста у Ора шцу, у знак обе ле-
жа ва ња два века Првог срп ског устан ка, а наста вио се у Бого сло ви ји на Цети њу и 
мана сти ру Острог, да би свој рад завр шио у Тре би њу на Пре о бра же ње. Уче сни ци 
Сабо ра су посе ти ли и Миле шев ску, Буди мљан ско-ник шић ку и Шабач ко-ваљев ску 
епар хи ју. У раду Сабо ра су уче ство ва ли митро по ли ти црно гор ско-при мор ски 
Амфи ло хи је и повар дар ско-веле ски Јован, епи ско пи захум ско-хер це го вач ки 
Гри го ри је, дио клиј ски Јован и уми ро вље ни Ата на си је, као и углед ни срп ски 
инте лек ту ал ци из земље и Расе ја ња. Посеб но исти че мо брат ско обра ћа ње сена-
то ра Гор њег дома Руског пар ла мен та г. Сер ге ја Јев ге ни је ви ча Шебли на, који је 
обе ћао да ће помо ћи при сни јој сарад њи срп ске и руске пра во слав не омла ди не, 
као и при су ство пред сед ни ка Фон да Апо сто ла Андре ја Прво зва ног г. Алек сан-
дра Вла ди ми ро ви ча Мељ ни ка. Рав но прав но уче шће су има ли и пред став ни ци 
пра во слав не омла ди не из Маке до ни је. 

 На Сабо ру се оку пи ло 123 пред став ни ка из пре ко 60 омла дин ских брат ста ва 
и невла ди них удру же ња пра во слав но-наци о нал ног опре де ље ња, а под но си о ци 
рефе ра та су отво ри ли мно ге важне теме веза не за угро же ност срп ског наци о-
нал ног бића: бела куга, пита ње јези ка и тра ди ци је, духов но сти, секу ла ри зма и 
гло ба ли зма, као и тех но ло шко-инфор ма тич ке циви ли за ци је. 

 Са наме ром да се изме ђу два Сабо ра актив ни је бави оства ри ва њем одлу ка 
које су усво је не, Сабор је одлу чио да фор ми ра рад не гру пе за спро во ђе ње кон-
крет них про је ка та. 

 Раз ма тра ју ћи Смер ни це срй ске омла ди не, доку мент који кон крет но про-
фи ли ше завет но опре де ље ње сабра не омла ди не на почет ку 21. века, Сабор је 
усво јио сле де ћих 9 тача ка:
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1. Бор ба за био ло шку и духов ну обно ву нас и наро да нашег и људи око нас. У 
том сме ру, посеб но је бор ба про тив беле куге при о ри тет ни зада так свих дру-
штве них инсти ту ци ја у земљи и ино стран ству. Сабор срп ске омла ди не се 
оба ве зу је да поред поја ча ног оба ве шта ва ња наро да о погуб ном ути ца ју беле 
куге и чедо мор ства, у дело спро ве де про је кат под рад ним нази вом „Беба зна” 
који се на кре а ти ван и пози ти ван начин, исти чу ћи вред ност живо та, бори 
про тив беле куге. У вези са овим про јек том пола же мо наду у бла го слов и 
помоћ Све тог Архи је реј ског Сабо ра Срп ске Пра во слав не Цркве.

2. Сабор срп ске омла ди не се оба ве зу је да ће на све начи не помо ћи сво јој угро-
же ној бра ћи на Косо ву и Мето хи ји, као и дру гим потре би тим: сиро ти ма и 
сиро ча ди, прог на ни ма и рат ним вој ним инва ли ди ма. У том погле ду Сабор 
ће, са бла го сло вом Вла ди ке Рашко-При зрен ског Арте ми ја, помо ћи фор ми-
ра ње Духов ног цен тра у Косов ској Митро ви ци. Тако ђе, доста вља мо Вла ди ки 
на увид и кон кре тан про је кат обно ве мана сти ра Зочи ште и нуди мо помоћ 
у њего вој реа ли за ци ји.

3. Са бла го сло вом над ле жног Архи је ре ја, сва ко омла дин ско удру же ње бази ра 
свој рад у паро хи ји и епар хи ји којој при па да, и уче ству је у син хро ни зо ва-
ном раду са дру гим орга ни за ци ја ма на про јек ти ма који се спро во де у свим 
срп ским земља ма, а које је усво јио Сабор срп ске омла ди не. 

4. Зала же мо се за обно ву Цркве но-народ них сабо ра који би доно си ли одлу ке 
о свим важним пита њи ма за опста нак држа ве и наро да.

5. И даље инси сти ра мо на реша ва њу пита ња иден ти фи ка ци је жрта ва кому ни-
стич ког теро ра, да се откри ју, опо ју и сахра не кости уне сре ће них Срба, тамо 
где то још увек није учи ње но. Они који су у име кому ни зма и „новог чове ка” 
физич ки и духов но уби ли на десе ти не хиља да људи, по прав ној регу ла ти ви 
да зло чин никад не заста ре ва, мора ју бити при ве де ни прав ди.

6. Зах те ва мо од држав них инсти ту ци ја срп ског наро да да сле де пут СПЦ и 
свих који су ста ли у зашти ту срп ског јези ка и срп ског писма - ћири ли це, 
као јед ног од теме ља наци о нал не само бит но сти. 

7. Све сни да се нала зи мо у вре ме ну тех но ло шко-инфор ма тич ке циви ли за ци је 
са свим њеним пред но сти ма и мана ма, ком пју тер и интер нет при хва та мо 
само као сред ство за рад. Пита ње диги та ли зо ва них лич них и дру гих иден-
ти фи ка ци о них кар ти ца је недо вољ но истра же но, тако да се Сабор срп ске 
омла ди не, због опа сно сти зло у по тре бе, зала же за хит но покре та ње јав не 
рас пра ве на ову тему у којој би уче ство ва ле све реле вант не држав не инсти-
ту ци је, углед ни инте лек ту ал ци из те обла сти, као и пред став ни ци СПЦ. 

8. Упу ћу је мо мол бу Све том Архи је реј ском Сабо ру СПЦ да раз мо три иде ју 
осни ва ња Наци о нал ног инсти ту та. Оку пља ју ћи пра во слав не струч ња ке из 
раз ли чи тих обла сти, овај Инсти тут има ће зада так да помог не нашем наро-
ду и Цркви да на вре ме одго во ри на иза зо ве који нам дола зе са про це сом 
гло ба ли за ци је.

9. Ради ће мо на успо ста вља њу кон та ка та и при сни је сарад ње са омла дин ским 
пра во слав ним орга ни за ци ја ма из чита вог све та.
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Сабор срп ске омла ди не завр шио је засе да ње на Церу, у окви ру обе ле жа-
ва ња 90-годи шњи це Цер ске бит ке. 

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 3637.

ПОВЕ ЉА ПЕТОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2005)

Са бла го сло вом Њего вог Пре о све штен ства епи ско па жич ког г. г. Хри зо сто ма, 
а у орга ни за ци ји Срп ског сабо ра Две ри, од 3. до 7. авгу ста 2005. годи не у мана сти ру 
Сту де ни ци одр жан је пети по реду Сабор срп ске омла ди не са цен трал ном темом 
„Срби и Евро па“. На Сабо ру је узе ло уче шће 112 пред став ни ка из 49 удру же ња срп ске 
пра во слав не омла ди не широм срп ских зема ља, као и 7 пред став ни ка ауто ном не 
Охрид ске архи е пи ско пи је и 2 удру же ња у ста ту су посма тра ча.

На кра ју засе да ња Сабор је јед но гла сно усво јио пове љу:

1. Сабор је изно ва потвр дио да су теме љи срп ског иден ти те та пра во слав на вера, 
срп ски језик, ћири лич но писмо и завет на исто ри ја нашег наро да. Таква срп ска 
кул ту ра пред ста вља аутен ти чан део хри шћан ске и европ ске кул тур не башти-
не. Умет ност мана сти ра Сту де ни це то упра во пока зу је: срп ски пра во слав ни 
народ је бри жно чува ју ћи сво ју веру увек био отво рен за пози тив не ути ца је 
кул ту ра дру гих наро да.

2. Сабор се зала же за Евро пу засно ва ну на хри шћан ским вред но сти ма. Уза јам но 
ува жа ва ње и про жи ма ње духов ног и наци о нал них иден ти те та, путо каз су ка 
европ ској зајед ни ци раз ли чи тих наро да.

3. Сабор се зала же за широ ку јав ну рас пра ву о пра ви ма и оба ве за ма потен ци-
јал них чла ни ца Европ ске уни је. Ова рас пра ва била би гарант пот пу ни јег 
сагле да ва ња видо ва европ ских инте гра ци ја Држав не зајед ни це Срби је и Црне 
Горе.

4. Све стан био ло шког изу ми ра ња нашег наро да услед ниске сто пе ната ли те та 
као директ не после ди це духов ног поср ну ћа, Сабор је усво јио Декла ра ци ју 
о све ти њи људ ског живо та. Овај доку мент оба ве зу је орга ни за ци је чла ни це 
Сабо ра да при сту пе реша ва њу овог про бле ма.

5. Сабор се оба ве зу је да ће на све начи не пома га ти опста нак и повра так срп ског 
наро да на Косо во и Мето хи ју, као и обно ву пору ше них све ти ња.

6. Хап ше ње Архи е пи ско па охрид ског и митро по ли та скоп ског Госпо ди на Јова-
на је врху нац крше ња људ ског пра ва на сло бо ду веро и спо ве сти и наси ља које 
се спро во ди над једи ном канон ском Црквом у Маке до ни ји. Сабор пози ва 
вла сти у Репу бли ци Маке до ни ји да хит но осло бо де Архи е пи ско па Јова на и 
тиме посве до че сво је хри шћан ство и демо крат ско и европ ско опре де ље ње.
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7. Сабор изра жа ва свест о потре би актив ни јег орга ни зо ва ња срп ске омла ди не. 
С тим у вези, Сабор ће у будућ но сти при нашим мана сти ри ма чешће одр жа-
ва ти лет ње шко ле и кам по ве из вер ског и дру штве ног живо та и дело ва ња.

8. Зах те ва мо од Држав не зајед ни це Срби је и Црне Горе да 4. август про гла си за 
Дан сећа ња на извр ше ни гено цид над срп ским наро дом у Репу бли ци Срп ској 
Кра ји ни, сада држа ви Хрват ској, и да учи ни све како би се обез бе ди ли нео п-
ход ни усло ви за повра так срп ских прог на ни ка на сво ја веков на огњи шта.

9. Пово дом десе то го ди шњи це Деј тон ског спо ра зу ма, зах те ва мо од зема ља 
пот пи сни ца и гара на та овог спо ра зу ма да дослед ном при ме ном пре у зе тих 
оба ве за обез бе де опста нак Репу бли ке Срп ске, која јесте и биће гарант опстан-
ка срп ског наро да на њего вим веков ним про сто ри ма. Уки да ње Репу бли ке 
Срп ске, као и неза ви сност Косо ва и Мето хи је, несум њи во би нару ши ли мир 
и ста бил ност чита вог реги о на, са неса гле ди вим после ди ца ма.

10. Сабор тра жи да се пре ста не са пре ћут ки ва њем чиње ни це да напе тост и при-
ти сак на Србе у Рашкој обла сти и југу Срби је расте. Зах те ва мо од свих над ле-
жних држав них орга на, реле вант них наци о нал них инсти ту ци ја и невла ди них 
орга ни за ци ја да ста ну у одбра ну срп ског наро да у Рашкој обла сти, колев ци 
срп ске држав но сти, као и на југу Срби је.

11. С обзи ром на то да се нијед на држав на инсти ту ци ја у Срби ји, Црној Гори и 
Репу бли ци Срп ској не бави озбиљ но истра жи ва њем зло чи на почи ње них над 
срп ским наро дом у 20. веку, Сабор пози ва вла сти Репу бли ке Срби је, а нашу 
Цркву да их непре ста но под сти че, на осни ва ње Наци о нал ног инсти ту та, како 
би се обез бе ди ли усло ви за реша ва ње овог про бле ма.

Како ради ли, тако нам Бог помо гао!    

У мана сти ру Сту де ни ци, 7. авгу ста 2005.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 38.

ДЕКЛА РА ЦИ ЈА О СВЕ ТИ ЊИ ЉУД СКОГ ЖИВО ТА (2005)

Декла ра ци ја о све ти њи људ ског живо та је наста ла из потре бе за успо ста вља-
њем опште при хва ће ног науч ног и прав ног ста ва о пита њи ма вештач ког пре ки да 
труд но ће, еута на зи је, кло ни ра ња и вештач ке или in vitro оплод ње, као и одно са 
здрав стве них рад ни ка пре ма овим про бле ми ма модер не меди цин ске ети ке и дру-
штва у цели ни. Овај прав ни акт, који су на ини ци ја ти ву Удру же ња пра во слав них 
меди ци на ра “Витез” из Бео гра да (чији су чла но ви сачи ни ли текст Декла ра ци је) 
и Срп ског сабо ра Две ри јед но гла сно усво ји ли пред став ни ци из пре ко педе сет 
омла дин ских удру же ња пра во слав но-наци о нал не ори јен та ци је на, ове годи не 
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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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одр жа ном 5. Сабо ру срп ске омла ди не у мана сти ру Сту де ни ци, пре све га је упу ћен 
здрав стве ним рад ни ци ма, али и широј јав но сти на раз ма тра ње.

Ини ци ја то ри ове Декла ра ци је желе ли су да на овај начин започ ну мно го 
ширу кам па њу за про мо ци ју Кул ту ре Живо та која би обу хва та ла бор бу про тив 
свих еле ме на та Кул ту ре смр ти, а то су вештач ки абор ту си, сек су ал но обра зо ва ње 
Новог доба, кло ни ра ње, пор но гра фи ја, еута на зи ја, кон тро ла рађа ња, нар ко ма ни ја 
и дру ги нови обли ци зави сно сти, итд.

Ова Декла ра ци ја је на неки начин једин стве на у нашој земљи, јер се теме љи 
на већ при хва ће ним прав ним акти ма Ује ди ње них наци ја и Саве та Евро пе, као и 
на прав но фор му ли са ним ста во ви ма Свет ске здрав стве не асо ци ја ци је и Свет ске 
феде ра ци је док то ра који пошту ју људ ски живот. Дакле, дру га свр ха ове наше 
Декла ра ци је је ука зи ва ње да у Европ ској Уни ји, али и на Запа ду у цели ни, посто-
је упо ри шне зако но дав не тач ке које су у пот пу но сти у слу жби Кул ту ре Живо та.

Са пуним пра вом се може твр ди ти да је камен теме љац на коме почи ва 
Кул ту ра смр ти науч на заблу да да људ ски живот не почи ње од момен та заче ћа. Сва 
озбиљ на науч на истра жи ва ња, наро чи то из обла сти ембри о ло ги је, недво сми сле-
но пока зу ју и дока зу ју на упра во супрот но. Сва ко днев на прак тич на при ме на ове 
заблу де нас води све дубље и дубље у поно ре морал не и сва ке дру ге дегра да ци је 
чове ка као лич но сти и чове чан ства у цели ни, почев ши од вештач ких абор ту са, с 
пра вом назва ним Холо ка у стом Новог доба, па до поку ша ја кло ни ра ња људ ских 
бића као потре бе обез ду хо вље не модер не кул ту ре и циви ли за ци је да живи и тра је 
веч но, циви ли за ци је која се, одре кав ши се Хри ста, одре кла и Њего ве побе де над 
смр ћу, Вас кр се ња и веч ног живо та у Цар ству Небе ском.

Има ју ћи ову заблу ду стал но у виду, сма тра мо да је дужност нау ке и здрав-
ства да увек и на сва ком месту све до че исти ну о  почет ку људ ског живо та, не би 
ли дали свој допри нос понов ном успо ста вља њу Кул ту ре Живо та. Декла ра ци ја о 
све ти њи људ ског живо та је само поче так, али исто тако и вео ма важан доку мент 
који јасно про фи ли ше нашу опре де ље ност за Кул ту ру Живо та, а про тив Кул ту ре 
смр ти. 

Има ју ћи у виду:  
- Уни вер зал ну декла ра ци ју УН о људ ским пра ви ма, про кла мо ва ну 10. 12. 1948. 

годи не,
- Женев ску декла ра ци ју, реви зи ју Хипо кра то ве закле тве, про кла мо ва ну на 

Дру гој гене рал ној скуп шти ни Свет ске здрав стве не асо ци ја ци је 1948. годи не,
- Кон вен ци ју о зашти ти људ ских пра ва и фун да мен тал них сло бо да, про кла-

мо ва ну од стра не Саве та Евро пе у Риму 4. 11. 1950. годи не, 
- Декла ра ци ју о пра ви ма дете та, про кла мо ва ну од стра не УН, Резо лу ци ја 1386 

од 20. 11. 1959. годи не,
- Декла ра ци ју Свет ске феде ра ци је док то ра који пошту ју људ ски живот, про-

кла мо ва ну у Холан ди ји, јуна 1974. годи не,
- Хел син шку декла ра ци ју, про кла мо ва ну од стра не Свет ске меди цин ске асо-

ци ја ци је 1975. годи не,
- Декла ра ци ју о вештач кој оплод њи (ИВФ), про кла мо ва ну од стра не Свет ске 

феде ра ци је док то ра који пошту ју људ ски живот 1984. годи не, 



64

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

- Декла ра ци ју о еута на зи ји, про кла мо ва ну на 39-ој гене рал ној скуп шти ни 
Свет ске здрав стве не асо ци ја ци је у Мадри ду 8. 10. 1987. годи не, 

- Кон вен ци ју о зашти ти људ ских пра ва и људ ског досто јан ства са освр том на 
при ме ну био ло ги је и меди ци не: Кон вен ци ја о људ ским пра ви ма и био ме ди ци ни, 
пот пи са не у Ови је ду, 4. 4. 1997. годи не (члан 18, тач ке 1. и 2),

- Додат ни про то кол на Кон вен ци ју о зашти ти људ ских пра ва и људ ског досто-
јан ства са освр том на при ме ну био ло ги је и меди ци не, о забра ни кло ни ра ња 
људ ских бића, про кла мо ва ну од стра не Саве та Евро пе у Пари зу, 12. 1. 1998. годи не, 

- Одлу ку Саве та Евро пе о одба ци ва њу пред ло же не резо лу ци је о при хва та њу 
еута на зи је, доне ше ну 27. 4. 2005. годи не, 

изно си мо на јав ну рас пра ву сле де ћу Декла ра ци ју:

Члан 1.

Људ ски живот почи ње од момен та заче ћа, тј. од тре нут ка када дола зи до кон-
так та изме ђу мушке и жен ске пол не ћели је.

Живо људ ско биће које расте, раз ви ја се, сазре ва, ста ри и уми ре је суштин ски 
непро ме ње но од момен та заче ћа до кра ја свог живо та.

Сва ко живо људ ско биће је уни кат но од момен та заче ћа до кра ја живо та, и 
самим тим од непро це њи ве вред но сти.

Инте ре си и добро бит људ ског бића мора ју да пре о вла ђу ју над инте ре си ма 
дру штва или нау ке.

Члан 2.

Дужност сва ког здрав стве ног рад ни ка је да слу жи живо ту од њего вог почет-
ка. тј. од момен та заче ћа.

Здрав стве ни рад ник мора апсо лут но пошто ва ти све ти њу људ ског живо та, 
без обзи ра на ста рост, болест, мен тал ни и физич ки инва ли ди тет, пол, расу, наци ју 
или веро и спо вест чове ка, тј. боле сни ка.

Члан 3.

Вештач ки пре кид труд но ће пред ста вља намер но и насил но оду зи ма ње еле-
мен тар ног пра ва на живот и самог живо та као све ти ње.

У ситу а ци ји када је живот мај ке угро жен про ду жа ва њем труд но ће, здрав-
стве ни рад ник је дужан да учи ни све да спа се како мај чин живот, тако и живот 
неро ђе ног дете та.

Намер но уби ство неро ђе ног дете та ради реша ва ња соци јал них, еко ном ских 
или еуге нич ких про бле ма је у директ ној супрот но сти са еле мен тар ним људ ским 
пра вом на живот, као и са ети ком здрав стве ног рад ни ка.
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Члан 4.

У скла ду са Хел син шком декла ра ци јом (1975), потвр ђу је мо да се људ ско биће 
ника да не сме кори сти ти у свр хе екс пе ри мен ти са ња или екс пло а та ци је.

Људ ски живот је све ти ња, уни кат ност и од непро це њи ве вред но сти од момен та 
заче ћа до кра ја живо та, те као такав, не сме бити пре ки нут без обзи ра на живот ну 
ста рост.

Има ју ћи у виду да екс тра кор по рал на фер ти ли за ци ја, одн. вештач ка или in 
vitro оплод ња несум њи во под ра зу ме ва екс пе ри мен ти са ње и еуге нич ке поступ ке 
над живим људ ским бићем, закљу чу је мо да је овај посту пак апсо лут но непри-
хва тљив и у супрот но сти са еле мен тар ним људ ским пра вом на живот, као и са 
ети ком здрав стве ног рад ни ка.

Члан 5.

Еута на зи ја, као акт намер ног пру жа ња смр то но сног сред ства, одн. поступ ка, 
или намер ног непру жа ња помо ћи боле сни ку, са недво сми сле ним циљем пре-
ки да ња живо та боле сни ка, без обзи ра на жељу и зах тев боле сни ка или њего ве 
поро ди це, је нее тич ки и непри хва тљив.

Члан 6.

Сва ки посту пак који има за циљ ства ра ње људ ског бића генет ски иден тич ног 
дру гом људ ском бићу, живом или мртвом, је у директ ној супрот но сти са људ ским 
досто јан ством и самим тим, у супрот но сти са све ти њом људ ског живо та.

Екс пе ри мен ти са ње на ембри о ни ма у тера пе ут ске свр хе, има ју ћи у виду да је 
у супрот но сти са Хел син шком декла ра ци јом, Кон вен ци ја ма из Ови је да и Пари за, 
као и да нару ша ва еле мен тар но пра во на живот и људ ско досто јан ство, не може 
се сма тра ти етич ки исправ ним.

Екс пе ри мен ти са ње са тки ви ма која нису ембри о нал на или ембри о нал ног 
поре кла, и то искљу чи во у тера пе ут ске свр хе и уз пошто ва ње меди цин ске ети ке 
и међу на род них спо ра зу ма и зако на, нису у супрот но сти са све ти њом људ ског 
живо та и људ ским досто јан ством.

Узда ју ћи се у Бож ју помоћ и нашу сабор ност, наста вља мо ову бор бу кроз 
Покрет за живот и пози ва мо све људе добре воље да нам се при дру же.

У мана сти ру Сту де ни ци, 7. авгу ста 2005.

У име Покре та за живот,

Удру же ње пра во слав них меди ци на ра „Витез”
Срп ски сабор Две ри

Обја вље но у: часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, бр. 27, Никољ дан 2005, стр. 7071.
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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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ПОВЕ ЉА ШЕСТОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2006)

Шести Сабор срп ске омла ди не одр жан је од 28. јуна до 2. јула 2006. у мана сти-
ри ма Копо рин, Жича, Соко Град, Ћели је и Лелић

Сабо ру је при су ство ва ло 114 чла но ва из 43 орга ни за ци је, као и углед ни пре-
да ва чи из земље и ино стран ства. Оквир на тема Сабо ра била је Еврой ски окви ри 
йра во слав не Срби је, у којој су потвр ђе на срп ска, европ ска и свет ска кул ту ро ло шка 
и циви ли за циј ска достиг ну ћа срп ског наро да и њего вих вред но сти: од ста ро став не 
Жиче до Све тог вла ди ке Нико ла ја и Нико ле Тесле. 

 Ана ли зи ра ју ћи дво стру ке арши не које над Срби ма поно во спро во ди међу-
на род на зајед ни ца и Европ ска уни ја (оспо ра ва ње демо крат ских пра ва Срби ма у 
Репу бли ци Срп ској), Сабор упо зо ра ва да срп ски народ мора има ти иста демо крат ска 
пра ва као сви дру ги европ ски наро ди и спре ман је да се за њих избо ри. Одлу ке НАТО 
суда, Три бу на ла у Хагу, потвр ди ле су и акту а ли зо ва ле даље наста вља ње при ме не 
дво стру ких арши на – пушта њем на сло бо ду Раму ша Хара ди на ја и Насе ра Ори ћа.

На кра ју тро днев ног рад ног дела, одр жа ног у Соко-гра ду са бла го сло вом Њего-
вог Пре о све штен ства епи ско па шабач ког г. г. Лаврен ти ја, Сабор срп ске омла ди не 
је усво јио пове љу:

1. Сабор се оба ве зу је да ће ради ти на упо зна ва њу дома ће и стра не јав но сти о пра-
во слав ном и наци о нал ном иден ти те ту Нико ле Тесле. Тако ђе, Сабор пред ла же 
Вла ди Репу бли ке Срби је да доне се одлу ку о Дану овог вели ка на срп ске и свет ске 
нау ке. 

2. Све стан зна ча ја СРБИ СТИ КЕ у очу ва њу наци о нал ног иден ти те та, као и чиње ни-
цом да јој држав не и про свет не уста но ве Срби је не посве ћу ју довољ но пажње, 
Сабор покре ће озбиљ но осми шље ну акци ју реа фир ма ци је СРБИ СТИ КЕ.

3. Сабор изно ва зах те ва од Скуп шти не Репу бли ке Срби је да обу ста ви доно ше ње 
новог зако на о елек трон ским лич ним кар та ма док се не спро ве де демо крат ска 
и јав на рас пра ва о овом, по инте гри тет људ ске лич но сти, врло бит ном пита њу. 

4. При хва та ју ћи про је кат Покрет за Живот, све чла ни це Сабо ра се оба ве зу ју да ће 
уло жи ти свој мак си мум у њего вом спро во ђе њу и про мо ви са њу кул ту ре Живо-
та, лепо те дете та у пре на тал ном пери о ду, као и вред но сти бра ка и поро ди це. 

5. Све стан потре бе сабор ног, али и модер ног начи на дело ва ња, Сабор ће и даље 
ради ти на пло до твор ном умре жа ва њу свих нестра нач ких пра во слав но-наци-
о нал них орга ни за ци ја широм срп ских зема ља. 

Како ради ли, тако нам Бог помо гао! 

У Мана сти ру Соко Град, 1. јула 2006. 

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век,
Срп ски сабор Две ри, Бео град, 2010, стр. 39.
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ПОВЕ ЉА СЕД МОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2007)
 
Сед ми Сабор срп ске омла ди не одр жан је од 28. јуна до 1. јула 2007. годи не у 

мана сти ру Сту де ни ца, са бла го сло вом епи ско па жич ког г. г. Хри зо сто ма, а у орга-
ни за ци ји Срп ског сабо ра Две ри. Сабо ру је при су ство ва ло 76 чла но ва из 32 орга ни-
за ци је, углед ни пре да ва чи из земље и ино стран ства, као и гости из Руси је, из Фон да 
Све тог Андре ја Прво зва ног и удру же ња Мла да Руси ја. Посеб но је било запа же но 
при су ство и бесе да митро по ли та црно гор ско-при мор ског г. г. Амфи ло хи ја који 
је упо знао при сут не са ситу а ци јом на Косо ву и Мето хи ји и апсо лут ном угро же-
но шћу срп ске и неал бан ске попу ла ци је под патро на том међу на род них сна га.

На Сабо ру, чија је јед на од тема била Кул тур не везе Срби је и Руси је, потвр ђе на 
је дубо ка и пло до твор на сарад ња срп ског и руског наро да и истак нут је њихов 
неза о би ла зан допри нос хри шћан ској и европ ској циви ли за ци ји. Сабор оче ку је 
од вла сти у свим срп ским земља ма да руском капи та лу и кул ту ри омо гу ћи рав-
но прав но уче шће у све у куп ном дру штве ном живо ту.

После тро днев ног рада усво је на је пове ља:

1. Сабор је кон ста то вао да подр жа ва ње Ахти са ри је вог пла на, као навод но једи ног 
реше ња на Косо ву и Мето хи ји, пред ста вља међу на род ни пре се дан и прав но 
наси ље, јер се њиме суве ре ној држа ви Срби ји оду зи ма 15% њене тери то ри је и 
то на начин како је то Хитлер учи нио Мин хен ским спо ра зу мом оду зи ма ју ћи 
део тери то ри је Чехо сло вач кој 1938. годи не. 

2. Захва лан Руској Феде ра ци ји на прин ци пи је ном пошто ва њу међу на род ног 
пра ва и Пове љом УН зага ран то ва них пра ва о суве ре ни те ту сва ке њене чла ни-
це, Сабор упу ћу је отво ре но писмо руском пред сед ни ку Вла ди ми ру Пути ну. 

3. Одлу ка Висо ког пред став ни ка међу на род не зајед ни це за Босну и Хер це го ви-
ну о про гла ше њу Мемо ри јал ног ком плек са у Пото ча ри ма (општи на Сре бре-
ни ца) као екс тра те ри то ри јал не цели не и пони шта ва њу држав них сим бо ла 
Репу бли ке Срп ске (грб, заста ва и хим на) је још један при мер поли ти ке дво-
стру ких арши на које над Срби ма поно во спро во ди међу на род на зајед ни ца 
и Европ ска уни ја. Сабор одлуч но одба цу је ова кву поли ти ку и подр жа ва све 
акци је срп ског наро да у очу ва њу њего вог духов ног, наци о нал ног и тери то-
ри јал ног једин ства што му је и зага ран то ва но Деј тон ским спо ра зу мом 1995. 
годи не. 

4. Сабор осу ђу је нацрт новог Уста ва у Црној Гори којим се жели извр ши ти 
„устав ни гено цид“ над срп ским наро дом и пре и ме но ва ти срп ски језик у тзв. 
црно гор ски. Сабор тако ђе подр жа ва све у куп не напо ре Митро по ли је црно-
гор ско-при мор ске у очу ва њу њеног више ве ков ног канон ског порет ка. 

5. Сабор је подр жао Уред бу Вла де Репу бли ке Срби је о обу ста ви Зако на о елек-
трон ским лич ним кар та ма и тра жи од Народ не скуп шти не да се обу ста ва 
изда ва ња нових био ме триј ских лич них кара та спро ве де на закон ском нивоу. 
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6. При хва та ју ћи медиј ску кам па њу Годи на кул ту ре Живо та и акци ју Покрет 
за Живот, све чла ни це Сабо ра су се оба ве за ле да од 1. сеп тем бра уче ству ју у 
њего вом спро во ђе њу и про мо ви са њу кул ту ре Живо та, лепо те дете та у пре-
на тал ном пери о ду, као и вред но сти бра ка и поро ди це. На овај начин Сабор 
под сти че био ло шки опста нак срп ског наро да. 

7. Сабор одлуч но наста вља пло до твор но умре жа ва ње свих нестра нач ких пра-
во слав но-наци о нал них орга ни за ци ја широм срп ских зема ља. 

У мана сти ру Сту де ни ци, 1. јула 2007.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 40.

ПОВЕ ЉА ОСМОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2008)
 
Осми Сабор срп ске омла ди не и 2. Сабор Срп ске мре же одр жан је од 30. јула до 

2. авгу ста 2008. годи не у мана сти ру Сту де ни ца, са бла го сло вом епи ско па жич ког 
г. г. Хри зо сто ма, а у орга ни за ци ји Срп ског сабо ра Две ри.

На Сабо ру је узе ло уче шће 112 пред став ни ка из свих кра је ва срп ских зема ља 
и Расе ја ња (САД, Кана де, Швај цар ске, Аустри је, Немач ке, Нор ве шке, Шпа ни је 
и Сло ве ни је), као и углед ни стра ни гости из Руси је, Немач ке и САД. Посеб но 
нагла ша ва мо вели ко при су ство мла дих Срба и Срп ки ња из Расе ја ња, који пре-
у зи ма ју одго вор ност за суд би ну срп ског наро да, како у држа ва ма где живе, тако 
и у отаџ бин ским земља ма.

Глав на тема Сабо ра била је Очу ва ње наци о нал ног иден ти те та у йро це су гло
ба ли за ци је у све тлу косов скомето хиј ских зби ва ња.   

Кон ста ту ју ћи исто риј ску истро ше ност акту ел не срп ске поли тич ке и инте-
лек ту ал не ели те, као и већи не инсти ту ци ја које пред ста вља ју наш народ у 
земљи и ино стран ству, Сабор је усво јио Илин дан ско йисмо Хара лам йи ју које 
пред ста вља нови поглед на свет и кул ту ро ло шки про грам Мла де Срби је која, 
све сна нега тив них еле ме на та гло ба ли за ци је, покре ће сво је вр сни бој за срп ски 
језик и иден ти тет. 

На Сабо ру је усво је на пове ља:

1. Тзв. неза ви сност Косо ва за нас не посто ји. Крше ћи међу на род но пра во и 
дово де ћи у пита ње читав свет ски поре дак успо ста вљен после Дру гог свет ског 
рата, свет ски цен три моћи угро зи ли су темељ на коме почи ва ју Ује ди ње не 
наци је. Бор ба срп ског наро да за Косо во и Мето хи ју пред ста вља одбра ну 
европ ских и циви ли за циј ских вред но сти у цели ни. Сабор оба ве зу је све сво је 
чла ни це на стал не хума ни тар не акци је за помоћ опстан ку срп ског наро да 
на Косо ву и Мето хи ји.
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2. Суђе ње првом пред сед ни ку РС др Радо ва ну Кара џи ћу пред ста вља суђе ње 
Репу бли ци Срп ској и срп ском наро ду. С тим у вези држав не инсти ту ци је 
Репу бли ке Срп ске и Срби је има ју исто риј ску оба ве зу да на сва ки начин 
помог ну одбра ну др Кара џи ћа. Сабор се зала же за пре кид сва ке даље сарад-
ње са Хашким три бу на лом и дефи ни ти ван пре ста нак њего вог рада. 

3. У циљу новог орга ни зо ва ња срп ске дија спо ре као огром не неис ко ри шће не 
сна ге срп ског наро да, покре ће мо иде ју Све то сав ске учи о ни це, која би ради ла 
на пове зи ва њу, обра зо ва њу и обу ча ва њу нове гене ра ци је мла дих у дија спо ри.

4. Иде ја Срп ске мре же све више доби ја на зна ча ју и потреб но је све учи ни ти да 
поста не опе ра тив ни цен тар разних срп ских пред у зет нич ких ини ци ја ти ва 
и про је ка та. У том сми слу, Срп ска мре жа ће поја ча ти сво је медиј ско при су-
ство кроз зајед нич ки интер нет сајт, теле ви зиј ску про дук ци ју и све у куп но 
пред ста вља ње аутен тич ног срп ског невла ди ног сек то ра.  

5. Сабор и даље пози ва реле вант не инсти ту ци је у свим срп ским земља ма да 
помог ну Покрет за Живот и омо гу ће несме та но обра зо ва ње мла дих у пошто-
ва њу све ти ње људ ског живо та. 
 
Сво је ово го ди шње засе да ње Сабор је завр шио покло нич ким путо ва њем на 

Косо во и Мето хи ју, у окви ру кога су посе ће ни мана сти ри Висо ки Деча ни, Пећ ка 
патри јар ши ја и Гра ча ни ца, као и народ на кухи ња у општи ни Ново Брдо.   
   

У цар ској лаври мана сти ру Сту де ни ци, 2. авгу ста 2008.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 41.

ПОВЕ ЉА ДЕВЕ ТОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2009)
 
Деве ти Сабор срп ске омла ди не и 3. Сабор Срп ске мре же одр жан је од 30. јула 

до 2. авгу ста 2009. годи не у мана сти ру Св. Нико ле на Озре ну, Репу бли ка Срп ска, 
са бла го сло вом Њего вог Пре о све штен ства епи ско па звор нич ко-тузлан ског г. г. 
Васи ли ја, а у орга ни за ци ји Срп ског сабо ра Две ри.

На Сабо ру је узе ло уче шће пре ко 70 пола зни ка из реги о на и дија спо ре, као 
и вели ки број углед них гости ју-пре да ва ча из Срби је, Репу бли ке Срп ске и Расе ја-
ња. Раду Сабо ра сво јим при су ством дали су зна чај пред став ни ци Мини стар ства 
за дија спо ру у Вла ди Репу бли ке Срби је и Радио теле ви зи је Репу бли ке Срп ске. 

Глав на тема Сабо ра била је: Будућ ност Срй ске мре же: како до боље и ефи ка
сни је мре же срй ских йатри от ских орга ни за ци ја? Вели ка пажња посве ће на је 
и тема ма одбра не и очу ва ња Репу бли ке Срп ске, НАТО гено ци да над срп ским 
наро дом и зло чи на над Срби ма у послед њим рато ви ма у Босни и Хер це го ви ни 
и на Косо ву и Мето хи ји. 
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Детаљ но ана ли зи ра ју ћи доса да шњи учи нак дво и по го ди шњег рада Срп ске 
мре же, као и број не потен ци ја ле ове епо хал не иде је, Сабор је усво јио пове љу:

1. Одбра на Репу бли ке Срп ске, као нај ве ћег исто риј ског достиг ну ћа срп ског 
наро да у послед њих 20 годи на, пред ста вља гарант био ло шког и сва ког дру-
гог опстан ка и бољит ка срп ског наро да на сво јим веков ним тери то ри ја ма 
у Босни и Хер це го ви ни. Сва ко даље рас та ка ње деј тон ских овла шће ња РС је 
недо пу сти во и у насту па ју ћим устав ним про ме на ма у БиХ све сна ге тре ба 
једин стве но усме ри ти у одбра ну Репу бли ке Срп ске. Ову оба ве зу посеб но 
има и држа ва Срби ја као пот пи сник Деј тон ског спо ра зу ма.  

2. Исто риј ско пам ће ње НАТО бом бар до ва ња Репу бли ке Срп ске 1995. и СР Југо-
сла ви је 1999. годи не пред ста вља наш мини ма лан дуг пре ма свим жртва ма, 
као и темељ отпо ра срп ског наро да члан ству у овој гено цид ној вој ној али-
јан си. Испо ве да мо да није и ника да не може бити зло чин бра ни ти отаџ би ну 
од непри ја те ља и да вој нич ка дужност оста је основ на патри от ска оба ве за 
сва ког Срби на. Истра жи ва ње свих зло чи на учи ње них над срп ским наро-
дом у 20. веку зна чи ло би пре вен ци ју гено ци да, која би тре ба ло да поста не 
прво ра зред на одго вор ност и стра те шки план дело ва ња свих срп ских меди ја 
и држа ва у цели ни у наред ном пери о ду.  

3. Сабор зах те ва од над ле жних држав них орга на Срби је и Репу бли ке Срп ске 
да фор ми ра ју одго ва ра ју ће коми си је за утвр ђи ва ње ком плет не исти не о 
дога ђа ји ма око и у Сре бре ни ци од 1992. до 1995. годи не. Медиј ске, поли тич-
ке и прав не мани пу ла ци је у вези са овим исто риј ским дога ђа ји ма насто је 
да уки ну пра во срп ског наро да на будућ ност, и зато је у нашем нај ви шем 
наци о нал ном инте ре су да се ова исти на до кра ја изне се. Исто вре ме но, Сабор 
под се ћа на кон ти ну и тет нео бјек тив ног рада Хашког три бу на ла који кроз 
суђе ња поје дин ци ма насто ји да пре су ди чита вом срп ском наро ду. 

4. Сабор зах те ва од држа ве Срби је да се у пот пу но сти посве ти одбра ни Косо ва 
и Мето хи је и, у скла ду са Уста вом, не дозво ли било какву дис кри ми на ци ју 
пре ма срп ском наро ду на овом делу наше држав не тери то ри је зарад било 
каквих дру гих про ла зних инте ре са.

5. У уво ђе њу веро на у ке као оба ве зног пред ме та у све основ не и сред ње шко ле 
у Срби ји, Репу бли ци Срп ској и Црној Гори види мо не само циви ли за циј ску 
про свет ну и кул тур ну теко ви ну већ и нај зна чај ни ју шан су за духов ни и морал-
ни пре по род буду ћих гене ра ци ја. На сви ма нама је да веро на у ци пру жи мо 
бољу мар ке тин шку и струч ну подр шку и при пре му. 

6. Оста је мо посве ће ни иде ји Све то сав ске шко ле, као модер ног начи на алтер на-
тив ног наци о нал ног обра зо ва ња у циљу очу ва ња наци о нал ног иден ти те та и 
бољег патри от ског орга ни зо ва ња како у мно го број ној срп ској дија спо ри тако 
и у свим отаџ бин ским земља ма на Бал ка ну. 

7. Сабор изно ва изра жа ва сво ју мак си мал ну подр шку настав ку про јек та Покрет 
за живот, као пре ко потреб не бор бе про тив беле куге и про мо ци је поро дич-
них вред но сти у нашем наро ду, као и редов ним хума ни тар ним акци ја ма за 
помоћ опстан ку срп ског наро да на Косо ву и Мето хи ји, као састав ном делу 
Срби је.



I Сабо ри

73

8. У Срп ској мре жи Сабор дефи ни тив но види нај бо љи модел савре ме ног, 
ванин сти ту ци о нал ног и без гра нич ног пове зи ва ња, орга ни зо ва ња и дело-
ва ња срп ског наро да у 21. веку и тра жи подр шку за даљи раз вој и успех ове 
иде је од сво је Цркве и дија спо ре у цели ни, како би Мла да Срби ја на нај бо љи 
начин поне ла исто риј ску одго вор ност која је чека и послу жи ла на корист 
сво ме наро ду и држа ви. 

Како ради ли, тако нам и Бог помо гао!
 

У мана сти ру Све тог Нико ле на Озре ну, Илин дан (2. август) 2009. 

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 4445.

ПОВЕ ЉА ДЕСЕ ТОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ (2010)

Десе ти Сабор срп ске омла ди не и 4. Сабор Срп ске мре же одр жан је од 6. до 8. 
авгу ста 2010. годи не, у паро хиј ском дому хра ма Све тог Саве у Бео гра ду, са бла го-
сло вом Њего ве Све то сти патри јар ха срп ског г. г. Ири не ја, а у орга ни за ци ји Срп-
ског сабо ра Две ри.

Јуби лар ном Сабо ру је при су ство ва ло пре ко 100 уче сни ка из више од 30 орга-
ни за ци ја из Срби је, Репу бли ке Срп ске, Црне Горе, оста лих бив ших југо сло вен ских 
репу бли ка, као и европ ског, аме рич ког, канад ског и аустра лиј ског Расе ја ња. 

Глав на тема Сабо ра била је: Нови обли ци одно са изме ђу Мати це и дија сйо ре, а 
вели ка пажња посве ће на је про бле ми ма очу ва ња наци о нал ног иден ти те та срп ског 
наро да у цели ни. Раз ма тра ни су начи ни бор бе у зашти ти срп ских наци о нал них 
инте ре са, са нагла ском на важност срп ских инте гра ци ја у духов ном, кул ту ро ло-
шком, еко ном ском и поли тич ком погле ду. 

Након пред ста вља ња нових орга ни за ци ја и под но ше ња изве шта ја о послед-
њих годи ну дана рада и раз во ја Срп ске мре же, Сабор је усво јио пове љу:

1.  У тре нут ку када је срп ски народ изло жен огром ној аси ми ла ци ји широм 
расе ја ња и одре ђе ним еле мен ти ма про го на и дис кри ми на ци је у окол ним 
бив шим југо сло вен ским репу бли ка ма, стра те шки и прак тич ни зна чај кул-
тур не поли ти ке зашти те наци о нал ног иден ти те та и срп ских инте гра ци ја 
још више доби ја на важно сти. У том прав цу посеб но исти че мо пре ку потре бу 
међу срп ског пове зи ва ња у кул тур ном, про свет ном, послов ном и поли тич ком 
погле ду, што све врху ни у иде ји Срп ске Уни је као поли тич ког обје ди ња ва ња 
срп ског наро да у реги о ну. 

2.  Оце њу је мо као исто риј ски кључ ну иде ју поврат ка из Расе ја ња у матич не Срп-
ске земље на Бал ка ну и пози ва мо све држа ве у који ма живи срп ски народ на 
свoјим веков ним етнич ким про сто ри ма да овај повра так омо гу ће и помог ну. 
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Ово се посеб но одно си на држа ву Срби ју, која у овом часу још увек нема 
наци о нал ну стра те ги ју за повра так расе ја них Срба широм све та и њихо ву 
реин те гра ци ју у срп ско дру штво.   

3.  Сабор под се ћа да се ове годи не навр ши ло 15 годи на од нај ве ћег етнич ког 
чишће ња у савре ме ној Евро пи после Дру гог свет ског рата, када је из Неза-
ви сне држа ве Хрват ске у зло чи нач кој вој ној опе ра ци ји „Олу ја” про те ра но 
пре ко 250.000 Срба из Репу бли ке Срп ске Кра ји не. Нешто слич но као да се 
при пре ма срп ском наро ду на Косо ву и Мето хи ји, па скре ће мо пажњу јав но-
сти поста вља ју ћи пита ње шта чини држа ва Срби ја по пита њу зау ста вља ња 
даље дез ин те гра ци је саме Срби је на Косме ту, у Вој во ди ни и Рашкој обла сти? 

4.  Сабор посеб но ука зу је на поку шај кра ђе и уки да ња срп ског јези ка у Црној Гори, 
као и на дру ге слу ча је ве крше ња људ ских и наци о нал них пра ва са који ма се 
суо ча ва срп ски народ у овој бив шој југо сло вен ској репу бли ци. Ови и слич ни 
при ме ри у оста ли ма земља ма реги о на запра во више гово ре о Мати ци Срби ји 
која не води актив ну спољ ну поли ти ку пре ма дело ви ма соп стве ног наро да 
који је остао ван сво је држа ве. 

5.  Сабор сма тра да Срби ја и Репу бли ка Срп ска тре ба да пре и спи та ју да ли Европ-
ска Уни ја и НАТО заи ста нема ју алтер на ти ву и о томе омо гу ће изја шња ва ње 
гра ђа ни ма на рефе рен ду му. Посеб но се пози ва држа ва Срби ја да што пре 
при сту пи Спо ра зу му о неде љи вој колек тив ној без бед но сти који је ини ци ра ла 
Руска Феде ра ци ја и тако актив но про ши ри сво ју неу трал ност. 

6.  У очу ва њу Репу бли ке Срп ске, њеној неза ви сно сти и про спе ри те ту, Сабор види 
очу ва ње нај ве ће исто риј ске побе де срп ског наро да у послед њих 20 годи на и 
вели ку наду да ништа није гото во на Бал ка ну и да тек почи ње бор ба за ново 
реша ва ње срп ског наци о нал ног пита ња у реги о ну након про ме не гео по ли-
тич ке кар те све та која је у току. 

7.  Срп ска мре жа, као у послед њих неко ли ко годи на мно го стра но раз ви је ни 
срп ски патри от ски невла дин сек тор, пред ста вља вели ку сна гу и дру штве-
ни потен ци јал срп ског наро да у будућ но сти, посеб но када се узме у обзир 
истро ше ност наших инте лек ту ал них и поли тич ких ели та и потре ба за сме-
ном гене ра ци ја и новим, мла дим лиде ри ма и орга ни за ци ја ма. На том путу 
нео п ход но је још мно го наци о нал ног оду ше вље ња и одго вор но сти, ини ци ја-
ти ве, рада, стр пље ња и сло ге свих оних који су се опре де ли ли за ову духов ну 
и патри от ску бор бу и чине Срп ску мре жу, као јед ну од нај ор ги нал ни јих и 
нај пер спек тив ни јих наци о нал них иде ја у послед њих више од пола века.    

Како ради ли, тако нам и Бог помо гао!
 

Храм Све тог Саве у Бео гра ду, 7. август 2010. 
Архив Српског сабора Двери
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ПОВЕ ЉА ПРВОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ  
ЈУГО И СТОЧ НЕ СРБИ ЈЕ (2004)

Са бла го сло вом пре о све ће ног епи ско па нишког г. г. Ири не ја, у Нишу је о 
дани ма Све тог цара Кон стан ти на и цари це Јеле не (од 1-3. јуна), у сали Епар хиј-
ског дво ра, а у орга ни за ци ји Пра во слав не омла ди не Нишке епар хи је и Срп ског 
сабо ра Две ри, одр жан први Сабор срп ске омла ди не Јужне и Источ не Срби је који 
је донео Про глас у 6 тача ка.

Сабо ру је при су ство ва ло више десе ти на пред став ни ка пра во слав них брат ста-
ва и удру же ња гра ђа на пра во слав но-наци о нал не ори јен та ци је из више гра до ва 
јужне и источ не Срби је (Бор, Заје чар, Вра ње, Пожа ре вац, Ћиће вац, Кур шу мли ја, 
Кру ше вац, Свр љиг, Алек си нац, Леско вац, Медве ђа, Ниш). 

Поред епи ско па нишког г. г. Ири не ја, од ста ри јих уче сни ка који су сво јим 
саве ти ма пома га ли омла ди ни у њеном сабо ро ва њу посеб но су се иста кли про-
фе сор из Кра гу јев ца маги стар Биља на Спа сић и позна ти срп ски инте лек ту а лац 
и књи жев ник из Бео гра да Пре драг Р. Дра гић Кијук. 

Сви уче сни ци су се сло жи ли да је сабо ро ва ње пра ви начин орга ни зо ва ња срп-
ске омла ди не у 21. веку и да ти сабо ри тре ба да се теме ље на исто риј ским срп ским 
цркве но-народ ним сабо ри ма. 

Посеб на пажња била је посве ће на одре ђе ним про бле ми ма савре ме ног срп-
ског дру штва и срп ске омла ди не и сход но њима јед но гла сно су усво је на сле де ћа 
реше ња: 

1. Изра жа ва мо бри гу за очу ва ње ћири ли це и зах те ва мо да се ћири ли ца кори сти 
сход но посто је ћим пози тив ним зако ни ма; 

2. Покре ће мо ини ци ја ти ву да све инсти ту ци је, после свих погро ма над Срби ма 
извр ше них у веку који је иза нас, мора ју да доне су Кодекс о кул ту ри живље ња: 
бор ба про тив чедо мор ства, тро го ди шњи пен зи о ни стаж мај ци за сва ко дете које 
доне се на свет, те да се ство ре усло ви за оства ре ње пра ва на живот од матич не 
држа ве која се, на жалост, све ла на пред у зе ће невла ди них орга ни за ци ја; 

3. Потреб но је ради ти на очу ва њу наци о нал ног пам ће ња како би се, у скла ду са 
свим европ ским декла ра ци ја ма (на при мер Болоњ ска декла ра ци ја) очу ва ле 
раз ли ке свих наро да Евро пе; 

4. Зала же мо се за (ре)афир ма ци ју свих хри шћан ских вред но сти и наче ла на 
све тим при ме ри ма цркве не и поли тич ке исто ри је срп ског наро да: цркве не 
у лику Све тог Саве, а поли тич ке у лику крсто но сног Вожда Ђор ђа Петро ви-
ћа - Кара ђор ђа;

5. Зах те ва мо од вла да Срби је и Црне Горе да хит но обез бе де све усло ве да се 
срп ски народ што пре инте гри ше у Европ ску уни ју, при том чува ју ћи свој 
духов ни и наци о нал ни иден ти тет; 
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6. Исти че мо да је Косо во и Мето хи ја увек била, јесте и биће део срп ске тери то ри је 
и да ће срп ска омла ди на, коли ко је то у њеној моћи, помо ћи срп ском наро ду 
на Косо ву и Мето хи ји, као и избе глом ста нов ни штву да оства ри сво је пра во 
на повра так. 

„На кра ју рад ног дела Сабо ра, омла ди на Јужне и Источ не Срби је је при хва-
ти ла уче шће на Све срп ском омла дин ском сабо ру који ће се о Пре о бра же њу ове 
годи не одр жа ти у Црно гор ско-при мор ској митро по ли ји и Захум ско-хер це го-
вач кој епар хи ји.“

 У Нишу, 3. јуна 2004.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 46.

ПОВЕ ЉА ДРУ ГОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ  
ЈУГО И СТОЧ НЕ СРБИ ЈЕ (2005)

У орга ни за ци ји Сабо ра омла ди не Јусти но ве из Вра ња и удру же ња Срп ски 
сабор Две ри одр жан је дру ги Сабор пра во слав не омла ди не Југо и сточ не Срби је у 
мана сти ру Св. Про хо ра Пчињ ског од 16. до 18. сеп тем бра 2005. годи не. Сабо ру је 
при су ство ва ло 44 пред став ни ка из 14 гра до ва и места југо и сточ не Срби је, као и 
деле га ци ја Пра во слав не охрид ске архи е пи ско пи је. Глав на тема Сабо ра била је 
„Тра ди ци ја и исто ри ја“, а посеб на пажња посве ће на је начи ни ма савре ме ног орга-
ни зо ва ња срп ске омла ди не. Посеб но су запа же на пре да ва ња уни вер зи тет ских 
про фе со ра др Петра Мило са вље ви ћа и др Сло бо да на Кости ћа, као и књи жев ни ка 
Пре дра га Р. Дра ги ћа Кију ка. 

На кра ју сво га рада, Сабор је јед но гла сно закљу чио сле де ће:

1. Завет на тра ди ци ја срп ског наро да, почев од Све те солун ске Бра ће и Све тог 
Саве, пре ко Св. Цара Лаза ра и Кара ђор ђа, до Све тог Нико ла ја Охрид ског и 
Жич ког и Све тог Јусти на Врањ ског и Ћелиј ског, пред ста вља срж вер ског и 
наци о нал ног иден ти те та;

2. Сабор ће учи ни ти све да ради на оздра вље њу срп ске језич ке поли ти ке и успо-
ста вља њу дело твор не кате дре срби сти ке на свим уни вер зи те ти ма; 

3. Деле га ци ја Сабо ра је оби шла места у Епар хи ји Врањ ској у који ма су оскр на-
вље ни пра во слав ни хра мо ви и гро бља (Вели ки Трно вац, Луча ни, Ора о ви ца). 
Сабор упо зо ра ва јав ност у Срби ји, а посеб но репу блич ку вла ду и пред сед ни ка 
Срби је, на тешку дру штве ну ситу а ци ју на поте зу Пре ше во – Буја но вац – Медве-
ђа и тиња ју ћу напе тост која из дана у дан расте. Сабор апе лу је на над ле жне 
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држав не орга не да узму у зашти ту пра во слав не хра мо ве и вер ни ке на про-
сто ри ма наве де них општи на; 

4. Сабор ће инси сти ра ти код локал них и репу блич ких пра во суд них вла сти и 
орга на гоње ња да спро ве ду исцрп ну истра гу и покре ну посту пак про тив лица 
које је запа ли ло конак мана сти ра Све тог Нико ле у Вра њу пре две годи не. Ова 
истра га има посе бан зна чај јер су том при ли ком уни ште на доку мен та о гено-
ци ду над срп ским наро дом у Првом и Дру гом свет ском рату, као и у рато ви ма 
од 1991. до 1993. годи не; 

5. Сабор зах те ва без у слов но и хит но пушта ње архи е пи ско па охрид ског и митро-
по ли та скоп ског Јова на на сло бо ду, јер је њего во одво ђе ње у там ни цу у пот-
пу ној супрот но сти са пози тив ним про пи си ма Маке до ни је, Европ ске Уни је 
и међу на род ним кон вен ци ја ма које се одно се на зашти ту људ ских пра ва и 
вер ских сло бо да. Сабор закљу чу је да је акт маке дон ских вла сти израз још 
увек непре ва зи ђе не и ана хро не тота ли та ри стич ке поли ти ке и насле ђе ног 
ате и стич ког погле да на свет; 

6. Сабор се оба ве зу је на непре ста но оба ве шта ва ње дома ће и стра не јав но сти о 
повре да ма међу на род ног пра ва и неци ви ли зо ва ним поли тич ким при ти сци-
ма на срп ски народ на Косо ву и Мето хи ји, југу Срби је, Репу бли ци Срп ској и 
дру гим угро же ним мести ма широм срп ских зема ља; 

7. Сабор изра жа ва свест о потре би актив ни јег орга ни зо ва ња срп ске омла ди не. 
С тим у вези, Сабор ће у будућ но сти при нашим мана сти ри ма чешће одр жа-
ва ти лет ње шко ле и кам по ве из вер ског и дру штве ног живо та и дело ва ња. 

Сабор је сво је ово го ди шње засе да ње завр шио у Све пра во слав ном духов ном 
цен тру „Отац Јустин Попо вић“ у Вра њу. 

    
 У Вра њу, 18. сеп тем бра 2005.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 47.

ПОВЕ ЉА ПРВОГ САБО РА ПРА ВО СЛАВ НЕ СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ  
РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ И ФЕДЕ РА ЦИ ЈЕ БиХ (2006)

Са бла го сло вом пре о све ће ног епи ско па звор нич ко-тузлан ског г. г. Васи ли ја, 
Све то сав ска омла дин ска зајед ни ца СПЦ Епар хи је звор нич ко-тузлан ске, у сарад њи 
са Срп ским сабо ром Две ри, орга ни зо ва ла је први Сабор пра во слав не омла ди не 
Репу бли ке Срп ске и Феде ра ци је БиХ, у све тој земљи Нема њи ћа, у мана сти ру Озре-
ну, од 28. сеп тем бра до 1. окто бра 2006. На Сабо ру је уче ство ва ло 64 пред став ни ка 
из 13 омла дин ских орга ни за ци ја са овог под руч ја. 
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Глав на тема Сабо ра била је Пло до твор но умре жа ва ње йра во слав не омла ди не, 
али је пажња била посве ће на и поло жа ју Срба у Репу бли ци Срп ској и Босни и 
Хер це го ви ни. 

На кра ју дво днев ног рад ног дела, Сабор је усво јио сле де ће закључ ке:

1. Све стан потре бе сабор ног и модер ног начи на дело ва ња, Сабор се оба ве зу је 
на оспо со бља ва ње и обу ча ва ње локал них пра во слав них омла дин ских орга-
ни за ци ја и на њихо во међу соб но реги о нал но пове зи ва ње и укљу чи ва ње у 
дру штве ну мре жу Све срп ског омла дин ског сабо ра који бро ји више од 70 
нестра нач ких пра во слав но-наци о нал них омла дин ских орга ни за ци ја. 

2. Ана ли зи ра ју ћи дво стру ке арши не који се спро во де над Срби ма, како на 
Косо ву и Мето хи ји тако и у Репу бли ци Срп ској, Сабор упо зо ра ва међу на род-
ну зајед ни цу, а наро чи то после пони шта ва ња и етнич ког чишће ња наро да 
Репу бли ке Срп ске Кра ји не, да и Срби мора ју има ти иста демо крат ска пра ва 
као сви дру ги европ ски наро ди и зах те ва од срп ских поли тич ких стра на ка 
да се за та пра ва избо ре. Као нестра нач ке дру штве не орга ни за ци је, чла ни це 
Сабо ра ће дати свој допри нос у бор би за демо крат ска пра ва срп ског наро да, 
укљу чу ју ћи и пра во на само о пре де ље ње. Босну и Хер це го ви ну као уни тар ну 
држа ву срп ски народ неће ника да при хва ти ти. 

3. Сабор се оба ве зу је да ће ради ти на упо зна ва њу дома ће и стра не јав но сти о зло-
чи ни ма над Срби ма у рату од 1991-1995. годи не и обја ви ти аргу мен те и гра ђу 
која раз об ли чу је фал си фо ко ва ну исто ри ју модер не БиХ са тен ден ци јом да 
се Срби при ка жу као гено ци дан народ. 

4. Сабор се тако ђе оба ве зу је да ће ради ти на упо зна ва њу јав но сти о дири го ва-
но-забо ра вље ном гено ци ду који се дого дио у Јасе нов цу, као и о зло чин ци ма 
који су та звер ства врши ли и они ма који су им дава ли бла го слов за таква зло-
де ла, а који ни до дана дана шњег нису изве де ни пред земаљ ски суд прав де 
или се нису јав но пока ја ли. Сход но томе, сва ка чла ни ца Сабо ра орга ни зо ва ће 
покло нич ка путо ва ња на јасе но вач ка стра ти шта и у дого во ру са Одбо ром за 
Јасе но вац Све тог архи је реј ског сабо ра СПЦ орга ни зо ва ће сери јал пре да ва ња 
о тој теми. 

5. Све стан зна ча ја ћири ли це у наци о нал ном иден ти те ту срп ског наро да, Сабор 
се оба ве зу је да ће ради ти на њеном очу ва њу и укљу чу је се у про је кат реа фир-
ма ци је Срби сти ке који је усво јен на Све срп ском омла дин ском сабо ру ове 
годи не у Соко-гра ду. 

6. При хва та ју ћи про је кат Покрет за Живот, све чла ни це Сабо ра се оба ве зу ју да 
ће уло жи ти дело тво ран напор у њего вом спро во ђе њу и про мо ви са њу кул ту ре 
Живо та, лепо те дете та у пре на тал ном пери о ду, као и вред но сти хри шћан ског 
бра ка и поро ди це. Тако ђе, Сабор ће у наред ном пери о ду пре у зе ти на себе 
орга ни за ци ју окру глог сто ла са темом Хри шћан ство и меди ци на. 

7. Сабор ће у наред ном пери о ду напра ви ти више науч них ску по ва и међу на род-
них ака де ми ја посве ће них исто риј ском посто ја њу Срба на овим про сто ри ма. 
   
Како ради ли, тако нам Бог помо гао! 
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 Мана стир Озрен, 1. окто бра 2006.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 48.

17МАР ТОВ СКА ПОВЕ ЉА (2007)

На Сабо ру срп ских невла ди них орга ни за ци ја из Срби је, Репу бли ке Срп ске, 
Црне Горе и Расе ја ња, одр жа ном  у субо ту, 17. мар та 2007. годи не у вели кој сали 
Дома син ди ка та у Бео гра ду, у орга ни за ци ји Срп ског сабо ра Две ри и Сабо ра срп-
ске омла ди не, доно си мо 

17МАР ТОВ СКУ ПОВЕ ЉУ

На годи шњи цу вели ког стра да ња срп ског наро да на Косо ву и Мето хи ји и у 
непо вољ ном све тлу буду ћег ста ту са Косо ва и Мето хи је, сма тра мо да је дошао пре-
суд ни тре ну так у коме ће се одлу чи ва ти изме ђу про па сти и обно ве срп ске држав-
но сти. Тај тре ну так пред ста вља нај зна чај ни ји исто риј ски испит наше гене ра ци је 
срп ског наро да. Уве ре ни смо да се на доса да шњим поли тич ким и дипло мат ским 
осно ва ма ништа добро за срп ски народ не може учи ни ти и да је дошао моме нат 
за вели ки зао крет у спољ ној и уну тра шњој поли ти ци на нивоу гло бал ног Срп ства. 
Наи ме, у 21. веку не сме више бити поста вље но нити јед но поје ди нач но пита ње од 
срп ског наци о нал ног инте ре са а да се у њего во реше ње не укљу чи цели на наше-
га наро да. Сва ко, и нај ма ње, пита ње од срп ског наци о нал ног инте ре са тре ба да 
поста не Срп ско пита ње на гло бал ном нивоу. С тим у вези изно си мо три пред ло га:

1.  Пошто посто је ћи про бле ми који су пред нама по сло же но сти и исто риј ским 
после ди ца ма над ра ста ју наше акту ел не поли тич ке уста но ве, као једи ну но-
вост и могућ ност за дипло мат ски пре о крет види мо буђе ње и уса гла ша ва ње 
свих пре о ста лих наци о нал них сна га срп ског наро да у зајед нич ку бор бу за 
очу ва ње Косо ва и Мето хи је у саста ву Срби је, и то на прин ци пу да Ахти са ри јев 
план у слу ча ју неза ви сно сти Косо ва и Мето хи је ауто мат ски тре ба при ме ни ти 
и на Репу бли ку Срп ску. Дакле, једи ни пре о ста ли поли тич ки аргу мент гла си: 
мења ње гра ни ца на Бал ка ну путем оду зи ма ња 15% тери то ри је јед ној суве ре-
ној и међу на род но при зна тој држа ви под ра зу ме ва след стве но дово ђе ње у 
пита ње свих гра ни ца на Бал ка ну и ново поста вља ње Срп ског пита ња.  
Пора зна је чиње ни ца да су све гра ни це на Бал ка ну, које и ина че почи ва ју на 
адми ни стра тив ним гра ни ца ма које је пову кла јед на теро ри стич ка орга ни за-
ци ја која се зва ла Кому ни стич ка пар ти ја Југо сла ви је, у послед њих 15 годи на 
про ме ње не на срп ску ште ту. Поста вља се пита ње зашто запад не демо кра ти је 
наста вља ју кому ни стич ку поли ти ку раз би ја ња срп ског наци о нал ног кор пу са 
и при зна ју све теко ви не кому ни зма, и како конач но зау ста ви ти тај про цес и 
пре ћи у дипло мат ску кон тра о фан зи ву?



80

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.



I Сабо ри

81

2.  С тим у вези,  пози ва мо Срп ску пра во слав ну Цркву и држа ву Срби ју да у 
нај бо љој исто риј ској тра ди ци ји нашег наро да орга ни зу ју све срп ски Цркве-
но-народ ни сабор који би тре ба ло да се одр жи у Срби ји, нај бо ље на Косо ву 
и Мето хи ји, и на коме би узе ли уче шћа пред став ни ци Све тог архи је реј ског 
сабо ра Срп ске пра во слав не цркве, на челу са Патри јар хом, затим пред став ни ци 
срп ских поли тич ких ели та из Срби је, Црне Горе, Репу бли ке Срп ске и Репу-
бли ке Срп ске Кра ји не, као и пред став ни ци воде ћих наци о нал них уста но ва 
нау ке и кул ту ре и невла ди них орга ни за ци ја из Отаџ би не и Расе ја ња. Сабор 
би морао да у цели ни посма тра и реде фи ни ше „Срп ско пита ње“ на Бал ка ну. 
Косо во и Мето хи ја су данас за нас исто што и нека да шња суд би на Репу бли ке 
Срп ске Кра ји не, тре нут но пита ње ста ту са Срба у Црној Гори, диле ма уки да-
ња или пуне држав но сти Репу бли ке Срп ске, или сутра шња нова жари шта 
попут Вој во ди не, Рашке обла сти или југа Срби је. Негде и јед ном тре ба чвр сто 
под ву ћи црту и рећи: шта нам се дого ди ло у послед њих 15 годи на, који је то 
„камен земље Срби је“ од кога не може даље и који је наш наци о нал ни циљ и 
план у наред них 100 годи на.

3.  Као Сабор срп ских невла ди них и нестра нач ких родо љу би вих орга ни за ци ја 
апе лу је мо на савест срп ских поли ти ча ра у Срби ји, Црној Гори и Репу бли ци 
Срп ској да воде одлуч ну наци о нал ну поли ти ку која је једи ни гарант опстан-
ка срп ског наро да на сво јим веков ним тери то ри ја ма. Апе лу је мо посеб но на 
држа ву Срби ју, која је устав но дефи ни са на као држа ва срп ског наро да и оба ве-
за на на бри гу о Срби ма који живе ван Срби је, да поч не са актив ном спољ ном 
поли ти ком зашти те срп ских наци о нал них инте ре са у реги о ну. Наш Сабор и 
буду ћа Срп ска мре жа која ће из њега про ис те ћи сто је на рас по ла га њу држа ви 
Срби ји, као модер на фор ма дру штве ног орга ни зо ва ња и дело ва ња, за сва ку 
актив ност која се тиче одбра не наци о нал ног досто јан ства и будућ но сти срп-
ског наро да. 

У Бео гра ду, 17. мар та 2007.       

Пове ља са Сабо ра срп ских невла ди них орга ни за ци ја из Срби је, Репу бли ке 
Срп ске, Црне Горе и Расе ја ња, одр жа ног у субо ту, 17. мар та 2007. годи не у вели
кој сали Дома син ди ка та у Бео гра ду, у орга ни за ци ји Срп ског сабо ра Две ри и 
Сабо ра срп ске омла ди не. Пот пи сни ци 17-мар тов ске пове ље били су: Срп ско 
наци о нал но веће Косо ва и Мето хи је (Косов ска Митро ви ца), Срп ско народ но 
вије ће Црне Горе (Цети ње), Срп ски сабор Две ри (Бео град), Срп ски народ ни 
покрет „Избор је наш“ (Бања Лука), Дру штво при ја те ља мана сти ра Ђур ђе ви 
Сту по ви (Бео град), Сабор омла ди не Јусти но ве (Вра ње) и Брат ство Све тог Симе
о на Миро то чи вог (Под го ри ца)

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 2427.
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ПОЗДРАВ НО ПИСМО ПАТРИ ЈАР ХА ПАВЛА (2007)

Срп ском сабо ру „ДВЕ РИ“ 
БЕО ГРАД

16. мар та 2007.
Бео град 

Дра га бра ћо и сестре, 

Пово дом одр жа ва ња срп ског сабо ра „ДВЕ РИ“, посве ће ног Косо ву и Мето хи ји, 
који ће се одр жа ти у субо ту, 17. мар та 2007. годи не у вели кој сали Дома син ди ка та у 
Бео гра ду у орга ни за ци ји Сабо ра срп ске омла ди не и Срп ског сабо ра „ДВЕ РИ“, упу-
ћу је мо сви ма уче сни ци ма и гости ма очин ски поздрав и патри ја ра шки бла го слов. 

Изно ва под се ћа мо сами себе и јед ни дру ге на то да у врше њу добрих дела, у 
пра шта њу и у моли тви тре ба да буде мо истрај ни, а у свим нево ља ма које су нас 
сна шле да издр жи мо до кра ја, јер по речи Господ њој, „ко пре тр пи до кра ја, тај ће 
се спа сти“ (Мат. 10, 22 и 24, 13; Марк. 13, 13). Ми хри шћа ни, „кад нас псу ју, бла го си-
ља мо; кад нас гоне, трпи мо; када хуле на нас, моли мо...“ (II Кор. 4, 12-13), зна ју ћи 
да је „побе да која побе ђу је свет – вера наша“ (II Јов. 5,4). 

Пра во слав ни Срби на Косо ву и Мето хи ји то нај бо ље осе ћа ју и зна ју, обес пра вље-
ни и угро же ни, а наро чи то добро то осе ћа ју и зна ју они обес ку ће ни и са огњи шта 
прог на ни. Сви они носе на телу свом ране Хри сто ве и побе ђу ју сво је про го ни те ље. 
Мно ги њих не раз у ме ју, буду ћи опте ре ће ни собом и сво јим стра хо ви ма. Они, попут 
негда шњих хри шћан ских муче ни ка и испо вед ни ка, побе ђу ју оне који мисле да 
могу сти ћи до циља нано се ћи пораз дру го ме.

Дубо ко веру је мо да ће доћи вре ме када ће се насил ни ци пости де ти. Моли мо 
се и за непри ја те ље наше да уви де да чиње ње зла не може доне ти добро нико ме. 
Нека зна ју да ће, после свих пора за који ма пони жа ва ју дру ге, на кра ју сами себе 
пора зи ти без на ђем. И за њих се моли мо да побе де себе и поста ну уче сни ци оног 
мира који Хри стос сви ма даје.

Косо во и Мето хи ја јесу род но место наше Срп ске Пра во слав не Цркве и наше 
кул ту ре, место на којем је срп ски народ поди гао нај ве ће све ти ње, које су и део 
свет ске кул тур не башти не. То су Пећ ка Патри јар ши ја, Гра ча ни ца, Висо ки Деча ни, 
Бого ро ди ца Љеви шка и толи ке дру ге. Није слу чај но рече но како је једи но небо 
већ ма озве зда но него што је земља Косо ва и Мето хи је пре кри ве на све ти ња ма и 
тиме пре тво ре на у сво је вр сно мало небо на земљи. Од када посто је крште ни Срби, 
Косо во нам је дру го име за нај ви ша наче ла, за исти ну и прав ду, за поре дак и пра во, 
а Косов ски завет нам је при ме ње ни Нови Завет. Зато је пита ње Косо ва и Мето хи је 
нео дво ји во од пита ња Срби је и суд би не срп ског наро да. 
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Срби ја и срп ски народ неће бити пора же ни бра не ћи Косо во и Мето хи ју, нити 
ће пре ста ти да веру ју у побе ду исти не, пра ва и прав де. Из косов ске колев ке срп ски 
народ је мно го пута у сво јој исто ри ји вас кр сао и ника да није био пора жен. Наша 
све та Срп ска Пра во слав на Све то сав ска Црква над жи ве ла је све исто риј ске Гол го те 
и рас пе ћа, и живе ће вавек, у сабор ном једин ству са свим поме сним Пра во слав ним 
Црква ма, које чине Јед ну Све ту Цркву. Живе ће и наш народ, веран сво јој Цркви 
и вери, на Косо ву и Мето хи ји, у чита вој Срби ји, на свим стра на ма где Срби живе. 

Поздра вља мо вас и са љуба вљу све вас бла го си ља мо, уве ре ни да ћете досто-
јан стве но и достој но засту па ти, и при овом оку пља њу и сваг да, исти ну о Косо ву и 
Мето хи ји, о срп ском наро ду, о Срби ји, о зајед нич ком живо ту свих људи на зајед-
нич кој земљи – Бож јој, па и нашој. 

Бла го слов Њего ве Све то сти архи е пи ско па пећ ког, митро по ли та бео
град скокар ло вач ког и патри јар ха срп ског г. г. Павла првом Сабо ру срп ских 
невла ди них орга ни за ци ја из Срби је, Репу бли ке Срп ске, Црне Горе и Расе ја ња, 
одр жа ном у орга ни за ци ји Сабо ра срп ске омла ди не и Срп ског сабо ра Две ри 17. 
мар та 2007. годи не у Дому син ди ка та у Бео гра ду

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 2021.

ПОВЕ ЉА ПРВОГ САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ  
ЗА АМЕ РИ КУ И КАНА ДУ (2008)

Са бла го сло вом Њего вог Пре о све штен ства епи ско па аме рич ко-канад ског г. 
г. Лон ги на и под покро ви тељ ством Мини стар ства за дија спо ру Вла де Репу бли-
ке Срби је, од 21. до 23. новем бра 2008. годи не у мана сти ру Нова Гра ча ни ца крај 
Чика га одр жан је први Сабор срп ске омла ди не за Аме ри ку и Кана ду у орга ни-
за ци ји Срп ског сабо ра Две ри и мана сти ра Нова Гра ча ни ца.

Сабо ру је при су ство ва ло више од 50 пред став ни ка из паро хиј ских зајед ни ца 
СПЦ у север ној Аме ри ци, дру шта ва при ја те ља Срп ског сабо ра Две ри и дру гих 
патри от ских орга ни за ци ја и гру па из више гра до ва Аме ри ке и Кана де (Бостон, 
Њујорк, Сан Фран ци ско, Киче нер, Чика го, Мил во ки…). Тема Сабо ра била је „Како 
да се орга ни зу је мо у 21. веку”, а више углед них пре да ва ча из редо ва цркве них 
и све тов них инте лек ту а ла ца срп ског Расе ја ња у Аме ри ци обра ди ло је зна чај-
не теме попут: уну тра шње миси је и пастир ске уло ге Цркве данас, међу од но са 
Цркве и дру штва, Запа да и Срба, Пра во сла вља и мла дих, а покре ну то је и више 
про свет них тема, међу који ма се исти че пре су дан зна чај очу ва ња срп ског јези ка 
код наше омла ди не у Расе ја њу.

Посеб ну част Сабо ру је учи ни ла посе та Њего вог Кра љев ског Висо чан ства 
прин ца Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа, који се у прат њи г. Деска Ники то ви ћа, 
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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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гене рал ног кон зу ла држа ве Срби је у Чика гу, задр жао у дугом раз го во ру са уче-
сни ци ма Сабо ра, одго ва ра ју ћи на број на пита ња заин те ре со ва них. 

Након ква ли тет не диску си је на тему начи на очу ва ња наци о нал ног иден ти те та 
у Дија спо ри, ста ту са мла дих гене ра ци ја и, посеб но, нових обли ка орга ни зо ва ња 
срп ске омла ди не у 21. веку, доне ти су сле де ћи закључ ци:
1. Без него ва ња пра во слав не духов но сти и цркве ног живо та нема ваља ног 

духов ног и наци о нал ног рада. Срп ски народ нема раз ло га да се сти ди сво га 
наци о нал ног име на и иден ти те та, већ је напро тив позван да сву да и на сва ком 
месту буди и изра жа ва сво ју наци о нал ну свест и оду ше вље но шти ти сво је 
наци о нал не инте ре се. Срп ска омла ди на се пози ва да се актив ни је укљу чи 
у рад паро хиј ске зајед ни це, као кључ ног моде ла духов ног и наци о нал ног 
напрет ка срп ског наро да.

2. Сабор изра жа ва мак си мал ну подр шку даљем шире њу медиј ске кам па ње 
Покре та за живот, као модер ног начи на бор бе про тив беле куге у срп ском 
наро ду. У том сми слу, и сви дру ги обли ци савре ме них инфор ма ци о них 
тех но ло ги ја пред ста вља ју кул тур не инстру мен те 21. века за без гра нич но 
умре жа ва ње гло бал ног Срп ства.

3. Срп ска пра во слав на омла ди на нема диле му да су Косо во и Мето хи ја Срби ја, 
а да Репу бли ка Срп ска и Црна Гора јед но га дана могу бити део Ује ди ње них 
Срп ских Зема ља. Сабор негу је сећа ње на Репу бли ку Срп ску Кра ји ну и не 
жели да забо ра ви више стру ки гено цид учи њен над срп ским наро дом на 
Бал ка ну од стра не неза ви сне држа ве Хрват ске у 20. веку. Помоћ народ ним 
кухи ња ма на Косо ву и Мето хи ји Сабор види као лич ну оба ве зу свих при сут-
них уче сни ка, у циљу пре ла же ња са патри от ских речи на дела.

4. У Срп ској мре жи разних наци о нал них ини ци ја ти ва, удру же ња и про је ка та, 
Сабор види модер ну могућ ност за пре ко потреб но пове зи ва ње срп ске омла-
ди не широм све та.

На завр шном делу Сабо ра закљу че но је да је и овај Сабор нови допри нос у 
про це су даљих уну тар срп ских инте гра ци ја и изра же на одлуч ност да се наста ви 
са редов ним годи шњим сабо ри ма срп ске омла ди не у Срби ји, срп ским земља ма 
и Евро пи, а на овом при ме ру пре ко о ке ан ског шире ња Срп ске мре же слич не 
ску по ве тре ба наста ви ти у Аме ри ци, Кана ди и Аустра ли ји.

У Новој Гра ча ни ци (САД), 23. новем бра 2008.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 50.
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ПОВЕ ЉА ПРВОГ САБО РА СВЕ ТО САВ СКИХ ШКО ЛА  
У ЕВРО ПИ (2009)

Са бла го сло вом епи ско па сред њо е вроп ског г. г. Кон стан ти на, а у орга ни за-
ци ји Удру же ња Срба „Нема ња” из Биле фел да (Немач ка) и Срп ског сабо ра Две ри, 
у срп ском пра во слав ном мана сти ру Успе ња Пре све те Бого ро ди це у Химел сти ру 
у Немач кој од 12. до 14. јуна 2009. годи не одр жан је први Сабор орга ни за то ра и 
пола зни ка Све то сав ских шко ла у Евро пи. На Сабо ру, који је почео Све том архи је-
реј ском Литур ги јом и увод ном бесе дом епи ско па Кон стан ти на, уче ство ва ло је 57 
пред став ни ка паро хиј ских зајед ни ца и наци о нал них удру же ња Срба у Расе ја њу 
из Аустри је, Немач ке и Холан ди је (Беч, Мин хен, Ротер дам, Штут гарт, Биле фелд, 
Дисел дорф, Келн), уз при су ство нових пола зни ка из дру гих гра до ва Евро пе.

У раду Сабо ра уче шће су узе ли и пред став ни ци Мини стар ства за дија спо ру 
Вла де Репу бли ке Срби је, који су изне ли сво је актив но сти по пита њу закон ске 
регу ла ти ве у вези са ста ту сом дија спо ре и Срба у реги о ну, као и пред став ни ци 
Срп ског сабо ра Две ри, као идеј ни твор ци и орга ни за то ри Све то сав ске шко ле у 
Евро пи.

После изве шта ја коор ди на то ра свих до сада покре ну тих Шко ла, бесе да 
посеб них гости ју-пре да ва ча и раз ви је не диску си је, доне ти су сле де ћи закључ ци:
1.  Све то сав ска шко ла пред ста вља пот пу но нови при ступ реша ва њу наго ми ла-

них егзи стен ци јал них пита ња срп ског наро да у Расе ја њу. Оста је мо посве-
ће ни овој иде ји која нам омо гу ћа ва пости за ње кључ них иден ти тет ских 
уте ме ље ња за нове срп ске гене ра ци је у дија спо ри.

2. Срп ска мре жа, као актив на коа ли ци ја раз ли чи тих нестра нач ких патри от ских 
орга ни за ци ја и ини ци ја ти ва из свих срп ских зема ља и Расе ја ња, пове зу је 
расу те сна ге и потен ци ја ле, покре ће зајед нич ке про јек те од наци о нал ног 
инте ре са и даје наду да се вре ме исто риј ских пора за може зау ста ви ти и пре-
о кре ну ти у вре ме за нове исто риј ске побе де.

3. Про јек ти као што је „Опста нак”, који се бави при вред ним ула га њи ма у само-
стал ни раз вој и одр жи вост опстан ка срп ског наро да на Косо ву и Мето хи ји, 
озна ча ва ју нову епо ху у хума ни тар ним актив но сти ма Срп ске мре же и дају 
јасан путо каз како се пре ла зи са патри от ских речи на патри от ска дела. У том 
сми слу, зајед нич ки наста вља мо са при ку пља њем сред ста ва за реа ли за ци ју 
овог дра го це ног стра те шког про јек та.

4. Уче сни ци Сабо ра ће у наред ном пери о ду посве ти ти пажњу одр жи вом и 
пло до твор ном раду Срп ске мре же, која нуди један савре ме ни модел орга-
ни зо ва ња какав је срп ском наро ду дуго недо ста јао.

Завр ша ва ју ћи прву и усва ја ју ћи план рада дру ге годи не Све то сав ских 
шко ла у Евро пи, оста је мо уве ре ни да ће ова иде ја наи ћи на при ме ну и у дру гим 
срп ским цркве ним општи на ма у европ ском расе ја њу, како бисмо зајед нич ки 
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све учи ни ли на новом и јачем буђе њу срп ске наци о нал не све сти, очу ва њу свих 
пре суд них еле ме на та наци о нал ног иден ти те та и одбра ни наци о нал них инте ре са.

Како ради ли, тако нам Бог помо гао!
 

У Химел сти ру (Немач ка), 4. јуна 2009.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 2010, стр. 49.

ПОВЕ ЉА САБО РА СРП СКЕ ОМЛА ДИ НЕ У КАНА ДИ (2009)
 
Са бла го сло вом Њего вог Пре о све штен ства епи ско па канад ског г. г. Геор ги ја, 

и у орга ни за ци ји Епар хи је канад ске, омла дин ског удру же ња „Косов ски Завет” из 
Кичи нер-Ватер луа и Срп ског сабо ра Две ри, о Видов да ну 2009. годи не у срп ском 
пра во слав ном мана сти ру Све тог Пре о бра же ња Господ њег у Мил то ну, одр жан 
је Видов дан ски Сабор срп ске омла ди не у Кана ди.

У раду Сабо ра уче шће је узе ло пре ко 60 пред став ни ка срп ске омла ди не и 
цркве но-школ ских општи на у Кана ди (Торон то, Миси са га, Кичи нер, Ватер ло, 
Ота ва, Мон тре ал, Хамил тон, Оквил, Нија га ра Фолс). Цен трал на тема Сабо ра била 
је: „Како се орга ни зо ва ти и сачу ва ти наци о нал ни иден ти тет”, а посеб но су раз-
мо тре ни про јек ти Све то сав ске шко ле, Срп ске мре же, хума ни тар них акци ја за 
помоћ срп ском наро ду на Косо ву и Мето хи ји, као и нових видо ва орга ни зо ва ња 
срп ске омла ди не у Кана ди. После увод них поздрав них бесе да и пре да ва ња, као и 
сабор ног раз го во ра и дого во ра на покре ну те теме, доне ти су сле де ћи закључ ци:

1. Подр жа ва мо иде ју Све то сав ске шко ле као пот пу но новог моде ла наци о нал ног 
обра зо ва ња и орга ни зо ва ња мла дих гене ра ци ја у дија спо ри и отаџ бин ским 
земља ма, са визи јом да се на овај начин ради на оспо со бља ва њу нових срп-
ских наци о нал них сна га које би на себе пре у зе ле исто риј ску одго вор ност 
у вре ме ну које дола зи. Сме на исто риј ских епо ха и про ме на гео по ли тич ке 
сли ке све та у којој живи мо отва ра нову наду за реде фи ни са ње срп ског наци-
о нал ног пита ња и потреб но је да спрем но доче ка мо ову нову шан су.

2. Пози ва мо све пра во слав не и патри от ске ини ци ја ти ве, орга ни за ци је и поје-
дин це из чита вог све та да се укљу че у рад Срп ске мре же, као новог и епо хал но 
важног начи на нашег уну тар срп ског пове зи ва ња и инте гри са ња у 21. веку, 
у циљу што јачег и дело твор ни јег духов ног, кул тур ног, при вред ног, медиј-
ског и поли тич ког умре жа ва ња вели ких срп ских наци о нал них потен ци ја ла 
расу тих широм све та.

3. Оста је мо посве ће ни кон крет ним хума ни тар ним актив но сти ма помо ћи срп-
ском наро ду на Косо ву и Мето хи ји, као састав ном делу Срби је, и у дру гим 
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Срп ским земља ма, и све доса да шње поје ди нач не хума ни тар не акци је саби-
ра мо у зајед нич ки план кон ти ну и ра ног и све већег ула га ња у духов ни, мате-
ри јал ни и при вред ни опо ра вак и опста нак срп ског наро да на свим сво јим 
веков ним тери то ри ја ма на Бал ка ну.

4. Са вели ком радо шћу поздра вља ју ћи дефи ни тив но успо ста вље но пуно 
једин ство срп ских пра во слав них паро хи ја у Кана ди под окри љем Епар хи је 
канад ске Срп ске пра во слав не Цркве, изра жа ва мо вели ку наду да је дошао 
пра ви тре ну так за нови полет у миси о нар ској и родо љу би вој делат но сти, 
и оче ку је мо од свих патри от ских орга ни за ци ја, посеб но омла дин ских, да 
дају свој пуни допри нос овом новом оду ше вље њу за духов ни и патри от ски 
рад на корист сво је Цркве, Отаџ би не и срп ског наро да у цели ни.

Како ради ли, тако нам Бог помо гао!

У Мил то ну (Кана да), на Видов дан (28. јуна) 2009.

Срп ски патри от ски НВО сек тор – Срп ска мре жа за 21. век, Срп ски сабор 
Две ри, Бео град, 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



I Сабо ри
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Епископ Атанасије (Јевтић) говори у Дому Синдиката, 2007. године

Време је за контранапад, Дом 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
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Патрик Барио приликом доделе Повеље слободе 2008. године

Бранимир Нешић на Сабору руске православне омладине у Москви, фебруар 2008. године
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Иван Костић са председником Руске федерације Владимиром Путином,  
омладински камп Селигер, 2012. године

Декан Машинског факултета проф. др Милош Недељковић беседи након што је добио  
Орден Светог Саве другог реда од Српске православне цркве 2008. године
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II ИЗБОР НИ ПРО ГРАМ СКИ ТЕК СТО ВИ

НОВИ НАРОД НИ ДОГО ВОР

1. Поро ди ца на првом месту! 
Нео д го вор на и недо ма ћин ска поли ти ка вође на у Срби ји у про те клих  више 

од пола века дове ла нас је до руба био ло шког опстан ка: пре ма про се ку ста ро сти 
ста нов ни штва нај ста ри ји смо народ у Евро пи, наши зва нич ни ци кри ју да земљом 
хара ју бела куга и боле сти зави сно сти, годи шње у Срби ји 34.000 људи више умре 
него што се роди. Мла ди људи када завр ше шко ло ва ње нема ју ника кву пер спек-
ти ву: не могу да се запо сле, да фор ми ра ју сво је поро ди це и да при стој но живе. 
Сто ти не хиља да Срба је напу сти ло Срби ју у потра зи за бољим живо том. И што је 
нај го ре, гото во су нам уни шти ли наду да може бити боље. 

Нај ве ћи иза зов за Срби ју у 21. веку је био ло шки опста нак срп ског наро да! 
Послед њи је тре ну так да се све сна ге дру штва ста ве у слу жбу оздра вље ња поро-

ди це и њеног јача ња, јер без поро ди це нема ни здра ве лич но сти ни јаке Срби је. 
Дру штво које је Срби ји потреб но није дру штво раз ма же них поје ди на ца и 

само жи вих потро ша ча, већ дру штво поро дич них људи и поро ди ца са више деце 
у који ма је сва ко спре ман да се бори за сво је бли жње. Само поро ди чан човек 
посве ћен је пожр тво ва ном раду, дуго роч ном и стра те шком пла ни ра њу, штед њи 
и одри ца њу због сво је поро ди це, сво јих при ја те ља и ком ши ја, због сво га кра ја, 
наро да и држа ве. 

Посеб ну пажњу Две ри ће посве ти ти раз во ју здрав стве ног и обра зов ног систе-
ма, као теме љи ма све у куп ног оздра вље ња и струч ног оспо со бља ва ња за живот 
срп ских поро ди ца.

Пре ко Наци о нал ног пла на и мини стар ста ва за поро ди цу и здра вље држа ва 
тре ба да се дуго роч но посве ти про мо ци ји рађа ња и кул ту ре живо та, као и рефор-
ми зако на о раду и поре ског систе ма у корист више дет них поро ди ца, труд ни ца 
и мла дих брач них паро ва. 

Посеб но исти че мо зна чај и уло гу жене у поро ди ци и дру штву. Срби ја по мери 
поро дич них људи - прва је тач ка нашег оку пља ња у један нови покрет: Покрет 
за живот Срби је! 

За све наше поро ди це - осно ва је нашег про гра ма.

2. Соли дар ност  соци јал ни патри о ти зам! 
Поро дич ни људи зна ју да нико не може бити сре ћан у кући ако је ије дан члан 

дома ћин ства гла дан. Таква свест мора да вла да и у дру штву и држа ви. На жалост, 
из дана у дан све је више глад них – на сто ти не хиља да је оних који живе на рубу 
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мате ри јал не егзи стен ци је. Акту ел ни режим није спре ман да поде ли део кри зе 
са наро дом и егзи сти ра оту ђен од народ них про бле ма. 

Срби ја је довољ но бога та земља, и у њој нико не сме да буде соци јал но пони-
жен и гла дан, и не сме ју да вла да ју ова ко вели ке соци јал не раз ли ке и неправ де, 
не сме се дого ди ти неста ши ца мле ка и хле ба. 

Соци јал ни патри о ти зам је свест, напор и покрет целог наро да ка пра вед ни-
јем дру штву. Две ри се зала жу за нову соци јал ну соли дар ност која зна чи упу ће-
ност људи јед них на дру ге. То је дру штве на одго вор ност и соци јал на акци ја за 
сво ју поро ди цу, род ни крај, при род ну сре ди ну и дру штве но окру же ње у коме се 
живи, сво је село, град, држа ву и наци ју. Про бу ди мо забо ра вље ни дух истин ског 
пред у зет ни штва и срп ског заду жби нар ства. Вра ти мо се дока за ним исто риј ским 
обра сци ма (попут мобе, задру гар ства, рад них акци ја, јав них радо ва...) и при ла-
го ди мо их свом вре ме ну. 

Данас нам је посеб но потреб на већа спрем ност држа ве за помоћ угро же ни ма 
у ван ред ним ситу а ци ја ма иза зва ним еле мен тар ним непо го да ма. Већу пажњу 
тре ба посве ти ти зашти ти ста рих, домо ви ма за пен зи о не ре и шире њу герон то ло-
шке слу жбе уоп ште. 

Срби ја мора има ти дру штве но-еко ном ски систем који гаран ту је пра во на 
при ват ну сво ји ну, али и огра ни ча ва моно пол ско бога ће ње, посеб но у окол но сти-
ма у који ма су оста ли гра ђа ни живот но угро же ни.

Избо ри мо се за дру штво у коме ће деца бити вас пи та ва на тако да је бит но 
какав си човек а не коли ко си богат, за дру штво у коме ће се зна ти да су мери ло 
успе ха поштен рад и резул та ти тог поште ног рада.

Буди мо људи, бри ни мо за бли жњег и зајед ни цу – нов је кон цепт соци јал не 
соли дар но сти за који се бори мо.

3. Дома ћин ска еко но ми ја! 
Годи на ма се вла сто др шци у Срби ји хва ле про да јом народ не имо ви не и узи-

ма њем непо вољ них кре ди та код разно ра зних међу на род них фон до ва. Хоће мо 
дома ћин ску еко но ми ју, која дома ћин ство умно жа ва а не рас про да је и не заду жу је, 
јер ће дуго ви доспе ти за напла ту, а те дуго ве ће вра ћа ти наша деца и уну ци. Као 
људи одго вор ни за будућ ност сво је деце, томе мора мо рећи: Доста!

Покрет тра жи напу шта ње погуб ног нео ли бе рал ног еко ном ског моде ла и 
ради ће на изград њи наци о нал не еко но ми је у мери у којој је то могу ће у посто је-
ћим усло ви ма. Бори ће мо се про тив сва ке либе ра ли за ци је тржи шта која уни шта ва 
дома ћу при вре ду. Зау ста вља ће мо сва ку при ва ти за ци ју над ресур си ма бит ним за 
раз вој Срби је и бла го ста ње наро да. Држав на сво ји на над овим стра те шким ресур-
си ма је увек боља од при ват не јер једи но таква сво ји на оста је у слу жби наро да. 
Зала га ће мо се за реви зи ју пљач ка шке при ва ти за ци је у свим слу ча је ви ма где је 
држа ва оште ће на и народ покра ден. На днев ни ред конач но мора мо поста ви ти 
и пита ње поврат ка оте те при ват не имо ви не после Дру гог свет ског рата. 

Инси сти ра ће мо да Народ на бан ка мора бити кон тро ли са на од стра не пред-
став ни ка наро да, док посеб ни под сти ца ји тре ба да буду дати дома ћим бан ка ма. 
Исто вре ме но про ти ви мо се пот пу ном упли ву држа ве у при вред ни живот и 
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подр жа ва мо тржи шну кон ку рен ци ју и напре до ва ње пре ма изра же ним рад ним 
и кре а тив ним спо соб но сти ма. Ми смо за соци јал но-тржи шну при вре ду која се 
засни ва на јакој при ват ној ини ци ја ти ви и соци јал ној одго вор но сти. 

Дома ћин ска еко но ми ја под ра зу ме ва подр шку пред у зет нич ком духу, малим 
и сред њим при вред ним субјек ти ма, као и посеб ну бри гу о при вред ним систе ми-
ма који пред ста вља ју ката ли за то ре раз во ја чита ве при вре де. Покрет се зала же за 
момен тал но пре ки да ње суб вен ци о ни са ња отва ра ња нових рад них места од стра-
не стра них фир ми и њихо во пре у сме ра ва ње на отва ра ње рад них места у дома ћој 
при вре ди у стра те шки бит ним гра на ма.  

Сма тра мо да је у датој ситу а ци ји потреб но при ме ни ти оне мере које ће има ти 
што мање после ди ца по при вре ду и ста нов ни штво, па тек онда по бан ке и ино-
стра не пове ри о це.

Дома ћин ска еко но ми ја посеб но под сти че раз вој дома ће нау ке и инфор ма-
тич ко-кому ни ка ци о них тех но ло ги ја. Успо ста вља ње одр жи ве при вре де и дру-
штва могу ће је оства ри ти једи но пове ћа ним ула га њем у нау ку и тех но ло ги ју, јер 
су те инве сти ци је пред у слов еко ном ског раз во ја, уз усме ре ње ка при ме ње ним 
истра жи ва њи ма и ка стрикт ном пове зи ва њу са при вре дом уз веће ула га ње у 
такве иза бра не при о ри те те. Таква еко но ми ја би била дина мич ни ја, засно ва на 
на зна њу и кон ку рент ни ја у све ту, са већом упо сле но шћу гра ђа на.

Нај пре ча држав на одлу ка тре ба ло би да буде фор ми ра ње Раз вој не инве сти-
ци о не бан ке и држав ног Фон да за одр жи ви раз вој који би финан си ра ли поје ди не 
бит не сег мен те при вре де, пре све га пољо при вред ну про из вод њу. Две ри дају при-
о ри тет дома ћим бан ка ма, дома ћој штед њи и ула га њи ма у про из вод њу и извоз.

Одр жи ви при вред ни раз вој у вре ме ну све о бу хват не гло ба ли за ци је зави си од 
уске спе ци ја ли за ци је, реин ду стри ја ли за ци је и тех но ло шке модер ни за ци је дома ће 
при вре де са јед не стра не, и оси гу ра ва ња енер гет ске, сиро вин ске и пре храм бе не 
без бед но сти са дру ге стра не.

 
Очу ва ње основ них при род них и при вред них ресур са у нашим рука ма – услов 

је наше еко ном ске обно ве. 

4. Реал ни и одр жи ви раз вој Срби је
Има мо јед ну од нај леп ших зема ља на све ту, богат ство шума, река, лива да, 

плод ног земљи шта, изво ра пит ке воде, енер гет ског потен ци ја ла... Од дру ге поло-
ви не 20. века, неплан ским раз во јем чита ве држа ве и план ским уни шта ва њем 
срп ског села кре ну ли смо стран пу ти цом и сада је потреб но мно го сна ге, напо ра 
и вре ме на да срп ску кућу поно во изгра ди мо на пра вим и чвр стим теме љи ма.

Поли ти ка реал ног раз во ја Срби је за сво ју осно ву узи ма кон цепт све о бу хват ног 
одр жи вог раз во ја дру штва и држа ве, што зна чи да се раз вој пла ни ра не само пре ма 
потре ба ма сада шњег нара шта ја, већ и спрам потре ба нара шта ја који дола зе. Цене-
ћи спе ци фич но сти у раз вој ном потен ци ја лу Срби је, поли ти ка реал ног раз во ја ће 
се пре вас ход но бави ти обла сти ма пољо при вре де (посеб но про из вод њом здра ве 
воде и хра не), села и рурал ног раз во ја у цели ни, енер ге ти ке (посеб но енер гет ске 
ефи ка сно сти и обно вљи вих изво ра енер ги је) и зашти те живот не сре ди не. Срби ја 
има потен ци ја ла да у буду ћем пери о ду зау зме важну пози ци ју на Бал ка ну у свим 
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овим, а посеб но пољо при вред ном, енер гет ском и тури стич ком сек то ру. У обла-
сти тури зма посеб но тре ба ради ти на раз ви ја њу сео ског, бањ ског, пла нин ског, 
вер ског, здрав стве ног и град ског тури зма. 

Глав ни зада так поли ти ке рурал ног раз во ја за коју се Две ри зала жу мора бити 
зау ста вља ње трен да оду ми ра ња срп ског села и њего во успо ста вља ње као само-
о др жи вог систе ма, у коме село мора поста ти про из во ђач здра ве хра не и зеле не 
енер ги је, те пру жа лац услу га сео ског и еко-тури зма. Да би се ово оства ри ло нео-
п ход но је у рурал ним под руч ји ма изгра ди ти потреб ну инфра струк ту ру, а кроз 
систем суб вен ци ја и олак ши ца тре ба омо гу ћи ти повољ ни је посло ва ње малих и 
сред њих пред у зе ћа у тим сре ди на ма, те кроз систем циља них суб вен ци ја извр-
ши ти обно ву пољо при вред не меха ни за ци је. Потреб но је раз ви ти што већи број 
пољо при вред них и потро шач ких задру га. 

Одлуч но се про ти ви мо уво зу и дистри бу ци ји генет ски моди фи ко ва ног семе на 
и хра не, као и свих намир ни ца живо тињ ског поре кла које поти чу од живо ти ња 
које су хра ње не овом врстом семе на или хра не. 

Село је темељ опстан ка Срби је! – пра вац је реал ног и одр жи вог раз во ја Срби је 
за који се зала же мо.

5. За јаку Срби ју сло бод них људи! 
Хоће мо држа ву која ће зна ти како да свој народ чува и бра ни од спо ља шњих 

опа сно сти и, у исто вре ме, зашти ти од само во ље сво јих слу жбе ни ка и пре ве ли ке 
биро кра ти је. Не жели мо држа ву која ће сво ју сна гу гра ди ти на рачун при ват но сти 
и сло бо де сво јих гра ђа на, и у којој је коруп ци ја начин посло ва ња. 

Срби ја ће бити јака када у њој буде успо ста вље на суве ре на демо кра ти ја и 
народ на само у пра ва. Суве ре на демо кра ти ја под ра зу ме ва да се о будућ но сти 
Срби је одлу чу је само у срп ској пре сто ни ци, а не у Бри се лу и Вашинг то ну или 
било ком дру гом гра ду у све ту. 

Две ри су про тив даљег кома да ња и дро бље ња срп ске тери то ри је било уну-
тра шњим дело ва њем, тзв. реги о на ли за ци јом, било спо ља шњим при ти сци ма а 
под изго во ри ма „угро же них мањин ских пра ва“. Зала же мо се за јед ну, сна жну 
Срби ју уз јаке локал не општи не, које би доби ле већи удео у рас по ла га њу сво јим 
ресур си ма и при хо ди ма.  

Срп ска вој ска, модер на, добро нао ру жа на и јака, мора да се вра ти на сво је 
исто риј ске тра ди ци је, да у одбра ни сво јих бли жњих и целе срп ске тери то ри је 
пока же одлуч ност, спрем ност и вите шку част. 

Јака Срби ја је гарант опстан ка Репу бли ке Срп ске. Косо во и Мето хи ја је за нас 
при вре ме но оку пи ра на тери то ри ја од које ника да неће мо оду ста ти. Ради мо на 
очу ва њу све сти о Косо ву и Мето хи ји у нашем наро ду и чека мо про ме не међу на-
род них окол но сти које ће нам омо гу ћи ти да на том делу сво је земље вра ти мо 
устав не и закон ске над ле жно сти. 

Зала же мо се за деме тро по ли за ци ју (зау ста вља ње неплан ског раста Бео гра да, 
Новог Сада и Ниша, и пре ста нак пра жње ња уну тра шњо сти Срби је), за уки да ње 
ауто но ми ја и реги о на, за јача ње народ них локал них само у пра ва, као и за зашти-
ту при ват но сти и сло бо де гра ђа на. Потре бан раз вој тех но ло ги је не сме доне ти 
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нео гра ни че ну цен тра ли за ци ју база пода та ка, над зор над гра ђа ни ма и сма ње ње 
гра ђан ских пра ва на при ват ност, посеб но у сфе ри елек трон ских лич них доку-
ме на та. Про ти ви мо се обје ди ње ном, уни вер зал ном лич ном доку мен ту у коме 
би се садр жа ли сви дру ги. 

 
Држа ва која бра ни свој народ и тери то ри је од дру гих, а гра ђа не од себе – ново 

је држав но уре ђе ње за које се бори мо.

6. Про тив стра нач копара зит ског систе ма и коло ни јал не упра ве! 
Стра нач ки систем у Срби ји се у про те клих два де сет годи на пока зао као 

пара зит на народ ном телу. Пре ћут ни мафи ја шки дого вор изме ђу тај ку на-моно-
по ли ста, с јед не, и стра нач ких про фи те ра, са дру ге стра не, покрао нас је до голе 
коже и без ду шно наста вља то да ради. Такав систем је мно ге струч не, морал не 
и патри от ски ори јен ти са не људе изба цио из поли ти ке, а одга јио бес кру пу ло зне 
шићар џи је који ма је пуње ње соп стве них џепо ва једи ни циљ. Ако се томе дода ју 
стра не бан ке и стра ни амба са до ри који вла да ју нашим еко ном ским и поли тич-
ким живо том, сли ка нашег коло ни јал ног пони же ња је пот пу на.

Мора мо раз гра ди ти такво уре ђе ње и ство ри ти ново, које ради у инте ре су 
наро да! Нова поли ти ка на којој инси сти ра мо вра ћа у поли тич ки живот про те ра-
не вред но сти прав до љу би во сти, родо љу бља, поште ња, исти не, части и мора ла.

Кри те ри јум који мора да посто ји јесте: што већа дру штве на одго вор ност, то 
стро жи ја санк ци ја за зло у по тре бе; што већа функ ци ја, то већа казна за про не ве-
ре ни износ.

Само себич ни и корум пи ра ни стра нач ки поли ти ча ри могу бити под ло жни 
уце њи ва њу стра них сила; они су, као такви, бра ни те љи коло ни јал ног поло жа ја и 
пони же ња срп ског наро да. Доста нам је стра них коло ни јал них наме сни ка који 
без оч но узур пи ра ју висо ки углед амба са дор ског послан ства.

Срби ја више не сме бити ничи ја коло ни ја и у њој народ ну вољу више не сме-
ју дефор ми са ти масов не стра нач ке пара вој ске (које када дођу на власт, попут 
раз бој ни ка, пљач ка ју народ не ресур се), све уз помоћ кон тро ли са них тај кун ских 
меди ја, стра них и дома ћих оли гар хи ја које има ју довољ но нов ца да бира че пре-
пла ве сво јом про па ган дом.

Ми нисмо само за заме ну режи ма, већ и за про ме ну чита вог нака рад ног дру-
штве ног систе ма. Две ри се зала жу за рефор му избор ног, бан кар ског и поре ског 
систе ма, вла да ви ну зако на и осло бо ђе ње Срби је из ста ту са коло ни јал ног роп ства 
које нас је и наци о нал но и соци јал но пони зи ло.

Не кра ди држа ву, не кра ди народ – морал ни је импе ра тив нове срп ске поли ти ке. 

7. Спољ на поли ти ка оства ри ва ња само срп ског инте ре са 
Стра да ње срп ског наро да у два де се том веку, у вели кој мери усло вље но 

разно ра зним брзо пле тим и недо вољ но про ра чу на тим инте гра ци ја ма, почев 
од југо сло вен ства, пре ко кому ни стич ког ква зи брат ства и једин ства, закључ но 
са евро у ни јат ством по сва ку цену, од нас у 21. веку зах те ва да спољ ну поли ти ку 
апсо лут но под ре ди мо срп ским инте ре си ма.
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Добро раз ли ку је мо Евро пу од Европ ске Уни је, и насу прот евро фа на ти зму 
и уто пи зму ми смо евро у здр жа ни. Инси сти ра мо на одго вор ном дија ло гу са ЕУ, 
који се ни у тери то ри јал ном ни у поли тич ком ни у еко ном ском сми слу не може 
одви ја ти на ште ту Срби је. Тако ђе, нео п ход ни дија лог са ЕУ не може бити пре пре-
ка за чвр шћу поли тич ку и при вред ну сарад њу са земља ма убр за ног раз во ја, на 
првом месту чла ни ца ма БРИК-а (Бра зил, Руси ја, Кина, Инди ја), али и поје ди нач-
ним сусед ним и дру гим држа ва ма Евро пе. У овом погле ду, Руси ја је наш први и 
нај ва жни ји стра те шки парт нер.  

За нас су при хва тљи ви само они европ ски стан дар ди који су у скла ду са прет-
ход но изне тим наче ли ма нашег новог народ ног дого во ра (поро ди ца на првом 
месту, соци јал на соли дар ност, дома ћин ска еко но ми ја, одбра на кул тур ног иден-
ти те та, Евро па наци ја, сузби ја ње моно по ла, итд).

Хоће мо Срби ју по мери њених гра ђа на и наро да, а не по мери без и ме них 
бри сел ских чинов ни ка ЕУ и САД. 

Про ти ви мо се сва ком виду при бли жа ва ња НАТО-пак ту. Раз ло зи за ова кав 
став су гео по ли тич ко-без бе до но сне при ро де (зато што је ера уни по лар ног све та 
под аме рич ком доми на ци јом за нама а нови мул ти по лар ни свет пред нама), еко-
ном ско-соци јал не (зато што је, има ју ћи у виду огром не тро шко ве при ла го ђа ва ња 
НАТО-стан дар ди ма, укљу чи ва ње у ову мили тант ну фор ма ци ју финан сиј ска омча 
око вра та Срби је) и морал но-етич ке при ро де (зато што је НАТО бом бар до вао Репу-
бли ку Срп ску и Срби ју, побио на хиља де људи и зна чај но уни штио нашу држав ну 
инфра струк ту ру, као и зато што и данас људи уми ру од после ди ца бом би са оси-
ро ма ше ним ура ни ју мом).

Две ри се зала жу за актив ну вој ну неу трал ност Срби је. Дуго роч ни ју сигур ност 
обез бе ди ли бисмо при сту па њем Спо ра зу му о неде љи вој колек тив ној без бед но сти 
који је пред ло жи ла Руска Феде ра ци ја. Члан ство Срби је у ОДКБ-у (Орга ни за ци ја 
дру штва за колек тив ну без бед ност) наста вак је наших сло бо дар ских и одбрам-
бе них тра ди ци ја, пошто ва ње међу на род ног пра ва као циви ли зо ва ног начи на да 
се ува жа ва воља свих наро да и држа ва без обзи ра на њихо ву вели чи ну и сна гу, и 
без бед но сни штит над нама.

Срби ја пре све га – нова је док три на спољ не поли ти ке Срби је! 

8. Срп ска мре жа: једи но срп ске инте гра ци је нема ју алтер на ти ву! 
Срп ски народ живи у Срби ји, Репу бли ци Срп ској, бив шим југо сло вен ским 

репу бли ка ма Босни и Хер це го ви ни, Хрват ској, Црној Гори, Маке до ни ји, Сло ве ни ји, 
у окол ним земља ма у југо и сточ ној Евро пи, али и у расе ја њу на свим кон ти нен ти ма 
широм пла не те. Не сме више бити ово ли ке непо ве за но сти и нео р га ни зо ва но сти 
срп ског наро да, мора мо иско ри сти ти све тех но ло шке и мате ри јал не могућ но сти 
да, без обзи ра на то где живе, Срби буду међу соб но добро пове за ни и орга ни зо ва-
ни, и да зна ју да Отаџ би на о њима бри не. 

Дија спо ра је један од нај ве ћих пре о ста лих наших наци о нал них ресур са и 
потен ци ја ла у био ло шком, струч ном и финан сиј ском сми слу. На првом месту 
дија спо ри тре ба омо гу ћи ти елек трон ско гла сач ко пра во како би одзив на гла са ње 
био масов ни ји него до сада. 
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Срй ска мре жа је нови срп ски одго вор за ново свет ско вре ме. Она је савре ме ни 
кон цепт зајед нич ког дело ва ња у коме се фор ма дело ва ња непре ста но при ла го ђа-
ва акту ел ној ситу а ци ји. Срй ска мре жа је вид срп ских инте гра ци ја у еко ном ском, 
кул тур ном, хума ни тар ном, медиј ском и поли тич ком сми слу. 

Гло ба ли за ци ја носи пуно опа сно сти по лич ност и поро ди цу, са који ма се мора-
мо избо ри ти, али нуди и епо хал ну при ли ку да се поно во пове же мо са Срби ма из 
целог све та и тако сво ју гло бал ну расе ље ност иско ри сти мо као стра те шку пред-
ност. Исти че мо иде ју поврат ка из дија спо ре у матич не срп ске земље на Бал ка ну, 
на првом месту Срби ју, али и Репу бли ку Срп ску, Црну Гору и Срп ску Кра ји ну, за 
шта када је у пита њу Срби ја тре ба обез бе ди ти посеб не пред у сло ве кроз држав ну 
поли ти ку поврат ка. Ако се у дија спо ри оста је, онда се мора мо боље орга ни зо ва ти 
да се у Расе ја њу очу ва срп ски наци о нал ни иден ти тет и не дозво ли даља аси ми ла-
ци ја. Срби у Расе ја њу који су сте кли нову домо ви ну нису изгу би ли сво ју Отаџ би ну. 

Две ри се боре за држа ву Срби ју која ће потре бу за умре жа ва њем и инте гра-
ци јом свих Срба увек има ти као свој при мар ни зада так на коме ника да и нијед на 
власт не сме пре ста ја ти да ради!

Сабе ри мо Србе, све и сву да – модел је наци о нал ног орга ни зо ва ња за који се 
бори мо. 

9. Кул тур нопро свет на и спорт ска поли ти ка иден ти те та! 
Кре ни мо хра бро у будућ ност тако што ћемо се прво вра ти ти себи и сво јим 

вред но сти ма. Неги ра ње зна ча ја исто ри је и кул ту ре на нивоу наци је бесми сле но 
је исто коли ко и неги ра ње соп стве ног иску ства на нивоу лич но сти.

Ако жели мо да заи ста кре не мо напред и да у овом вре ме ну гло ба ли за ци је дамо 
пра ве одго во ре на тешка пита ња која нам будућ ност поста вља, мора мо темељ но 
и непри стра сно сагле да ти сво ју про шлост, пре по зна ти нај зна чај ни је срп ске кул-
тур не међа ше, којих се мора мо при др жа ва ти у ства ра њу нове кул тур не поли ти ке. 
Све то са вље (срп ско пра во сла вље) је исто риј ско иску ство срп ског наро да.

Не сме мо се одри ца ти тра ди ци је зато што се због ње раз ли ку је мо од дру гих 
и не ста па мо се у гло бал ну сли ку све та; не сме мо се одри ца ти башти не зато што 
је неко дру ги за њом посе гао; не сме мо сво је архе о ло шко бла го оста ви ти зубу 
вре ме на јер све до чи о нама и нашем тра ја њу. Као што се не сме мо одри ца ти сво га 
наро да и сво је земље, исто тако не сме мо рас ку ћи ти срп ски језик и ћири лич но 
писмо, умет ност и нау ку срп ску! 

Потреб на нам је прак тич на син те за све га нај бо љег што у духов ном, исто риј-
ском, држа во твор ном и кул тур ном сми слу посе ду је срп ски народ и све га оно га 
што је добро и про ве ре но у дру гим кул ту ра ма. Важно нам је да воде ће наци о нал не 
уста но ве кул ту ре, које тре нут но не функ ци о ни шу, попут Срп ске ака де ми је нау ка 
и умет но сти, Народ не библи о те ке и Народ ног музе ја, изно ва буду у наци о нал-
ној функ ци ји, да доне се мо Закон о ћири ли ци, омо гу ћи мо очу ва ње фол клор них 
тра ди ци ја и усво ји мо стра те шку док три ну пре ма Срби ма у реги о ну и расе ја њу у 
погле ду очу ва ња наци о нал ног иден ти те та. 

Срп ска кул тур на поли ти ка тре ба да сле ди наче ло инте грал но сти које под-
ра зу ме ва зајед нич ке кул тур не кон стан те у било ком тери то ри јал ном под руч ју. 
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То зна чи да је појам срй ски основ ни појам срп ске кул тур не поли ти ке који се не 
може заме ни ти ни са јед ним реги о нал ним и тери то ри јал ним пој мом. Цен трал на 
под руч ја срп ске кул тур не поли ти ке су – по при ро ди ства ри – наци о нал не науч не 
и умет нич ке дисци пли не. Оне тре ба да буду под посеб ном пажњом. То су: језик, 
књи жев ност, исто ри ја и исто ри ја умет но сти.

Посе бан акце нат Две ри ста вља ју на рефор му јав ног медиј ског сер ви са, про све-
ту у којој тре ба обно ви ти вас пит ну и наци о нал ну димен зи ју, и кул ту ру у цели ни 
која тре ба да чини врхун ски израз нашег наци о нал ног духа досту пан сви ма у 
држа ви и пре по ру чен сву да у ино стран ству. Ове три обла сти нису про сти буџет-
ски рас хо ди већ инве сти ци је од прво ра зред ног наци о нал ног зна ча ја. 

Инси сти ра мо на новој наци о нал ној стра те ги ји обра зо ва ња. Доса да шње рефор-
ме свих нивоа обра зо ва ња (основ ног, сред њег и висо ког) тра же објек ти ван кри-
тич ки осврт и корек ци је у свим сег мен ти ма. Ово се посеб но одно си на рефор му 
по прин ци пи ма Болоњ ске декла ра ци је. Посеб но тре ба раз мо три ти могућ но сти 
бес плат ног сту ди ра ња. Раз вој обра зо ва ња мора да буде ускла ђен са пла ни ра ним 
дру штве ним и при вред ним раз во јем. 

Тако ђе пла ни ра мо локал ну изград њу спорт ске инфра струк ту ре (атлет ске 
ста зе, базе ни, бици кли стич ке ста зе...), већу подр шку школ ском, уни вер зи тет ском, 
рекре а тив ном, про фе си о нал ном и репре зен та тив ном спор ту, као и доно ше ње 
новог Зако на о спор ту, поре ске олак ши це за финан си ра ње спор та и отва ра ње 
посеб ног спорт ског кана ла као тре ћег про гра ма на јав ном сер ви су. За све ово 
потреб на нам је Наци о нал на стра те ги ја у обла сти спор та. 

Бити спор ти ста зна чи бити борац, бити так ми чар, бити побед ник, бити тим ски 
играч, бити јак да се при диг неш после тешког пора за, бити спо со бан да истр пиш 
неправ ду, бити кадар да стал но вежбаш више и пости жеш боље резул та те, бити 
дисци пли но ван и спре ман на одри ца ња и има ти вољу за бор бу до побе де. Све то 
је и састав ни део живо та, па спорт јесте сли ка живо та у одре ђе ном сми слу речи 
и зато ми јесмо и спорт ски покрет јер у још већој афир ма ци ји спор та види мо и 
пре ко потреб ну рево лу ци ју чита вог наци о нал ног карак те ра у изно ва побед нич ки. 

Србин сам и поно сим се тим -  нова је кул тур на, про свет на и спорт ска поли-
ти ка за коју се бори мо. 

10. Ново оду ше вље ње
 Живи мо у вре ме ну сме не исто риј ских епо ха, вре ме ну про ме не гло бал них 

и локал них дру штве них пра ви ла и пара диг ми. Живи мо у вре ме ну када ста ро 
уми ре а ново се још није роди ло. У таквим про ме на ма опста ју само они наро ди 
и поје дин ци који нову ствар ност дожи вља ва ју не као казну и муку већ као нову 
шан су и иза зов који их може пре о бра зи ти и оја ча ти.

Срп ски народ је у сво јој исто ри ји неко ли ко пута био при мо ра ван да се грче ви-
то бори за свој опста нак, да дожи ви више стру ки гено цид и да буде про те ри ван са 
сво јих тери то ри ја, али је увек, где год да се нашао, имао наци о нал ну витал ност да 
опста не, да сачу ва свој иден ти тет, да се само ор га ни зу је и спре ми за буду ће под ви ге.
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Вре ме је да схва ти мо наше пора зе али и да се поно во учи мо да се бори мо и 
побе ђу је мо. Вре ме је да вра ти мо изгу бље но само по у зда ње и поч не мо да веру је мо 
у будућ ност у којој ћемо повра ти ти лич но и наци о нал но досто јан ство и сло бо ду. 

Баш ово тешко, убр за но, немо рал но исто риј ско вре ме пру жа и нову при ли ку 
за нове одго во ре на ста ра пита ња држа ве, наро да, поро ди це, еко но ми је... 

Мора мо окон ча ти епо ху руже ња срп ског наро да и држа ве Срби је. Вре ме је 
за ново оду ше вље ње, да изно ва заво ли мо Срби ју, да зашти ти мо сво је поро ди це, 
рад ни ке, посао, сво је село, град и држа ву, сети мо се срп ских жрта ва, избе гли-
ца и поро ди ца поги ну лих за Срби ју, да помог не мо и ста ре и мла де, подр жи мо 
тален то ва не ђаке и сту ден те, а посеб но оне соци јал но нај у гро же ни је кате го ри је 
ста нов ни штва. 

Вре ме је да мно го више ради мо и раз ви ја мо соп стве ну при вре ду, јер је то једи-
ни начин да боље живи мо. Вре ме је да се са новим наци о нал ним оду ше вље њем 
бави мо нау ком, обра зо ва њем, кул ту ром, спор том – који нас нај бо ље пред ста вља ју 
у чита вом све ту. 

Вре ме је да Срби ја поста не земља мла дих и да је пове ду нове гене ра ци је. 

Вре ме је за нову наду! – позив је који упу ћу је мо сви ма који се још увек нису 
пре да ли!

Срби ја пре све га! Има наде!
 

Две ри – Покрет за живот Срби је, 2011.
Архив Српског покрета Двери
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ПРЕД ИЗ БОР НИ ПРО ГРАМ ДВЕ РИ 2012. ГОДИ НЕ
УВОД НО СЛО ВО

Не при ста је мо на избор само изме ђу посто је ћих стра на ка вла сти и опо зи ци је. 
Не при ста је мо да су само они избор и да мора мо да бира мо једи но изме ђу њих. 
Веру је мо да је могу ће бави ти се поли ти ком мимо посто је ћих стра на ка и њихо вих 
моно по ла, и да ће то сле де ћи избо ри и пока за ти. Ми се на сле де ћим избо ри ма 
запра во опре де љу је мо да ли смо осу ђе ни на вечи ту власт посто је ће поли тич ке 
пону де или у Срби ји има и дру гих људи који би уме ли да се баве поли ти ком мимо 
оних које гле да мо послед њих деце ни ја. 

Не жели мо да оде мо из Срби је. Жели мо да и они који су оти шли у свет у 
потра зи за бољим живо том вра те се и помог ну нам да се зајед но избо ри мо за 
сми сао живо та у нашим сели ма и гра до ви ма, где хоће мо да оста не мо, ради мо и 
ства ра мо сво је поро ди це. 

Пози ва мо Вас да подр жи те сво је сино ве и кће ри, људе из наро да које зна те 
годи на ма и пре по зна је те њихов рад, Мла ду Срби ју – да доби је мо шан су да наше 
гра до ве, општи не и држа ву пове де мо на један дру га чи ји начин, по мери свих 
наших поро ди ца. 

Вре ме је за сме ну поли тич ких гене ра ци ја, да Срби ја поста не земља мла дих 
и да је пове ду нови људи, нове иде је и нова енер ги ја. 

Покрет Две ри – ЗА живот Срби је

ПОРО ДИЧ НА И СОЦИ ЈАЛ НА ПОЛИ ТИ КА 
Поро ди ца на првом месту! 

Нео д го вор на и недо ма ћин ска поли ти ка вође на у Срби ји у про те клих  више 
од пола века дове ла нас је до руба био ло шког опстан ка: пре ма про се ку ста ро сти 
ста нов ни штва један смо од нај ста ри јих наро да у Евро пи, наши зва нич ни ци кри ју 
да земљом хара ју бела куга и боле сти зави сно сти, годи шње у Срби ји 34.000 људи 
више умре него што се роди, има мо испод јед ног дете та по брач ном пару, а реги-
стро ва но је више од 100.000 абор ту са (за про те клих девет годи на, како је пока зао 
Попис ста нов ни штва, изгу би ли смо 380.000 гра ђа на због беле куге и одли ва у 
ино стран ство, а дома ћин ства су нам поста ла дво чла на). 

Цене ква дра та стам бе ног про сто ра су огром не и дале ко изнад цене град ње, 
тако да се и у овој обла сти оства ру је екс тра про фит на рачун поро дич не Срби је. 
Посе бан про блем су зеле на шке кама те стра них бана ка за стам бе не кре ди те, као 
и општа неза по сле ност и сиро ма штво, уз висо ке тро шко ве живо та.  

Уте ме ље ни на поро дич ним вред но сти ма ми има мо морал ну осно ву за одго-
вор ну поли ти ку. То ћемо пости ћи покла ња њем пажње пре све га поро ди ци: поро-
ди ци као моде лу вас пи та ња деце, усва ја ња вред но сти, сти ца ња рад них нави ка, 
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извр ша ва ња поро дич них оба ве за, пре ва зи ла же ња уса мље нич ког инди ви ду а ли зма, 
јача ња осе ћа ња сигур но сти и зајед ни штва, као и него ва ња нај бо љих народ них тра-
ди ци ја. Ми ства ра мо дру штво које води бри гу о поро ди ци у свим фаза ма њеног 
раз во ја (од поро ди це у засни ва њу до ста рач ке поро ди це). Пру жи ће мо при ли ку 
поро ди ци да буде актив ни актер дру штве ног живо та. Добро бит сва ке порoдице 
у Срби ји про гла ша ва мо при о ри тет ним наци о нал ним инте ре сом. Нагла ша ва мо, 
поро ди ца ће бити под посеб ном зашти том држа ве. 

Све што руши поро ди цу и поро дич не вред но сти ми ћемо пре и спи та ти, а све 
што допри но си јача њу поро ди це, под сти че рађа ње и бор бу про тив беле куге – ми 
ћемо подр жа ти са држав ног нивоа: у меди ји ма, обра зо ва њу, кул ту ри, рад ним 
одно си ма, соци јал ној и поре ској поли ти ци...

Усво ји ће мо закон ске мере које ће додат но гаран то ва ти пра ва роди те ља на 
вас пи та ње деце, укљу чу ју ћи њихов поглед на свет и начин живо та. Спре чи ће мо 
доно ше ње ква зи-зако на који сва ко, па и нај бла же, физич ко кажња ва ње дете та 
про гла ша ва наси љем и довољ ном осно вом за оду зи ма ње деце роди те љи ма. Две ри 
пра ве раз ли ку изме ђу бла гог и вас пит ног физич ког кажња ва ња деце и физич ког 
зло ста вља ња. Сва ка наша кућа тре ба да поста не СИГУР НА КУЋА. Зако но дав ство 
мора да себи поста ви као при о ри те тан циљ ОЧУ ВА ЊЕ ПОРО ДИ ЦЕ.

Зако но дав ство у обла сти здрав ства као циљ тре ба да пред лека ра поста ви 
очу ва ње заче тог живо та, при чему је глав ни зада так да жена у пот пу но сти буде 
упо зна та са свим нега тив ним ризи ци ма који су после ди ца абор ту са. Пре него што 
жена извр ши абор тус тре ба јој омо гу ћи ти, као што је слу чај у мно гим земља ма, 
дво не дељ ни пери од за раз ми шља ње, при чему јој на увид тре ба ста ви ти доку мент 
о инфор ми са ној сагла сно сти, који ће пот пи са ти пре извр ше ња абор ту са. У доку-
мен ту ће сви ма разу мљи вим јези ком бити опи са но шта се све деша ва са фету сом 
и самом женом при ли ком абор ту са, као и о после ди ца ма истог по жену. 

Бри гу мај ке о дома ћин ству и гаје њу деце изјед на чи ће мо са дру гим дру штве-
но-кори сним делат но сти ма. Мај ке које нису запо сле не, а има ју четво ро и више 
деце доби ја ће месеч ну помоћ у изно су про сеч не пла те у Срби ји, а њена бри га о 
деци рачу на ће јој се у рад ни стаж. Основ ни став Две ри је: ЖЕНИ НЕ ТРЕ БА ВИШЕ 
ЖЕН СКИХ ПРА ВА НЕГО МАЈ ЧИН СКИХ ПРИ ВИ ЛЕ ГИ ЈА.

Мно го дет не поро ди це има ће држав ну подр шку за реша ва ње стам бе ног 
пита ња. Дава ће мо сти му ла ци је посло дав ци ма који дају олак ши це (попут флек-
си бил ног рад ног вре ме на) роди те љи ма више дет них поро ди ца, као и они ма који 
укљу чу ју помоћ поро ди ца ма с више деце у свој соци јал ни пакет. 

Уте ме љи ће мо држав ну награ ду, која ће има ти и нов ча ни део, за  роди те ље 
више дет не поро ди це, и та награ да биће уру чи ва на на држав ни Дан поро ди це и 
поро дич них вред но сти. 

          
Циље ви:

1. под ста ћи рађа ње и подр жа ти поро ди це да роде прво и сва ко наред но дете
2. раз вој здрав стве ног и обра зов ног систе ма у функ ци ји поро ди це
3. медиј ска, меди цин ска и про свет на про мо ци ја рађа ња и кул ту ре живо та
4. про мо ци ја и раз вој рад не ети ке, рад них нави ка и одго вор но сти 
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5. мате ри јал на подр шка соци јал но угро же ним више дет ним поро ди ца ма, уз 
посе бан под сти цај и осна жи ва ње ка оса мо ста љи ва њу

6. рефор ма Зако на о раду и поре ског систе ма у корист више дет них поро ди ца, 
труд ни ца и мла дих брач них паро ва

7. помоћ држа ве отва ра њу поро дич них фир ми, као и оним поро ди ца ма које 
желе да се вра те на село

8. већа спрем ност држа ве за помоћ угро же ни ма у ван ред ним ситу а ци ја ма иза-
зва ним еле мен тар ним непо го да ма 

9. већа пажња ста рач ким дома ћин стви ма и соци јал ној зашти ти ста рих, домо-
ви ма за пен зи о не ре и шире њу герон то ло шке слу жбе уоп ште

10. већа соци јал на бри га дру штва за угро же не гру пе (боле сне, сиро ма шне, децу 
у систе му соци јал не зашти те, неза по сле не, труд ни це, поро ди ље, мај ке које 
раде и има ју децу, мај ке које су и пред у зет ни ци, само хра не роди те ље, инва-
ли де, осо бе оме те не у раз во ју...)

11. посеб на соци јал на и здрав стве на зашти та за рат не вете ра не, вој не инва ли де, 
поро ди це поги ну лих и вој не пен зи о не ре

12. бор ба про тив боле сти зави сно сти
13. Срби ја без глад них и неста ши це мле ка и хле ба 
14. бри га за при род ну сре ди ну и дру штве но окру же ње у коме се живи
15. обно ва срп ског заду жби нар ства
16. нове колек тив не акци је за 21. век (попут нека да шњих моба, задру гар ства, 

рад них акци ја, јав них радо ва...)

Мере:

1.  Осни ва ње Мини стар ства за поро ди цу и соци јал ну сигур ност
2.  Осни ва ње Наци о нал ног саве та за зашти ту и помоћ поро ди ци
3.  Доно ше ње Наци о нал ног пла на за бор бу про тив беле куге
4.  Усва ја ње Наци о нал не стра те ги је за помоћ сиро ма шни ма, неза по сле ни ма, 

посеб но мај ка ма, и обо ле ли ма од нај те жих боле сти
5.  Усва ја ње новог Гра ђан ског зако ни ка Репу бли ке Срби је са посеб ним освр том 

на Поро дич но пра во 
6.  Изме не и допу не Зако на о раду: зашти та труд нич ких, поро диљ ских и мај-

чин ских пра ва у одно су на посло дав це; сма ње ње бро ја рад них сати за мај ке 
у функ ци ји покла ња ња веће бри ге одга ја њу деце; стро го кажња ва ње посло-
да ва ца за усло вља ва ње мла дих жена блан ко отка зи ма у слу ча ју труд но ће, 
сма ње ње папи ро ло ги је и биро крат ских сте пе ни ка потреб них за оства ри ва ње 
поро диљ ских и дру гих поро дич них накна да, под сти ца ји посло дав ци ма који 
пока зу ју соци јал ну одго вор ност...

7.  При запо шља ва њу дати пред ност кан ди да ти ма који дола зе из поро ди ца у 
који ма ни један члан није запо слен, или су из поро ди ца са више деце...

8.  На нивоу Срби је кре ну ће мо у афир ма тив ну кам па њу шире ња поро дич них 
вред но сти и рађа ња, а као држав ни пра зник уве шће мо и Дан поро ди це, као 
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нерад ни дан и наро чи то под се ћа ње на очу ва ње нај ва жни је уста но ве јед ног 
дру штва

9.  Уки да ње сма њи ва ња пла те за вре ме труд нич ког одсу ства
10. Уво ђе ње посеб них мера сти му ла ци је рађа њу више деце и поро дич ног додат ка
11.  Осни ва ње Одбо ра за помоћ поро ди ци при локал ним само у пра ва ма
12.  Сма ње ње и осло ба ђа ње од поре за за одре ђе не нај не оп ход ни је деч је арти кле 
13.  Уво ђе ње додат ног поре за на лук суз и пре у сме ра ва ње тих сред ста ва за помоћ 

брач ним паро ви ма у лече њу сте ри ли те та
14.  Ства ра ње Фон да дија спо ре за бор бу про тив беле куге у Срби ји
15.  Нова стам бе на поли ти ка у слу жби више дет них поро ди ца
16.  Уво ђе ње бене фи ци ра ног рад ног ста жа за мај ке тро је и више деце
17.  Укла па ње у посто је ће или уво ђе ње новог пред ме та у шко ле под нази вом 

Поро дич но обра зо ва ње и дома ћин ство, у скла ду са Поро дич ним зако ном, 
који омо гу ћа ва „вас пи та ње и обра зо ва ње деце у скла ду са етич ким, емо ци о-
нал ним и наци о нал ним вред но сти ма поро ди це и дру штва” 

18.  Држав на поли ти ка подр шке поврат ку гра ђа на Срби је из расе ја ња (повла сти це 
за ула га ња и отва ра ње поро дич ног бизни са, олак ша ва ње доби ја ња лич них 
доку ме на та...)

19.  Додат но опо ре зо ва ње кич и шунд теле ви зиј ских про гра ма, посеб но рија ли ти 
шоуа, и ула га ња опо ре зо ва них сред ста ва путем јав ног кон кур са у про дук ци ју 
деч јих и кул тур но-обра зов них про гра ма

20.  Шире ње кроз обра зов ни систем, медиј ску уре ђи вач ку поли ти ку и кул тур ну 
поли ти ку тра ди ци о нал них поро дич них  вред но сти, као општег кул тур ног 
обра сца нео п ход ног за опста нак и обно ву дру штва

21.  Поја ча ва ње и про ши ри ва ње уло ге Саве то дав них цен та ра при меди цин ским и 
обра зов ним цен три ма на тему зашти те репро дук тив ног здра вља, пре вен ци је 
боле сти зави сно сти и свих дру гих пита ња деце, мла дих и поро ди це уоп ште

22.  Свим под сти цај ним сред стви ма и поре ским олак ши ца ма омо гу ћи ти деме-
тро по ли за ци ју, подр шку мањим гра до ви ма и живо ту на селу, бавље ње пољо-
при вре дом, сео ским тури змом и про из вод њом здра ве хра не, као и отва ра ње 
поро дич них фир ми и сео ских про из вод них, пре ра ђи вач ких и потро шач ких 
задру га. 

23.  За под руч ја без или са мало рад но спо соб ног ста нов ни штва спро ве сти посеб-
не соци јал не про гра ме како би се збри ну ли ста ри људи. 

24.  Пону ди ти нај по вољ ни је усло ве мла дим и одва жним поро ди ца ма реше ним 
да живе и раде у гра нич ним или пасив ним под руч ји ма.

25.  Осни ва ње посеб них при хват них цен та ра за збри ња ва ње деце чији роди те љи 
не могу да их издр жа ва ју а не желе да извр ше абор тус, као и при хва та ње жена 
док не изне су труд но ћу и не поро де се.

26.  При сва кој гине ко ло шкој амбу лан ти фор ми ра ти кон сул та тив ни цен тар, у 
коме ће бити струч на лица спрем на на раз го вор са женом која је реши ла да 
пре ки не труд но ћу.

27.  Тре ба ство ри ти при хва ти ли шта за само хра не мај ке које су се нашле у тешкој 
живот ној ситу а ци ји. У сарад њи држа ве и тра ди ци о нал них вер ских зајед ни ца 
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наших про сто ра, таква при хва ти ли шта би само хра ним мај ка ма обез бе ђи ва ла 
како при вре ме ни сме штај, тако и даљу помоћ и живот ну ори јен та ци ју.

28.  У сред њо школ ске обра зов не про гра ме уве сти упо зна ва ње уче ни ка са про це сом 
раз во ја фету са у утро би мај ке, с наро чи тим освр том на опа сно сти после ди ца 
абор ту са по живот и здра вље жене.

29.  У сред стви ма масов ног инфор ми са ња покре ну ти масов ну кам па њу упо-
зна ва ња ста нов ни штва са лепо том дете та у пре на тал ном пери о ду, као и са 
после ди ца ма абор ту са по живот неро ђе них, живот и здра вље жене, као и 
демо гра фи ју.

30. Раз ра ди ће мо про гра ме наро чи те здрав стве не и соци јал не зашти те за мно-
го дет не поро ди це.        
 

ЗДРАВ СТВЕ НА ПОЛИ ТИ КА ДВЕ РИ

Нај ве ћи про блем у здрав ству Срби је је поста вља ње пар тиј ских кадро ва на 
кључ на места у здрав ству – од мини стра здра вља до дирек то ра здрав стве них 
инсти ту ци ја и начел ни ка у Домо ви ма здра вља. Ови пар тиј ски послу шни ци даље 
запо шља ва ју здрав стве ни кадар по вољи пар ти је, наме шта ју тен де ре за набав ку 
опре ме, при ма ју на бол нич ко лече ње пре ко реда... 

Дру ги нај ве ћи про блем је - коруп ци ја при ли ком запо шља ва ња здрав стве них 
рад ни ка, као и при ли ком лече ња паци је на та (зна се коли ко где кошта запо шља-
ва ње лека ра, као и коли ко која опе ра ци ја...). 

Узро ци су број ни: нај пре лоша кадров ска поли ти ка у здрав ству која је дове ла 
до хипер про дук ци је лека ра, потом про сеч на пла та лека ра спе ци ја ли сте је неш-
то више од 600 евра, што је недо вољ но узев ши у обзир годи не уло же ног тру да и 
рада у соп стве но обра зо ва ње и одго вор ност коју овај позив носи са собом, затим 
поре ме ће ни систем вред но сти који вели ча пре ва ре, лажи, кри ми нал и коруп ци ју 
под еуфе ми зми ма спо соб но сти, сна ла жљи во сти и успе шног посло ва ња. Али то 
се одно си само на директ ну напла ту за одре ђе ну услу гу од стра не поје ди нач ног 
лека ра. Пра ва коруп ци ја у здрав ству се деша ва на вишим ниво и ма, на тен де ри ма, 
тамо где се одлу чу је о набав ка ма мате ри ја ла, леко ва, обно ва ма посто је ћих капа ци-
те та или инве сти ци ја ма у здрав стве ни систем, док је посеб на тема фар ма це ут ска 
мафи ја и уни шта ва ње дома ће про из вод ње леко ва. 

Тре ћи вели ки про блем је непо сто ја ње јаке стру ков не орга ни за ци је меди цин-
ских рад ни ка, која би се пита ла о сва ком про бле му у здрав стве ном систе му Срби је 
и која би оне мо гу ћи ла само во љу дирек то ра здрав стве них уста но ва. Недо пу сти во 
је тако ђе да дирек тор Фон да за здрав стве но оси гу ра ње рас по ла же нов цем који 
се тро ши у здрав ству.

При о ри тет рефор ми мора да буде пот пу но одсе ца ње ути ца ја поли тич ких 
стра на ка у кадри ра њу управ ни ка и дирек то ра здрав стве них уста но ва у Срби ји. 
Потреб но је обра зо ва ти нови кадар здрав стве них мена џе ра из редо ва лека ра, 
еко но ми ста и прав ни ка који ће се бира ти на кон кур си ма, а лека ре вра ти ти тамо 
где им је и место - у орди на ци је, амбу лан те, боле снич ке собе, поро ђај не и опе ра-
ци о не сале. 
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При сут но је нера зум но и штет но пра ће ње европ ских пре по ру ка – нпр. у про-
јек ти ма раци о на ли за ци је је уво ђе но пла ћа ње за леко ве и за здрав стве ну зашти ту 
и то из џепа оси гу ра ни ка, а тако ђе је уки нут огро ман део здрав стве не зашти те за 
боле сне.

У Срби ји има пре ма ло бол ни ца и домо ва здра вља, а посто је ћи објек ти су у 
очај ном ста њу (са малим изу зе ци ма). Домо ви здра вља нису у ста њу да при ме све 
паци јен те који им се јаве, а нема довољ но ни здрав стве ног осо бља. Због недо вољ них 
пла та лека ра и здрав стве ног осо бља посто ји опа сност вели ког одли ва врхун ских 
струч ња ка у ино стран ство.

Поред тога, потреб но је уве сти озбиљ не и ради кал не мере штед ње, као што 
је нова систе ма ти за ци ја рад них места, стро га кон тро ла пута лека, стро га кон-
тро ла нера ци о нал не упо тре бе ску пих меди цин ских апа ра та и услу га од стра не 
неса ве сних лека ра, наста вак допун ског рада по прин ци пу соли дар но сти (за све 
запо сле не, а не само за еки пу која је непо сред ни пру жа лац меди цин ских услу га), 
итд. И овде, као и сву да у Срби ји мора мо да раз ви ја мо нави ку очу ва ња посто је ћих 
капа ци те та и прин цип соли дар но сти међу коле га ма.

Са дру ге стра не, сма тра мо да је орга ни за ци ја здрав стве не слу жбе у Срби ји 
недо вољ но ква ли тет но орга ни зо ва на. Док у Бео гра ду може те наћи „спе ци ја ли сту 
и лек за сва ку болест”, дотле у мно гим мањим мести ма нема нити ква ли тет ног 
кадра, нити ква ли тет не меди цин ске опре ме и усло ва за рад. И овде је на делу 
бео гра ди за ци ја Срби је, па лека ри ради даљег уса вр ша ва ња (али и бољих усло ва 
живо та) гра ви ти ра ју Бео гра ду, и нера до се вра ћа ју мањим сре ди на ма. Потреб но је, 
дакле, реде фи ни са ти мре жу здрав стве них уста но ва, нај у гро же ни јим сре ди на ма 
омо гу ћи ти при ступ при мар ној и секун дар ној здрав стве ној зашти ти, а тако ђе и 
инте гри са ти при ват ни здрав стве ни сек тор и тако обез бе ди ти више рад них места 
за мла де лека ре.  

Апсо лут но је нео п ход но дати веће инге рен ци је Срп ском лекар ском дру штву 
и Лекар ској комо ри Срби је у пла ни ра њу раз во ја здрав стве ног систе ма. СЛД и 
ЛКС мора ју бри ну ти о кон ти ну и ра ној меди цин ској еду ка ци ји лека ра, актив но 
уче ство ва ти у дава њу одо бре ња за отва ра ње при ват них орди на ци ја у скла ду са 
пла ном раз во ја здрав стве ног систе ма, фор ми ра њу упи сне кво те на факул те те 
здрав стве не стру ке, изда ва њу и оду зи ма њу лицен це здрав стве ним рад ни ци ма, 
у раз ре ше њу и име но ва њу дирек то ра и чла но ва управ них одбо ра здрав стве них 
уста но ва, итд. Јед ном реч ју, лека ри ма и оста лим здрав стве ним рад ни ци ма, али 
и наро ду у цели ни је потреб на јака стру ков на орга ни за ци ја меди цин ских про-
фе си о на ла ца, са изу зет но широ ким овла шће њи ма, како би конач но струч ња ци 
бри ну ли о стру ци.

Меди ци на рада пра ти спе ци фич ну здрав стве ну зашти ту запо сле них у одре-
ђе ним при вред ним гра на ма. Зато се зала же мо за посто ја ње лека ра меди ци не 
рада који ће пра ти ти здрав стве но ста ње запо сле них циља ним пре вен тив ним 
пре гле ди ма усме ре ним на одре ђе не про фе си о нал не боле сти. Зала же мо се за 
уво ђе ње тзв. „fac tory doc tor“ што је иден тич но посто је ћем иза бра ном лека ру тзв. 
„fam mily doc tor“; такав лекар је бли жи про це су рада, струч ни ји у спре ча ва њу 
про фе си о нал них боле сти и повре да на раду. Тиме би се орга ни зо вао ефи ка сни ји 
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рад и одмор, као и пре вен ци ја про из вод ног замо ра као узро ка повре ђи ва ња и на 
раду и ван рада.

Нај зад, нео п ход но је насто ја ти да сви гра ђа ни Срби је дођу до што већег нивоа 
здрав стве не зашти те, и то бес плат но.

Посеб но нагла ша ва мо да је акту ел но Мини стар сво здра вља у пот пу но сти 
зане ма ри ло зна чај пре вен ти ве и здра вог живо та, јер је у мно го здрав стве них пита-
ња, као што каже наша народ на посло ви ца – боље спре чи ти него лечи ти. Зато би 
буду ће Мини стар ство здра вља, како га виде Две ри, мно го већи напор тре ба ло да 
уло жи у здрав стве ну пре вен ти ву и поку шај да се здрав стве ни про бле ми ели ми-
ни шу пре него што се и дого де – кроз одре ђе ни здрав начин живо та, здра ву хра ну, 
воду, ваздух и све у куп ни здрав стил живо та. 

Циље ви:

- осло бо ди ти кључ не руко во де ће функ ци је у здрав ству од пар тиј ских 
лич но сти

- побољ ша ти здрав стве ну инфра струк ту ру (објек ти, инстру мен ти, број 
осо бља, дежур ства...)

- поја ча ти пону ду здрав стве ног тури зма (бањ ских лечи ли шта и врхун ских 
здрав стве них услу га у Срби ји)

- пове ћа ти пону ду држав них и при ват них Домо ва пен зи о не ра за поврат-
ни ке из расе ја ња који би пру жа ли и редов ну здрав стве ну зашти ту

- подр жа ти оста ја ње врхун ских дома ћих струч ња ка у земљи, као и повра-
так успе шних на стра ни

- омо гу ћи ти бес плат не здрав стве не услу ге за соци јал но угро же не кате го-
ри је ста нов ни штва

- у здрав стве не уста но ве уве сти мена џе ра (који би се бавио финан си ја ма), 
како начел ник здрав стве не уста но ве не би морао да има ника кав додир са нов цем

- додат но децен тра ли зо ва ти здрав стве не уста но ве по Срби ји
- пре ци зни је и боље инте гри са ти при ват ни сек тор пру жа ња здрав стве них 

услу га и оси гу ра ња
- ста ви ти акце нат на здрав стве ну пре вен ти ву и здра ве сти ло ве живо та као 

кључ ну меру очу ва ња здра вља ста нов ни штва.

Две ри ће спро ве сти сле де ћу рефор му у здрав ству која под ра зу ме ва:

1.  ПОШТО ВА ЊЕ  ПРА ВА  ПАЦИ ЈЕ НА ТА да се лече на целој тери то ри ји Срби је, 
што сада није слу чај. На при мер, паци јент из Кра гу јев ца не може да се лечи у 
Бео гра ду, и обр ну то, из Бео гра да не може да се лечи у Кра гу јев цу или Нишу. 
Или пак паци јент из Пан че ва мора да иде у Нови Сада и тако редом. У срп-
ском здрав ству ство ре ни су „здрав стве ни паша лу ци“, што озбиљ но нару ша ва 
пра ва паци је на та да се лече на целој тери то ри ји Срби је.

2.  ПРА ВО ГРА ЂА НА СРБИ ЈЕ НА СЛО БО ДАН ИЗБОР ЛЕКА РА, што под ра зу ме ва 
да паци јент са књи жи цом здрав стве ног оси гу ра ња може да се лечи и код 
при ват ног док то ра, без да то посеб но пла ћа.
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3.  Пошто ва ње пра ва паци јен та да га новац који издва ја за оба ве зно здрав стве но 
оси гу ра ње пра ти пре ма иза бра ном лека ру било да је то лекар у држав ном 
или при ват ном здрав ству. Недо пу сти во је да држав но здрав стве но оси гу ра-
ње на силу при мо ра ва паци јен та да се лечи код док то ра кога паци јент није 
добро вољ но ода брао.

4.  УВЕ ШЋЕ МО ПОРО ДИЧ НОГ ЛЕКА РА и тако обез бе ди ти нај ква ли тет ни ју 
здрав стве ну зашти ту за срп ску поро ди цу у цели ни, што је у скло пу не само 
са срп ском тра ди ци јом, већ и са свет ски при зна тим моде лом поро дич ног 
док то ра, који је и носи лац основ не здрав стве не зашти те.

5.  Извр ши ће мо рефор му здрав стве ног оси гу ра ња, тако да неће посто ја ти само 
јед но, моно пол ско здрав стве но оси гу ра ње, већ нај ма ње два, а можда и три 
оба ве зна здрав стве на оси гу ра ња, тако да ће гра ђа ни Срби је моћи да иза бе ру 
оно које им пру жа нај бо љи пакет здрав стве них услу га, а за нај ма ње пара, с 
пра вом да ако нису задо вољ ни про ме не оси гу ра ње.

6.  Омо гу ћи ће мо раз вој допун ских здрав стве них оси гу ра ња, које ће гра ђа ни 
Срби је моћи да бира ју по избо ру и тако себи омо гу ће већи кон фор здрав стве-
них услу га и ква ли тет ни је лече ње.

7.  Изјед на чи ће мо при ват но са држав ним здрав ством у инте ре су ква ли тет ни јег 
лече ња гра ђа на Срби је, што је зацр та но и Уста вом Срби је, да гра ђа ни као сада 
не би мора ли да два пут пла ћа ју исту здрав стве ну услу гу. 

Зна чи МИ СЕ ЗАЛА ЖЕ МО ЗА ТАКВА ПРА ВА ПАЦИ ЈЕ НА ТА која ће  омо гу-
ћи ти гра ђа ни ма Срби је да се са књи жи цом здрав стве ног оси гу ра ња могу лечи ти 
на целој тери то ри ји Срби је по свом избо ру било да је то при ват ни или држав ни 
док тор или при ват на или држав на бол ни ца.

Мере:

1.  Мини стар здра вља мора да буде ван пар тиј ска лич ност, угле дан човек и лекар. 
То исто важи и за начел ни ке бол ни ца, начел ни ке оде ље ња у бол ни ца ма, као 
и за сва руко во де ћа места у здрав ству.

2.  Фонд здрав стве ног оси гу ра ња мора бити стро го под кон тро лом Мини стар-
ства здра вља, без упли ва поли тич ких пар ти ја.

3.  Бес плат но лече ње за све пен зи о не ре, децу до напу ње них 18 годи на, сту ден-
те, неза по сле не без при хо да, мај ке са децом до 7 годи на ста ро сти, инва ли де, 
боле сне од малиг них боле сти, тубер ку ло зе, хро нич них боле сти...

4.  Успо ста ви ти кон тро лу оба ве зног редов ног пла ћа ња здрав стве ног оси гу ра ња 
рад ни ци ма од стра не посло дав ца.

5.  Поно во омо гу ћи ти при домо ви ма здра вља бес плат ну сто ма то ло шку слу жбу 
за соци јал но угро же не кате го ри је ста нов ни штва.

6.  Сти му ли са ти отва ра ње мило срд них бол ни ца пре ко заду жби нар ских фон-
до ва. У рад ових бол ни ца укљу чи ти волон те ре који ће бити под кон тро лом 
здрав стве ног осо бља.

7.  Отво ри ти бол ни це и оде ље ња у посто је ћим бол ни ца ма за уми ру ће паци јен те 
(као што посто ји сву да у све ту).
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8.  У вели ким гра до ви ма орга ни зо ва ти тре зни ли ште за пија не са надок на дом 
тро шко ва лече ња у виду оба ве зног дру штве но-кори сног рада или вели ке 
нов ча не казне.

9.  Стро го кон тро ли са ти и кажња ва ти слу ча је ве при ма ња мита и зло у по тре бе 
паци је на та.

10.  Отва ра ти што више мањих спе ци ја ли зо ва них бол ни ца у малим гра до ви ма
11.  Побољ ша ти основ ну здрав стве ну зашти ту и ургент ну помоћ у сели ма и око 

насе ље них места у Срби ји, наро чи то у току ноћи. 
12.  Побољ ша ти трет ман труд ни ца у здрав стве ним уста но ва ма (Домо ви ма здра-

вља и поро ди ли шти ма) 
13. Поро ди ља ма омо гу ћи ти бољу пси хо ло шку и прав ну помоћ већ у поро ди-

ли шту (тако што ће прав ник и пси хо лог бити у тиму здрав стве них рад ни ка 
који воде рачу на о поро ди ља ма – и при су ство ва ти барем јед ној лекар ској 
визи ти сва ке поро ди ље или спро ве сти крат ку инфор ма тив ну анке ту међу 
поро ди ља ма по пита њу њихо вог трет ма на од стра не струч ног осо бља, као и 
про бле ма са који ма се сусре ћу). 

14.  Поро ди ља ма омо гу ћи ти бољу подр шку у првим дани ма доје ња и неге дете-
та – уве сти уни вер зал ни теле фон на коме 24 часа дежу ра ју педи ја триј ске 
сестре пру жа ју ћи све нео п ход не инфор ма ци је.

ДОМА ЋИН СКА ЕКО НО МИ ЈА
Узро ци еко ном ске про па сти Срби је  Ује ди ње ни Моно по ли Срби је

 
Узро ци еко ном ске про па сти Срби је су број ни и вуку коре не још из рани јих 

пери о да кому ни зма, рато ва, санк ци ја и тада шњих пар тиј ско-тај кун ских моно по-
ла. Међу тим, сма тра мо да је за сада шње изу зет но лоше  ста ње у еко но ми ји Срби је 
нај за слу жни је функ ци о ни са ње Ује ди ње них Моно по ла Срби је.  Од петог окто бра 
2000. годи не  смо под директ ном кон тро лом њихо вог првог кру га – ује ди ње них 
гло бал них моно по ла  у виду: међу на род них инте ре сних гру па, ММФ-а, Свет ске 
бан ке, мул ти на ци о нал них ком па ни ја и НАТО пак та. Они су путем инсти ту ци о на-
ли за ци је извр ши ли коло ни јал но заро бља ва ње Срби је дово ђе њем на власт дру гог 
кру га – поли тич ких стра на ка које испу ња ва ју њихо ве жеље и зах те ве. Оства ре на 
је кон тро ла над гото во свим  поли тич ким стран ка ма у Срби ји и успо ста вље но 
тржи ште поли тич ке пону де са циљем да на власт дођу „нај ко о пе ра тив ни ји“. Они 
су зајед нич ки ство ри ли и наро ду на грба чу ста ви ли тре ћи круг – тај ку не који су 
доби ја ли мак си мал не при ви ле ги је и моно по ле како би за што кра ће вре ме успе ли 
да обез бе де што веће про фи те из којих би се сви зајед но нами ри ва ли. 

Ова кво ста ње одр жа ва но је  кроз стра те ги ју „дуплог дна“ у коме је наро ду 
при ча но јед но а прав но-нор ма тив ним акти ма и еко ном ским мера ма чиње но 
упра во супрот но. Наме та њем усло ва европ ских инте гра ци ја и разним дру гим 
мето да ма вршен је при ти сак на „екс пер те и патри о те“ да тај но при хва те непо-
вољ не финан сиј ске аран жма не и пот пи шу оба ве зу ју ћа акта коло ни ја ли зма и 
еко ном ског поро бља ва ња.

Тако је спро во ђе на коло ни јал на тј. изу зет но недо ма ћин ска и непа три от ска 
еко ном ска поли ти ка која се пре све га огле да ла у држа њу пре це ње ног кур са дина ра 
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који је вештач ки одр жа ван сум њи вим и спор ним при ва ти за ци ја ма и нера ци о-
нал ним заду жи ва њем код ММФ-а.  Ова ква поли ти ка кур са је сти му ли са ла увоз и 
чини ла дома ћу про из вод њу неис пла ти вом, услед чега се при вре да Срби је  нашла 
у вео ма непо вољ ној ситу а ци ји. Про из вод ња као основ ни покре тач при вре де јед не 
земље је гото во уни ште на. Дома ћи про из во ђа чи су изло же ни погуб ном ути ца ју 
некон тро ли са не кон ку рен ци је уво зне робе услед гото во пот пу ног уки да ња цари-
на, кво та и кон ти ге на та па су мно ги про из вод ни капа ци те ти уга ше ни. При вре да 
је поста ла пре за ду же на и нели квид на, са вели ким нена пла ће ним потра жи ва њи-
ма. Знат но је пове ћан плат но-билан сни и трго вин ски дефи цит, дава не су кон це-
си је по изу зет но непо вољ ним усло ви ма, пове ћан је одлив струч не рад не сна ге, 
коруп ци ја цве та на свим ниво и ма, а вели ки број гра ђа на Срби је је остао без посла 
и дове ден на иви цу про па сти. 

Две ри сма тра ју да је за реша ва ње  ката стро фал ног ста ња у еко но ми ји кључ на 
про ме на у поли тич кој сфе ри – на избо ри ма, тј. раз би ја ње поме ну та три кру га Ује-
ди ње них моно по ла Срби је, и то избор ном вољом гра ђа на Срби је. То је пред у слов 
да би се ство ри ла ста бил на осно ва за суштин ске и коре ни те про ме не у еко но ми-
ји, које би дове ле до прет по став ки за еко ном ски опста нак Срби је, па тек потом и 
пове ћа ња запо сле но сти и пора ста живот ног стан дар да гра ђа на Срби је. 

Основ ни наци о нал ни циље ви у обла сти еко но ми је и инсти ту ци о нал но 
реше ње које би гаран то ва ло њихо во спро во ђе ње

Две ри сма тра ју да је еко ном ски опста нак и напре дак јед на од нај по у зда ни јих 
мера патри о ти зма! Сма тра мо да власт мора да се оба ве же на пости за ње наци о нал-
них циље ва у виду одре ђе них макро е ко ном ских пара ме та ра успе шно сти. Нај ва-
жни ји циљ је пости за ње мак си мал но могу ћег раста бру то-дру штве ног про из во да 
и мак си мал но могу ћег пове ћа ња запо сле но сти, уз што мањи сте пен инфла ци је.  
Да би се то оства ри ло Вла да би мора ла да се оба ве же на: 
1. Раз би ја ње ује ди ње них моно по ла и обез бе ђи ва ње нор мал них тржи шних 

усло ва за мала и сред ња пред у зе ћа;
2 Ула га ње у про из вод њу из буџе та;
3. Заме ну и сма ње ње уво за дома ћом про из вод њом;
4. Сма ње ње уну тра шњег и спољ ног дуга до њего вог нестан ка.

Две ри се зала жу за успо ста вља ње одго ва ра ју ћег инсти ту ци о нал ног реше ња 
којим би се гаран то ва ло спро во ђе ње  наци о нал них циље ва у обла сти еко но ми је. 
Сма тра мо да  пред сед ник Репу бли ке тре ба да зах те ва од пар ла мен тар них стра на-
ка и њихо вих кан ди да та за пред сед ни ка вла де да поред оста лог доста ве одго во ре 
и на пита ња коли ко ће годи шње: 

- сма њи ти плат ни дефи цит,
- сма њи ти спољ ни и уну тра шњи дуг,
- инве сти ра ти у при вре ду из буџе та.
Кан ди да ти тре ба да дају  и пред ло ге  дру гих мера о акту ел ним еко ном ским 

пита њи ма, као и мера за спро во ђе ње кон крет них сред ње роч них и дуго роч них 
еко ном ских циље ва који су рани је усво је ни у Скуп шти ни на осно ву широ ке јав не 
рас пра ве, како би се  обез бе дио кон ти ну и тет спро во ђе ња еко ном ске поли ти ке. 
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Сма тра мо да би пред сед ник Репу бли ке поред оста лих кри те ри ју ма морао нај-
о збиљ ни је да узме у раз ма тра ње доде лу ман да та кан ди да ту са нај по вољ ни јом 
пону дом и нај ве ћим кре ди би ли те том, који би гаран то вао спро во ђе ње зада тих 
циље ва. Сма тра мо да Скуп шти на тре ба јед ном годи шње редов но, а по потре би 
и ван ред но да раз ма тра резул та те рада Вла де и оце њу је одсту па ња изме ђу оства-
ре ног и про кла мо ва ног. 

Сма тра мо да у слу ча ју под ба ци ва ња пла на Вла да по ауто ма ти зму тре ба да 
буде у остав ци.  По уви ду у објек тив но ста ње ства ри Скуп шти на би сме ни ла или 
дала могућ ност Вла ди да наста ви свој ман дат под одре ђе ним усло ви ма. Сма тра мо 
да би ова кво инсти ту ци о нал но реше ње суштин ски про ме ни ло дана шњи однос 
наро да и њего вих иза бра ни ка јер би иза бра ни ци били при ти сну ти да оства ре 
раз вој не циље ве чиме би се патри о ти зам мерио дели ма а не речи ма. 

Циље ви:

- напу шта ње погуб ног нео ли бе рал ног еко ном ског моде ла 
- зау ста вља ње либе ра ли за ци је тржи шта која уни шта ва дома ћу при вре ду
- темељ на рекон струк ци ја бан кар ског систе ма (Народ на бан ка под кон-

тро лом пред став ни ка наро да, додат но опо ре зо ва ње стра них бана ка и посеб ни 
под сти ца ји дома ћим бан ка ма: фор ми ра ње Раз вој не бан ке Срби је и држав ног 
Фон да за одр жи ви раз вој у циљу дома ћих инве сти ци ја)

- рас ки да ње зави сног одно са пре ма ММФ-у
- нова поли ти ка кур са дина ра
- нова поли ти ка чува ња деви зних резер ви
- суб сти ту ци ја уво за
- реви зи ја пљач ка шке при ва ти за ци је 
- закон ска бор ба про тив моно по ла и коруп ци је
- про ши ре ње капа ци те та и над ле жно сти Држав не реви зор ске инсти ту ци је
- сузби ја ње моно по ла у мало про да ји
- нов однос пре ма стра ним инве сти ци ја ма и тај ку ни ма
-  раз вој дома ће нау ке и инфор ма тич ко-кому ни ка ци о них тех но ло ги ја, 

обно ва инсти ту та и науч ног рада на факул те ти ма
- ком плет но обра зо ва ње ускла ђе но са потре ба ма при вре де
- обно ва намен ске вој не про из вод ње 
- оси гу ра ње енер гет ске, сиро вин ске и пре храм бе не без бед но сти
- про из вод ња хра не и обно ва пре ра ђи вач ких капа ци те та
- под сти ца ње удру жи ва ња у про из вод њи
-  поспе ши ва ње желе знич ког сао бра ћа ја и изград ња уну тар срп ских пут-

них кори до ра
- срп ске еко ном ске инте гра ци је и рав но мер ни раз вој
- рефор ма поре ског и пен зиј ског систе ма
- уна пре ђе ње држав не упра ве и појед но ста вљи ва ње зако но пра ви ла
-  раз ви ја ње сео ског, бањ ског, пла нин ског, вер ског, здрав стве ног и град ског 

тури зма
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Мере:

1. Темељ на рекон струк ци ја бан кар ског систе ма
Две ри сма тра ју да је један од глав них узро ка ова квог еко ном ског ста ња пре пу-

шта ње бан кар ског сек то ра стра ном фак то ру. Бан ке које су углав ном у пот пу ном 
стра ном вла сни штву су држа не у повла шће ном поло жа ју у одно су на при вре ду. 
Стра не бан ке нису има ле општи инте рес а ни оба ве зу да зна чај ни је и под повољ ни-
јим усло ви ма дуго роч но инве сти ра ју у при вре ду. Народ на бан ка Срби је је омо гу-
ћи ла дава ње бан кар ских кре ди та под непо вољ ним усло ви ма који су  индек си ра ни 
у стра ној валу ти, чиме су бан ке биле осло бо ђе не од ризи ка про ме не кур са који 
је у пот пу но сти пре ба чен на при вре ду и гра ђа не. НБС је дозво ли ла да пред став-
ни штва стра них бана ка пла си ра ју кре ди те са про мен љи вом камат ном сто пом 
из сред ста ва доби је них од сво јих цен тра ла, док је штед ња гра ђа на кори шће на за 
купо ви ну држав них хар ти ја од вред но сти ради „крпље ња“ буџе та и вештач ког 
одр жа ва ња кур са. На тај начин су бан ке оства ри ва ле енорм не про фи те, знат но 
веће него у дру гим земља ма у тзв. „тран зи ци ји“. 

Две ри се зала жу за доно ше ње новог зако на о бан ка ма и темељ ну рекон струк-
ци ју бан кар ског систе ма у Срби ји. Две ри су про тив тзв. „неза ви сно сти“ НБС, тј. 
зави сно сти од међу на род них финан сиј ских инсти ту ци ја и стра ног капи та ла. 
Сма тра мо да поли ти ка НБС тре ба да буде у сагла сно сти са дуго роч ном еко ном-
ском поли ти ком и у функ ци ји раз во ја при вре де. 

Две ри се зала жу за покре та ње истра жног поступ ка ради утвр ђи ва ња евен ту-
ал не кри вич не одго вор но сти у вези сте ча ја чети ри вели ке држав не бан ке, чиме је 
отво рен про стор за пре пу шта ње гото во ком плет ног бан кар ског сек то ра гло бал ним 
моно по ли ма. Две ри су за пре и спи ти ва ње сум њи вих дока пи та ли за ци ја дома ћих 
бана ка које су биле у дели мич ном или пот пу ном вла сни штву Репу бли ке Срби је 
извр ше них од стра не међу на род них финан сиј ских инсти ту ци ја. 

Зала же мо се за стро жи ју кон тро лу про то ка нов ца у држа ви како би се сма-
њи ло избе га ва ње поре ских оба ве за и раз не зло у по тре бе. Уко ли ко се пока же да 
се у посто је ћем систе му плат ног про ме та не могу пости ћи задо во ља ва ју ће мере 
кон тро ле инси сти ра ће мо на поврат ку плат ног про ме та из бана ка у Завод за обра-
чун и пла ћа ње (ЗОП). Зала же мо се и за риго ро зну кон тро лу посло ва ња бана ка са 
ино стран ством посеб но у вези тзв. cross bor der кре ди та чији обим тре ба зна чај но 
сма њи ти. 

Зала же мо се за огра ни ча ва ње дава ња деви зних кре ди та у зна чај ни јим изно-
си ма осим при вред ним субјек ти ма и гра ђа ни ма који има ју ста би лан деви зни 
при лив. Сма тра мо да држа ва тре ба да огра ни чи и у зна чај ној мери сма њи ниво 
заду жи ва ња код бана ка са циљем да бан ке пре у сме ре пла си ра ње сред ста ва у при-
вре ду, а не као до сада у држав не хар ти је од вред но сти. Зала га ће мо се за уки да ње 
моно по ла бана ка у финан сиј ском посло ва њу са држа вом. Сма тра мо да тре ба дати  
ту могућ ност и дру гим финан сиј ским инси ти ту ци ја ма (држав ни и при ват ни 
пен зи о ни и оста ли фон до ви, оси гу ра ва ју ће куће и сл.) са циљем да се заду жи ва ње 
оба ви по што повољ ни јим усло ви ма. Са дру ге стра не, зала же мо се да се држа ва 
што мање заду жу је у земљи и ино стран ству до пот пу ног нестан ка дуга. 
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Сма тра мо да је један од нај ве ћих иза зо ва реша ва ње про бле ма кре ди та индек-
си ра них у стра ној валу ти. Сма тра мо да НБС тре ба да нало жи бан ка ма да ове 
кре ди те тран сфор ми ше у одго ва ра ју ће динар ске кре ди те чиме би се добар део 
валут ног ризи ка пре ба цио са при вре де и гра ђа на на бан ке и држа ву. Прет по ста-
вља мо да ће један део ова ко тран сфор ми са них кре ди та и даље бити пре ве ли ки 
терет посеб но за гра ђа не. Зала га ће мо се за при ме ну дру гих меха ни за ма за по-
моћ дужни ци ма, поред оста лог и за отва ра ње посеб ног – намен ског лизин га  у 
већин ском или пре те жном вла сни штву држа ве који би омо гу ћио под но шљи ви је 
месеч не оба ве зе дужни ка. 

Две ри се зала жу за пре ба ци ва ње тере та опо ре зи ва ња штед ње са гра ђа на на 
бан ке, као и за додат но опо ре зи ва ње бана ка и огра ни че ње енорм них бан кар-
ских про фи та, чиме би се оства рио нови при лив у буџет и пости гао већи сте пен 
наци о нал не еко ном ске суве ре но сти и финан сиј ске неза ви сно сти. Зала же мо се 
за ула га ње што већег дела ових  сред ста ва у Раз вој ну бан ку Срби је. 

2. Рас ки да ње зави сног одно са пре ма ММФу и спољ ни дуг
Две ри се зала жу  за пре ста нак заду жи ва ња и рас ки да ње зави сног одно са од 

ММФ-а јер то под ра зу ме ва вео ма погуб на усло вља ва ња и огра ни ча ва ња у вође њу 
еко ном ске поли ти ке, чије после ди це трпе  гра ђа ни Срби је. 

Уко ли ко је потреб но узи ма ти ино стра не кре ди те Две ри се зала жу за пости-
за ње ширег стра те шког дого во ра на међу др жав ном нивоу са при ја тељ ским 
држа ва ма, пре све га Руси јом и земља ма БРИКС гру па ци је како би се обез бе ди ла 
сред ства по што повољ ни јим усло ви ма. Нај ве ћи део тих сред ста ва тре ба да буде 
кори шћен  у циљу оства ри ва ња капи тал них инве сти ци ја у стра те шким обла сти ма 
и  поспе ши ва ња при вред не сарад ње и роб не раз ме не, у обо стра ном инте ре су и 
без еко ном ских и поли тич ких усло вља ва ња. Две ри се зала жу за пости за ње новог 
дого во ра са поје ди нач ним пове ри о ци ма спољ ног дуга, и то по прин ци пу да се 
пону ди гаран то ва на отпла та одре ђе ног дела уз отпи си ва ње остат ка дуго ва ња. 
Сход но томе, зала же мо се за пости за ње посеб ног дого во ра са оним пове ри о ци ма 
који су пону ди ли нај по вољ ни је усло ве, тј. при ста ли да отпи шу што већи део дуга. 

3. Поли ти ка кур са
Две ри се  зала жу за напу шта ње поли ти ке кур са пре це ње ног дина ра. Поли ти ка 

кур са дина ра тре ба да буде у функ ци ји суб сти ту ци је уво за, под сти ца ња про из вод-
ње и пове ћа ња изво за. Сма тра мо да је потреб но посте пе но и фазно при ла го ђа ва ње 
кур са дина ра ка тржи шном кур су како се не би угро зи ли гра ђа ни и при вре да. 
Они тре ба уна пред да буду упо зна ти са пла ном мера, како би се могли на вре ме 
при пре ми ти и при ла го ди ти и како би се у међу вре ме ну уз при ме ну дру гих мера 
оства ри ле при хва тљи ви је цене про из во да и услу га, као и одго ва ра ју ћи пари те ти. 

4.Деви зне резер ве 
Две ри се зала жу за про ме ну струк ту ре деви зних резер ви. С обзи ром на интен-

зи ви ра ње свет ске финан сиј ске кри зе зала же мо се за сма ње ње уде ла дужнич ких 
хар ти ја од вред но сти у укуп ним деви зним резер ва ма. Зала же мо се за изба ци ва ње 
сум њи вих обве зни ца држав ног дуга поје ди них запад них зема ља (пре свих САД 
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и Вели ке Бри та ни је) из деви зних резер ви, као и за уво ђе ње ста бил ни јих валу та 
и држав них хар ти ја од вред но сти. Зала же мо се за вра ћа ње што већег дела деви-
зних резер ви у земљу и њихо во кори шће ње у циљу раз во ја еко но ми је. Две ри се 
зала жу за пра ће ње поте за Руси је у вези са могућ но шћу да рубља поста не реги о-
нал на резер вна валу та са циљем да интен зив ну роб ну раз ме ну пра ти међу соб но 
држа ње валу та у деви зним резер ва ма. Исто се одно си и на валу те оста лих држа ва 
БРИКС гру па ци је. Две ри се зала жу за пове ћа ва ње уде ла зла та и сре бра у деви зним 
резер ва ма, као и за ста вља ње екс пло а та ци је ових пле ме ни тих мета ла под стро гу 
држав ну кон тро лу. 

5. Суб сти ту ци ја уво за
Две ри се зала жу за фоку си ра ње на суб сти ту ци ју, тј. сма ње ње и  заме ну уво за 

као јед ну од кључ них мера за под сти ца ње дома ће при вре де. На тај начин се ефи-
ка сни је и брже може пости ћи сма ње ње плат но-билан сног и спољ но-трго вин ског 
дефи ци та земље него пове ћа њем изво за. Зала же мо се за озбиљ ну струч ну ана ли-
зу која би пока за ла које при вред не гра не су нај по год ни је за поли ти ку подр шке 
суб сти ту ци је уво за која би била подр жа на од стра не држа ве из буџе та.

С тим у вези, Две ри се зала жу за при ме ну мера као што су сред њо роч на 
царин ска зашти та дома ћих про из во ђа ча у стра те шким гра на ма, коли чин ско 
огра ни ча ва ње уво за систе мом кво та и кон ти ге на та, као и уво ђе ње разних мера 
ван ца рин ске зашти те. Сма тра мо да кво те и кон ти ген ти тре ба да буду под стал ном 
кон тро лом Држав не реви зор ске инсти ту ци је, како не би биле извор коруп ци је 
и моно по ла. Исто тако зала же мо се за хит но пони шта ва ње свих погуб них мера 
у овој обла сти које су при ме ње не услед јед но стра не при ме не Спо ра зу ма о ста-
би ли за ци ји и при дру жи ва њу са ЕУ и крше ња реци про ци те та у при ме ни ЦЕФ ТА 
спо ра зу ма. Сма тра мо да поред тога суб сти ту ци ја уво за тре ба да буде финан сиј ски 
подр жа на од стра не раз вој них бана ка дава њем држав них гаран ци ја, поре ским и 
дру гим олак ши ца ма за ула га ње у стра те шке гра не. Сма тра мо да је суб сти ту ци ја 
уво за пра ва осно ва за дугу ро чан и ста би лан извоз.

6. Реви зи ја при ва ти за ци је 
Две ри се зала жу за пре и спи ти ва ње свих уго во ра о при ва ти за ци ји дома ћих 

пред у зе ћа од 2000. годи не и пони шта ва ње оних при ва ти за ци ја које су резул тат 
зло у по тре бе поло жа ја, пре ва ра и лич них дого во ра, а који ма су јав на добра и стра-
те шки ресур си про да ва ни по више стру ко нижим цена ма од тржи шних, чиме је 
директ но оште ће на држа ва Срби ја, њен буџет и њени гра ђа ни. Две ри се зала жу 
за кри вич ну одго вор ност свих оних који су спро ве ли ова кве пљач ка шке при ва-
ти за ци је. Сма тра мо да је потреб но извр ши ти ана ли зу сва ког кон крет ног слу ча ја 
при ва ти за ци је и пред ло жи ти одго ва ра ју ће мере. 

Зала же мо се и за детаљ ну кон тро лу доса да шњег рада Акциј ског фон да. Две ри 
су про тив про да је стра те шки важних јав них пред у зе ћа. Зау ста ви ће мо при ва ти за-
ци ју свих при род них и при вред них капа ци те та од стра те шког држав ног зна ча ја 
и пре и спи та ти доса да шње обли ке про да је јав не сво ји не и при род них богат ста ва 
Срби је: изво ра пија ће воде, реч них токо ва, руд ни ка, леко ви тих бања и пољо при-
вред ног земљи шта.
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Две ри се зала жу за доно ше ње Зако на о испи ти ва њу поре кла имо ви не и пред-
у зе ћа свих лица која су у пери о ду од 1989. до 2011. годи не оства ри ва ли нере ал но 
висо ки раст и про фи те на годи шњем нивоу, са циљем да буде про ве ре но да ли су 
до имо ви не дошли зло у по тре бом слу жбе ног поло жа ја, коруп ци јом, поли тич ким 
и дру гим  моно пол ским пози ци ја ма и разним при ви ле ги ја ма, као и про тив за ко-
ни тим, пре вар ним и кри ми нал ним рад ња ма. 

7. Бор ба про тив моно по ла и коруп ци је и раз вој сло бод ног тржи шта
Две ри се зала жу за закон ско и инсти ту ци о нал но сузби ја ње пара зит ског 

дело ва ња Ује ди ње них моно по ла Срби је: стра них бана ка и ком па ни ја, стра них 
амба са да, кон тро ли са них меди ја, дома ћих тај ку на у моно пол ском поло жа ју. Две-
ри се зала жу за поо штра ва ње посто је ћих кри те ри ју ма о дефи ни ци ји моно по ла. 
Зала же мо се за при ме ну оштрих мера про тив моно по ла које укљу чу ју:

•	 ван ред но опо ре зи ва ње, 
•	 про гре сив но опо ре зи ва ње „вели ких игра ча“,
•	 нејед на ко царин ско опте ре ће ње у одно су на вели чи ну уво зни ка, 
•	 при нуд но раз би ја ње на мање цели не,
•	 сти му ли са ње кон ку рен ци је дава њем бени фи ци ја и олак ши ца мањим и 

сред њим пред у зе ћи ма и сл.
Две ри се оштро про ти ве и кар те ли за ци ји, пого то во у бан кар ском сек то ру. 
Са дру ге стра не, Две ри сма тра ју да је због дуго го ди шњег ути ца ја инте ре сних 

гру па и зло у по тре ба поло жа ја на раз ли чи тим ниво и ма тржи ште Срби је неком-
плет но и неде фи ни са но и да због тога има мо висок ниво сиве и црне еко но ми је. С 
тим у вези, Две ри се зала жу за уво ђе ње јасних пра ви ла за поспе ши ва ње тржи шне 
утак ми це и њихо ву стро гу кон тро лу са циљем да се раз ви је сло бод но тржи ште. 

Сма тра мо да је бор ба про тив коруп ци је на систем ском нивоу немо гу ћа без 
зао кру жи ва ња кон тро ле над одре ђе ним бро јем кључ них пози ци ја у вла сти. Зала-
же мо се за зао кру жи ва ње поврат них меха ни за ма који би омо гу ћи ли да нала зи 
држав них тела за бор бу про тив коруп ци је ван ред но, по хит ном поступ ку и без 
одла га ња, поста ну рад ни зада ци за Држав ну реви зор ску инсти ту ци ју и/или Тужи-
ла штво како би се чим је пре могу ће утвр дио или опо врг нуо слу чај коруп ци је 
и даље посту па ло по јасно дефи ни са ној про це ду ри. Зала же мо се за знат но поо-
штра ва ње казне них мера у слу ча ју коруп ци је и за њихо во дослед но спро во ђе ње 
без изу зе та ка. Зала же мо се за зна чај но про ши ре ње капа ци те та и над ле жно сти 
Држав не реви зор ске инсти ту ци је и на јав на пред у зе ћа, као и на пред у зе ћа и бан-
ке које су у већин ском или знат ном делу у вла сни штву држа ве. Две ри се зала жу 
и за фор ми ра ње тела за бор бу про тив коруп ци је и оде ље ња Држав не реви зор ске 
инсти ту ци је на  локал ном – град ском и општин ском нивоу. 

 
8. Сузби ја ње моно по ла у мало про да ји

Посеб ну пажњу ћемо обра ти ти на раз би ја ње моно по ла у мало про да ји који 
назна чај ни јим делом држе мало про дај ни трго вин ски лан ци у стра ном и/или 
тај кун ском вла сни штву. 

Дома ћи про из во ђа чи, пого то во они мањи и сред њи, су од вели ких трго вин-
ских лана ца на раз не начи не уце ње ни и реке ти ра ни. Они мора ју да бира ју изме ђу 
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два зла: да ли да не послу ју са вели ким трго вин ским лан ци ма и да про пад ну јер 
нема ју где да пла си ра ју робу или да послу ју са њима уз број не уце не, уступ ке, 
рекет и кашње ња у пла ћа њи ма са тако ђе зна чај ном веро ват но ћом да про пад ну. 

Наи ме, трго вин ски лан ци кори сте сво ју моно пол ску пози ци ју тако што наме-
ћу разна пра ви ла као што су:

•	 Прво пуње ње – оба ве за да се прва испо ру ка робе која ће се пла си ра ти да 
бес плат но 

•	 Listing fee – напла ћу је се  место на поли ци јер на при мер потро ша чи нај-
ви ше купу ју про из во де на поли ца ма у виси ни очи ју. Са дру ге стра не одре ђе ни 
лан ци напла ћу ју ову гло бу без обзи ра где ће се нала зи ти про из вод.  

•	 Cas sa scon to – додат ни накнад ни, недо го во ре ни коли чин ски рабат којим 
трго вин ски ланац уце њу је доба вља че пла ћа њем доспе лих оба ве за

•	 Про ду жа ва ње рока за упла ту и кашње ње у пла ћа њу и сл. 
Зала га ће мо се за забра ну, стро гу кон тро лу и оштро кажња ва ње наве де них и 

слич них пра ви ла који ма се уце њу ју доба вља чи. 
Трго вин ски лан ци у стра ном вла сни штву су шире њем мре же прак тич но 

купо ва ли и тржи ште, тј. могућ ност за пла сман сво јих про из во да. Честа је ситу а-
ци ја да се поред пар нај ја чих углав ном стра них брен до ва у одре ђе ној кате го ри ји 
про из во да нуди тзв. „pri va te label“ тј. један или чак више про из во да роб не мар ке 
тог трго вин ског лан ца (про из ве де не углав ном ван Срби је) и то у зна чај ним коли-
чи на ма на поли ца ма. На тај начин нема у пону ди малих локал них, реги о нал них и 
вели ких доба вља ча - про из во ђа ча из Срби је. Вели ки трго вин ски лан ци су исто вре-
ме но и вели ки уво зни ци па они пла си ра ју широк спек тар ино стра них про из во да 
који гуше дома ћу про из вод њу. 

Инси сти ра ће мо на одго ва ра ју ћој, знат но већој засту пље но сти дома ћих про-
из во ђа ча – доба вља ча на локал ном, реги о нал ном, наци о нал ном, као и на нивоу 
срп ских зема ља. Инси сти ра ће мо на зна чај ни јој  засту пље но сти  про из во да, полу-
про и зво да и сиро ви на у роб ним мар ка ма мало про дај них лана ца који су поре клом 
из Срби је и срп ских зема ља у реги о ну. Зала же мо се да се скра ти мак си мал ни  
рок пла ћа ња пре ма доба вља чи ма на 60 дана чиме би се ство ри ла рав но те жа тј. 
зашти ти ли доба вља чи од пре ја ких трго ва ца, али и тргов ци од пре ја ких доба вља ча 
(углав ном у стра ном вла сни штву са пер ма нент ним мар ке тин шким кам па ња ма 
које инси сти ра ју на аван сном или direct debit пла ћа њу). 

9.Однос пре ма стра ним инве сти то ри ма и тај ку ни ма
Две ри су за рас ки да ње коло ни јал ног поло жа ја пре ма стра ном капи та лу у 

који нас је довео сада шњи режим, а који за кона чан резул тат има екс те ри то ри-
ја лан прав ни и еко ном ски ста тус стра них инве сти ци ја  као што је то већ виђе но 
у земља ма тре ћег све та. Две ри су за уки да ње суб вен ци ја и поре ских олак ши ца 
стра ним инве сти то ри ма ради отва ра ња нових рад них места јер је очи глед но да 
ће мно ги од њих пре ба ци ти про из вод њу ван Срби је када суб вен ци је више не буду 
покри ва ле тро шко ве рад не сна ге.  

Под непо жељ ним стра ним и тај кун ским инве сти ци ја ма (при ва ти за ци ја ма) 
сма тра мо инве сти ци је у који ма је  пред у зе ће поста ло део пљач ка шког гло бал ног 
и/или пљач ка шког дома ћег систе ма у коме су поред оста лог:
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•	 намет ну те екс трем но мале над ни це у нео д го ва ра ју ћим рад ним усло ви ма,
•	 отпу штен нај ве ћи део рад ни ка,
•	 пре не ше на „прља ва“ тех но ло ги ја и про из во ди, 
•	 у зна чај ној мери про ме ње на основ на делат ност пред у зе ћа,
•	 знат но сужен асор ти ман про из вод ње, 
•	  уво же на сиро ви на и полу про и звод који се у одго ва ра ју ћем ква ли те ту 

про из во ди и код нас, 
•	 актив ност све де на на пако ва ње робе која је про из ве де на ван Срби је,
•	 дра стич но рас ки ну те везе са дома ћим доба вља чи ма роба и услу га,
•	  намен ски изно шен про фит из земље путем непо сто је ћих или „наду ва-

них“ инфор ма тич ких, мар ке тин шких и кон сул тант ских услу га, као и 
на раз не дру ге начи не. 

Две ри се зала жу за пот пу ну, коре ни ту про ме ну при вред ног окру же ња. Зала-
же мо се за детаљ ну ана ли зу посто је ћих стра них  и тај кун ских при ва ти за ци ја 
и при ме ну мера које би резул то ва ле њихо вим струк тур ним при ла го ђа ва њем 
потре ба ма при вре де Срби је и сред ње роч ним и дуго роч ним циље ви ма еко ном-
ске поли ти ке. 

Сма тра мо да је потреб но уво ђе ње посеб ног про гре сив ног анти гло ба ли стич ког 
и анти тај кун ског поре за као пре суд не мере која би при ну ди ла тај ку не и стра не 
инве сти то ре да се при ла го де жеље ном при вред ном окру же њу. Таквим пред у зе ћи-
ма би се вре ме ном могао сма њи ва ти поме ну ти порез уко ли ко би у зада том року 
испу ни ли тра же не зах те ве који би се од слу ча ја до слу ча ја сво ди ли на:

•	 побољ ша ње усло ва рада,
•	 уво ђе ње еко ло шких мера и мера зашти те на раду,
•	 вра ћа ње прво бит не делат но сти пред у зе ћа,
•	  про ши ре ње капа ци те та и асор ти ма на про из вод ње уко ли ко су у пита њу 

дефи ци тар ни про из во ди,
•	 кори шће ње дома ћих сиро ви на и полу про и зво да у про це су про из вод ње,
•	 анга жо ва ње дома ћих доба вља ча роба и услу га,
•	 знат но сма ње ње одли ва про фи та из земље и сл. 
Те актив но сти тре ба да спро ве де и коор ди ни ше посеб но тело које би фор ми ра ла 

Вла да Срби је, а које би сво је изве шта је пери о дич но дава ло на увид одго ва ра ју ћем 
скуп штин ском одбо ру. Цео посту пак мора бити кон тро ли сан од стра не Држав не 
реви зор ске инсти ту ци је, као и тела за бор бу про тив моно по ла и коруп ци је. Са 
дру ге стра не, осми шља ва ње зах те ва и зада та ка, дава ње роко ва и рас пи си ва ње 
анти гло ба ли стич ког и анти тај кун ског поре за се мора спро во ди ти опре зно и уз 
при ме ну мера за сма ње ње евен ту ал не зави сно сти, тј. ства ра ње алтер на ти ве како 
се не би деси ла нагла затва ра ња про из вод них пого на, отпу шта ња рад ни ка и ство-
рио кон тра е фе кат тј. иза зва ли поре ме ћа ји на тржи шту и у при вред ном окру же њу.

Под пожељ ним стра ним инве сти ци ја ма сма тра мо инве сти ци је:
•	 у нове тех но ло ги је ради пове ћа ња ефи ка сно сти посто је ће про из вод ње,
•	 у нове тех но ло ги је ради пове ћа ња ква ли те та про из во да, 
•	  ради поди за ња инду стриј ских капа ци те та и овла да ва ња пот пу но новим 

обла сти ма про из вод ње која је у скла ду са сред њо роч ним и дуго роч ним 
пла ном раз во ја при вре де Срби је,
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•	 које доно се реал но пове ћа ње изво за,
•	 које доно се реал ну кон ку рент ност при вре ди а не моно пол,
•	 које доно се уна пре ђе не систе ме упра вља ња и орга ни за ци је. 
Пожељ но је мањин ско вла сни штво стра ног инве сти то ра, тј. задр жа ва ње 

кон трол ног вла снич ког паке та у дома ћем вла сни штву, осим у слу ча је ви ма тзв. 
gre en fi eld инве сти ци ја које су у скла ду са пла но ви ма при вред ног раз во ја. 

У слу ча је ви ма уво за роба које се не могу брзо или уоп ште суб сти ту и са ти 
дома ћом про из вод њом зала же мо се за пости за ње дого во ра са држа ва ма или ком-
па ни ја ма о пре ба ци ва њу одре ђе ног дела про из вод ног про це са код нас – на при-
мер, финал ног скла па ња и кон тро ле ква ли те та са циљем пове ћа ња запо сле но сти. 

 
10. Обра зо ва ње ускла ђе но са потре ба ма при вре де

Две ри сма тра ју да у Срби ји посто ји знат на струк тур на неу са гла ше ност рад не 
сна ге са потре ба ма при вре де, тј. да су у доса да шњем пери о ду фор си ра на пре ко 
потреб не мере број на непро дук тив на зани ма ња. Сма тра мо да школ ство тре ба да 
буде ускла ђе но са дуго роч ним стра те шким прав ци ма еко ном ског раз во ја. Сма-
тра мо да држа ва тре ба да посеб но пома же шко ле и факул те те у дефи ци тар ним 
зани ма њи ма у који ма је пла ни ран раз вој. 

Две ри се зала жу за обно ву науч них инсти ту та у скла ду са дуго роч ним стра-
те шким прав ци ма еко ном ског раз во ја. Сма тра мо да држа ва тре ба зна чај но да 
инве сти ра у обно ву инсти ту та и науч ног рада на факул те ти ма кроз доде лу сред-
ста ва на намен ским кон кур си ма, пого то во у обла сти ма пољо при ве де, енер ге ти ке, 
теле ко му ни ка ци ја и инфор ма ти ке, али и у мно гим дру гим гра на ма при вре де. 

11. Обно ва намен ске вој не про из вод ње
Две ри се зала жу за темељ ну обно ву намен ске про из вод ње. Сма тра мо да је 

потреб но обно ви ти вој но-тех нич ке инсти ту те који ће само стал но или у сарад-
њи са заин те ре со ва ним држа ва ма и ком па ни ја ма ради ти на раз во ју оних врста 
нао ру жа ња које тре ба да про из и ђу из нове вој не док три не. С тим у вези, Срп ска 
Вој ска кроз обно ву и допу ну капа ци те та и врста нао ру жа ња тре ба да буде основ-
ни купац про из во да намен ске инду стри је. Сма тра мо да посеб ну пажњу тре ба 
посве ти ти пове ћа њу изво за поврат ком на тра ди ци о нал на тржи шта кроз обно ву 
сарад ње на одр жа ва њу и уна пре ђи вањy посто је ћих капа ци те та. 

12. Вели чи на земљи шног посе да
Две ри се зала жу за сти му ли са ње укруп ња ва ња пољо при вред ног посе да до 

нивоа сред њих и већих услед пове ћа ња ефи ка сно сти про из вод ње. Са дру ге стра не, 
Две ри су изри чи то про тив посто ја ња огром них пољо при ред них посе да вели чи на 
хиља да хек та ра на нивоу лати но а ме рич ких лати фун ди ја, као и про да је пољо при-
вред ног земљи шта стран ци ма. Зала же мо се за детаљ ну реви зи ју про це са сти ца ња 
таквих посе да, као и за при ме ну одлуч них систем ских и ван ред них мера за њихо во 
раз би ја ње и огра ни ча ва ње. Пара лел но са тим зала же мо се и за исти прин цип у 
срод ним обла сти ма као што су набав ка репро ма те ри ја ла за пољо при вред ни ке, 
откуп, тран спорт и дистри бу ци ја, мало про да ја, и сл. 
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Зала же мо се за уво ђе ње сти му ла ци ја у циљу охра бри ва ња поврат ни ка на село 
који желе да обно ве сво ја има ња као јед ну од мера за сма ње ње неза по сле но сти и 
медиј ско про мо ви са ње целог кон цеп та. 

13. Про из вод ња хра не, обно ва ком би на та  
и дру гих пре ра ђи вач ких капа ци те та 

Две ри сма тра ју да је про из вод ња и извоз хра не нај при о ри тет ни је еко ном ско 
пита ње Срби је. С тим у вези зала же мо се за фор ми ра ње Мини стар ства хра не и при-
род них ресур са којем тре ба про ши ри ти  инге рен ци је на обла сти које директ но 
ути чу на ефи ка сност целог про це са, чиме би се оства ри ла што већа зара да. Две ри 
се зала жу да се у што већој мери пла си ра ју гото ви про из во ди у одно су на сиро ви-
не. Зала же мо се да се на при ме ру опти ми за ци је изво за хра не за Руси ју напра ви 
модел који ће се при ме њи ва ти за про дор на дру га важна тржи шта. С тим у вези 
зала же мо се да Мини стар ство хра не инве сти ра у:

•	  изград њу или закуп јав них непро фит них царин ских скла ди шта у нај ве-
ћим кван та шким цен три ма у Руси ји, 

•	  орга ни зо ва ње  капи лар не дистри бу ци је до мало про дај них обје ка та у 
нај ве ћим град ским цен три ма, 

•	 орга ни зо ва ње редов ног -  збир ног тран спор та у току целе годи не, 
•	  бес плат но сер ти фи ко ва ње за руске стан дар де за пољо при вред не про из-

во ђа че и пре ра ђи вач ка постро је ња и сл. 
Сма тра мо да уго вор о пла сма ну робе и гаран ци ји ква ли те та тре ба да се рати-

фи ку је на држав ном нивоу. 
У циљу обез бе ђи ва ња што веће и ста бил ни је тра жње за нашим пре храм бе ним 

про из во ди ма зала же мо се за:
•	  пости за ње међу др жав них дого во ра са земља ма у раз во ју који нису вели-

ки про из во ђа чи хра не ради одре ђи ва ња сред ње роч них потре ба и одго-
ва ра ју ћих кво та те пости за ња што повољ ни јег одно са цена и тра же них 
коли чи на у обо стра ном инте ре су.

•	  Усло вље ни увоз одго ва ра ју ћим изво зом наших пре храм бе них и дру гих 
про из во да како би се у што већој мери ком пен зо вао трго вин ски дефи-
цит изво зом. 

•	  повра так бар тер начи на трго ви не тј. међу соб не раз ме не роба и услу га у 
слу ча је ви ма уко ли ко то није дру га чи је могу ће, што може бити важно у 
усло ви ма нара ста ју ће финан сиј ске и еко ном ске кри зе. 

Зала же мо се за при ме ну сти му ла тив них мера – дава ње суб вен ци ја и поре ских 
олак ши ца за обно ву пољо при вред них ком би на та и пре ра ђи вач ких капа ци те та 
са циљем да се омо гу ћи ста бил ни ји откуп и већа подр шка пољо при вред ним 
про из во ђа чи ма  кроз могућ ност повољ ни је  набав ке са одло же ним пла ћа њем 
гори ва, ђубри ва и семен ског мате ри ја ла и са могућ но шћу накнад ног регу ли са ња 
при ли ком отку па. Зала же мо се за сти му ли са ње кла стер ског удру жи ва ња малих 
про из во ђа ча и једин стве ног брен ди ра ња, али и за ства ра ње усло ва за само стал ни 
наступ агил ни јих про из во ђа ча. Зала же мо се за под сти ца ње дома ћих про из во ђа ча 
опре ме како би се омо гу ћи ло дава ње повољ них роб них кре ди та пољо при вред-
ним про из во ђа чи ма. С тим у вези сма тра мо да је потреб но фор ми ра ње држав не 



II ИЗБОР НИ ПРО ГРАМ СКИ ТЕК СТО ВИ

127

раз вој не бан ке која би директ но под сти ца ла про из вод њу хра не. Сма тра мо и да 
Мини стар ство хра не тре ба да помог не  фор ми ра ње  послов не мре же чији би 
циљ био међу соб но упо зна ва ње и при бли жа ва ње пољо при вред них про из во ђа ча 
који ма су потреб на ула га ња и инве сти то ра из дија спо ре који би желе ли да уло-
же у кон крет не про јек те. Сарад ња са дија спо ром би се у касни јим фаза ма могла 
про ши ри ти и на кон крет не про јек те у дру гим при вред ним гра на ма.   Сма тра мо 
да дија спо ра тре ба сама да фор ми ра и кон тро ли ше Фонд за одр жи ви раз вој Срби-
је, који би се посве тио ула га њи ма у разним обла сти ма, а пого то во у енер ге ти ци, 
инфра струк ту ри, пољо при вре ди, сео ском раз во ју и тури зму.

14. Нови вла снич ки кон цепт: под сти ца ње удру жи ва ња
С обзи ром на лоша иску ства са држав ним, тај кун ским и мул ти на ци о нал ним 

вла сни штвом над кључ ним пре ра ђи вач ким, про из вод ним и про дај ним капа ци-
те ти ма, Две ри се зала жу за покре та ње јав не рас пра ве о новом вла снич ком кон-
цеп ту са иде јом да се омо гу ћи и про из во ђа чи ма и потро ша чи ма хра не да буду 
вла сни ци пре ра ђи вач ких капа ци те та на које су осло ње ни, чиме би се затво рио 
круг и напра ви ла вео ма важна поврат на спре га. 

Зала же мо се да држа ва фор ми ра њем посеб ног фон да и коор ди на ци о ног тела 
помог не фор ми ра ње раз ли чи тих вла снич ких обли ка тј. да омо гу ћи да: 

•	  пољо при вред ни про из во ђа чи купу ју пре ра ђи вач ке капа ци те те, анга жу ју 
руко вод ство и рад ну сна гу у пре ра ди и про да ју пре ра ђе ви не на тржи шту,

•	  потро ша чи купу ју пре ра ђи вач ке капа ци те те и посе де и анга жу ју руко-
вод ство и рад ну сна гу да за њих про из во ди и пре ра ђу је,

•	  пољо при вред ни про из во ђа чи и потро ша чи купу ју про дај не објек те и 
лан це, анга жу ју руко вод ство и рад ну сна гу да за њих про да је,

•	  се фор ми ра ју раз ли чи те ком би на ци је мешо ви тог вла сни штва где би од 
слу ча ја до слу ча ја зајед но уче ство ва ли про из во ђа чи, потро ша чи, држа ва, 
стра те шки парт не ри, важни доба вља чи опре ме и сл. како би се омо гу ћи-
ле чвр шће везе, омо гу ћи ла ста бил ност посло ва ња, пости гла дуго трај ни ја 
гаран то ва на тра жња, ефи ка сни ја про из вод ња, сма њи ли тро шко ви, омо-
гу ћи ле повољ ни је цене и сл. 

Јед на од иде ја је да држа ва пре ко Раз вој не бан ке обез бе ди кре дит за набав ку 
опре ме за пре ра ђи вач ки капа ци тет који би се вла снич ки пре нео на пољо при вред-
не про из во ђа че у виду еснаф ско-задру жног удру жи ва ња. Сма тра мо да у таквом 
обли ку вла сни штва пра во на одлу чи ва ње  тре ба да сле ди прин цип један човек-је-
дан глас, да се не би вели чи ном посе да или неким дру гим кри те ри ју мом омо гу-
ћа ва ле зло у по тре бе и пре гла са ва ња. Са дру ге стра не, због нега тив них иску ста ва 
кому ни стич ког само у пра вља ња сма тра мо да је у ова квом вла снич ком кон цеп ту 
потреб но огра ни чи ти број уче сни ка у вла сни штву јасно дефи ни са ним и лако 
про ве ри вим кри те ри ју ми ма на осно ву којих би се то пра во сти ца ло али и губи ло. 

15. Потро шач ко задру гар ство
Сма тра мо да поред раз во ја свих обли ка задру гар ства посеб но тре ба ради ти 

на под сти ца њу потро шач ког задру гар ства и њего вом медиј ском про мо ви са њу. 
Иако га посто је ћи закон омо гу ћа ва потро шач ко задру гар ство је у Срби ји гото во 
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пот пу но замр ло. Сма тра мо да шири круг потро ша ча, пого то во у град ским сре ди-
на ма, тре ба бли же упо зна ти са повољ но сти ма које пру жа овај вид удру жи ва ња 
који успе шно функ ци о ни ше у поје ди ним земља ма. За раз ли ку од мало про дај ног 
пред у зе ћа коме је циљ оства ри ва ње про фи та за вла сни ка, циљ потро шач ке задру-
ге је омо гу ћа ва ње набав ке разних врста роба чла но ви ма задру ге по што повољ-
ни јим цена ма. Потро шач ке задру ге могу има ти сво је запо сле не. Потро шач ка 
задру га може у име сво јих задру га ра на осно ву збир них потре ба наба вља ти робу 
директ но од про из во ђа ча зао би ла зе ћи при томе јед ног или више посред ни ка у 
трго ви ни. Цена коју за робу пла ћа ју задру га ри је нешто већа него набав на цена 
јер се из те раз ли ке финан си ра рад саме задру ге (закуп про сто ри је и про дај ног 
објек та, основ на сред ства за рад, режиј ски тро шко ви, књи го вод ство, запо сле ни 
и сл). Са дру ге стра не, тај дода так на цену може бити знат но мањи него мало про-
дај на трго вач ка мар жа па самим тим и цена знат но повољ ни ја. 

Две ри ће се зала га ти за фор ми ра ње коор ди на ци о ног тела и одго ва ра ју ћег 
фон да задру жног покре та који ће ради ти на упо зна ва њу и пове зи ва њу пољо при-
вред них, про из вод них и  потро шач ких задру га, као и пре ра ђи вач ких капа ци те та 
у раз ли чи тим обли ци ма вла сни штва са циљем да се обез бе ди гаран то ва на дуго-
роч на тра жња и постиг ну повољ ни је цене. Коор ди на ци о но тело поред оста лог 
тре ба да под сти че дубље задру жно пове зи ва ње, тј. да омо гу ћи пре мо шћа ва ње 
про бле ма ликвид но сти у пољо при вред ној про из вод њи и пре ра ди тако што би 
под сти ца ло потро шач ке задру ге на купо ви ну про из во да у прет пла ти тј. аван сно 
пла ћа ње у што је могу ће већој мери. 

Зала га ће мо се да држа ва сти му ла ци ја ма и поре ским олак ши ца ма омо гу ћи 
фор ми ра ње већих потро шач ких задру га које би има ле сво је лан це про дав ни ца 
на реги о нал ном нивоу, па чак и широм Срби је чиме би се ома со вио задру жни 
покрет и омо гу ћи ло ширем кру гу потро ша ча да кори сти погод но сти овог начи на 
купо ви не. Ова кве задру ге би из оства ре ног вишка у трго ви ни или уз помоћ држа-
ве могле поста ти вла сни ци или сувла сни ци кон крет них пре ра ђи вач ких пого на 
како би се омо гу ћи ле додат не повољ но сти купо ви не за задру га ре. О свим бит ним 
пита њи ма одлу чи ва ла би скуп шти на задру га ра коју би сачи ња ва ли ода бра ни 
задру га ри са локал ног нивоа. Скуп шти на би бира ла задру жни извр шни одбор 
који би уз евен ту ал но анга жо ва ње про фе си о на ла ца опе ра тив но водио посло ве. 

Сма тра мо да би раз вој потро шач ких задру га и нови вла снич ки кон цепт кроз 
под сти ца ње удру жи ва ња уоп ште дуго роч но повољ но ути ца ли на опште сма ње ње 
трго вин ских мар жи и сма ње ње бро ја посред ни ка у трго ви ни. 

16. Сао бра ћај
Две ри сма тра ју да је потреб но чим је могу ће пре завр ши ти про јек те тран зит-

них друм ских сао бра ћај ни ца кроз Срби ју које неспо соб на власт годи на ма није 
успе ла да завр ши. Са дру ге стра не, сма тра мо да је нео п ход на изград ња „уну тра-
шњих кори до ра“, тј. јед ног или више кру жних ауто путе ва како би се побољ шао 
сао бра ћај по боч ним прав ци ма и како се не би ства ра ла сао бра ћај на сле па цре ва 
у поје ди ним, пого то во при гра нич ним под руч ји ма Срби је. Ова буду ћа мре жа 
ауто пу те ва посеб но би тре ба ло да боље пове же Срби ју са Репу бли ком Срп ском 
и Црном Гором. 
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Две ри сма тра ју да у усло ви ма систем ске гло бал не кри зе и могу ћег нафт ног 
шока нагло расте зна чај желе знич ког сао бра ћа ја. Сход но томе зала же мо се за модер-
ни за ци ју желе зни ца кроз пове ћа ње про цен та брзих пру га и пру га са два коло се ка 
по тран зит ним и маги страл ним прав ци ма, као и посте пе ну обно ву тра са до про-
из вод них капа ци те та како се они буду обна вља ли. Зала же мо се за модер ни за ци ју 
возног пар ка и сиг нал них капа ци те та која тре ба да буде реа ли зо ва на у сарад њи са 
дома ћим инсти ту ти ма и при вре дом. Про ти ви мо се раз два ја њу инфра струк ту ре 
од тран спорт них капа ци те та и њихо вој наја вље ној при ва ти за ци ји. Сма тра мо да 
се сред ства могу знат ним делом обез бе ди ти и из посто је ћих и буду ћих дома ћих 
изво ра, као што су буџет, фонд за одр жи ви раз вој кога би фор ми ра ла дија спо ра, 
рефор ми са ни пен зи о ни фонд, заин те ре со ва на пред у зе ћа и сл. 

Зала же мо се за изград њу реч ног тер ми на ла на Дуна ву који би се изгра дио у 
сарад њи са заин те ре со ва ним држа ва ма са циљем да се омо гу ћи да се тран зит ни 
ками он ски тран спорт пре у сме ри на бар же по  Дуна ву од Источ не Срби је до цен-
трал не Евро пе и даље узвод но. 

Про ти ви мо се при ва ти за ци ји ЈАТ-а. 

17. Рав но мер ни раз вој и срп ске еко ном ске инте гра ци је 
Две ри су про тив кон цен тра ци је нај зна чај ни јег дела при вред них актив но сти 

у неко ли ко вели ких гра до ва, пого то во у Бео гра ду. Зала га ће мо се за рав но мер ни 
раз вој и пре у сме ра ва ње што већег дела буџет ских сред ста ва у раз вој не про јек те 
који су наме ње ни мање раз ви је ним сре ди на ма у Срби ји.

Зала же мо се за фор ми ра ње посеб ног фон да или раз вој не бан ке која ће под-
сти ца ти раз вој локал не инфра струк ту ре и обез бе ђи ва ти ликвид ност локал них 
само у пра ва, посеб но у мање раз ви је ним сре ди на ма. 

 Зала же мо се и за срп ске еко ном ске инте гра ци је тј. ства ра ње једин стве ног 
еко ном ског про сто ра Срби је и срп ских зема ља у реги о ну, и - коли ко је то могу ћој 
мери - са дија спо ром. 

18. Јед но став ни ји, пра вед ни ји и ефи ка сни ји поре ски систем
Две ри се зала жу за појед но ста вље ње пре ви ше ком пли ко ва ног поре ског систе-

ма у Срби ји и уки да ње знат ног дела поре ских обли ка. Зала же мо се за уво ђе ње 
про сти јег обра чу на поре за и допри но са на зара де и пре ла зак са бру то на нето тип 
обра чу на те уво ђе ње једин стве не сто пе за све врсте допри но са која тре ба да буде 
сни же на на 50%. Зала же мо се за уво ђе ње сти му ла тив них мера за посло дав це са 
циљем сма њи ва ња сиве еко но ми је и рада на црно, што би у крај њој мери дове ло 
до пове ћа ња поре ских при хо да. 

Посто је ћи поре ски систем је непра ве дан јер се нај ве ћи део при хо да оства ру-
је инди рект ним опо ре зи ва њем кроз порез на дода ту вред ност, цари не и акци зе 
чиме се несра змер но захва та од свих сло је ва ста нов ни штва па и оних нај си ро ма-
шни јих. Са дру ге стра не, порез на при хо де од капи та ла и диви ден ди је изу зет но 
мали и пот пу но је изо ста вљен из осно ви це за обра чун годи шњег поре за на дохо-
дак гра ђа на. Такав непра вед ни поре ски систем је поде шен да шти ти инте ре се 
малог бро ја нај бо га ти јег сло ја став нов ни штва који је у зна чај ној мери сте чен  на 
неле га лан начин. 



130

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

Две ри се зала жу за уво ђе ње пра вог – син те тич ког поре за на дохо дак гра ђа на 
кроз који би се у већој и пра вед ни јој мери опо ре зо ва ли гра ђа ни који има ју нај ве ће 
при хо де по било ком осно ву. 

Зала же мо се за уки да ње поре за на имо ви ну „у ста ти ци“ на објек те (ста но ве, 
куће и др.) који слу же за ста но ва ње и пред ста вља ју стан дард ну потре бу за ста но-
ва њем (нпр. 20 м2 повр ши не ста на или куће по чла ну дома ћин ства), а уво ђе ње 
дале ко веће сто пе од посто је ће (0,4%) за порез на имо ви ну на дру ги, тре ћи итд. 
стан, кућу и сл.

Две ри се зала жу за рефор му поре за на дода ту вред ност (ПДВ) са циљем да се 
сти му ли шу више дет не поро ди це тј. да се овај порез сма њи или уки не за про из во де 
наме ње не деци. Зала же мо се и за стро гу кон тро лу кла си фи ка ци је како би се избе-
гле зло у по тре бе. Као алтер на тив но реше ње пред ла же мо оба ве зни про гре сив ни 
дечи ји дода так по поје ди нач ном дете ту у зави сно сти од бро ја деце. 

Зала же мо се за зна чај но сма ње ње или уки да ње ПДВ-а за про из во де са Косо ва 
и Мето хи је. Зала же мо се за уво ђе ње поре ских олак ши ца тргов ци ма који оства-
ру ју већи про мет и обез бе ђу ју ниже мар же и повољ ни је цене ових про из во да.  

19. Рефор ма пен зиј скоинва лид ског фон да 
С обзи ром да пен зи је чине зна ча јан део буџет ских изда та ка зала же мо се за 

њихо во посте пе но и фазно рас те ре ће ње кроз рефор му ПИО фон да. 
Сма тра мо да је потреб но извр ши ти њего ву финан сиј ску сана ци ју тј. на одре-

ђе ни начин извр ши ти надок на ђи ва ње мно го број них позај ми ца и захва та ња која 
су извр ше на од стра не сада шње и мно гих прет ход них вла да у дужем пери о ду. 
Сма тра мо да је то могу ће оба ви ти пре ба ци ва њем  дела вла снич ког уде ла одре ђе-
них пред у зе ћа и бана ка са држа ве на пен зи о ни фонд и-или фор ми ра њем бан ке 
која би била у пот пу ном вла сни штву ПИО фон да, чији би се капи тал фор ми рао 
посте пе ном,  стро го намен ском еми си јом дина ра. Бан ка би пла си ра ла ова сред ства 
дуго роч но и под повољ ним усло ви ма са циљем под сти ца ња дома ће про из вод ње 
и раз во ја инфра струк ту ре. 

20. Појед но ста вље ње закон ских про пи са и уна пре ђе ње држав не упра ве 
Посто је ћи систем зако на и држав них про пи са је пре ви ше ком пли ко ван и 

опте ре ћен про це сом хар мо ни за ци је са зако но дав ством ЕУ. Чест је при мер да је 
усво јен нови закон а да су на сна зи ста ра под за кон ска акта, пра вил ни ци и одго-
ва ра ју ћи обра сци и еви ден ци је. Две ри се зала жу за појед но ста вље ње и кон со-
ли да ци ју зако на и држав них про пи са на осно ву јав не рас пра ве у којој зна чај ну 
уло гу тре ба да има ју реле вант на стру ков на удру же ња. Про тив смо непри род ног 
и нео д го ва ра ју ћег уса гла ша ва ња са зако но дав ством ЕУ, али смо за при ме ну дока-
за них ефи ка сних реше ња које има сми сла при ме ни ти у Срби ји. 

Посто је ћа држав на упра ва је вео ма гло ма зна и нее фи ка сна. Губље ње вре ме на 
у редо ви ма, више стру ко вра ћа ње услед неја сне про це ду ре и доста вља ње вели ког 
бро ја непо треб них доку ме на та јед них држав них орга на за реша ва ње про бле ма 
у дру гом - иза зи ва ју фру стра ци ју и пони жа ва ју гра ђа не до нивоа угро жа ва ња 
људ ских и гра ђан ских пра ва.  
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Зала же мо се за:
•	  уна пре ђе ње држав не упра ве кроз пове ћа ње ефи ка сно сти  њихо вог посло-

ва ња поди за њем одго ва ра ју ћих инфор ма ци о них систе ма који тре ба да 
буду реа ли зо ва ни од стра не дома ћих инфор ма тич ких пред у зе ћа.

•	  фор ми ра ње једин стве ног држав ног инфор ма ци о ног систе ма за упра-
вља ње доку мен ти ма који би омо гу ћио да се потре ба за доста вља њем 
доку ме на та на шал те ри ма све де на нај ма њу могу ћу меру тј. да се у што 
већој мери оба ви интер ном кому ни ка ци јом изме ђу инфор ма ци о них 
систе ма држав них орга на на сли чан начин како је то ура ђе но изме ђу 
кре дит ног бироа и бана ка. 

•	  убр за ње про це са уно са пода та ка у једин стве ни цен трал ни реги стар 
матич них књи га са циљем да се чим је могу ће пре уне су пода ци из свих 
општи на Срби је како би гра ђа ни осе ти ли ефек те уште де нов ца и вре ме на. 

•	  кре и ра ње и пове зи ва ње инфор ма ци о них систе ма у вла ди и  мини стар-
стви ма кроз једин стве ни, зајед нич ки систем вође ња пред ме та, под но-
ше ње под не са ка, про сле ђи ва ње одго ва ра ју ћим слу жба ма на реша ва ње,  
пра ће њем нере а ли зо ва них пред ме та и сл.

•	  уво ђе ње елек трон ског кон такт цен тра орга на држав не упра ве са могућ но-
шћу аудио и видео кому ни ка ци је путем инфо кио ска у уда ље ним месним 
кан це ла ри ја ма и путем Интер не та. Систем тре ба да омо гу ћи про сле ђи-
ва ње зах те ва до сло бод ног рефе рен та над ле жног орга на уз могућ ност 
кому ни ка ци је и зајед нич ког пре гле да пред ме та, под не са ка и при ло га. 

•	  детаљ ну ана ли зу оправ да но сти посто ја ња разних држав них аген ци ја и 
њихо во при па ја ње одго ва ра ју ћим мини стар стви ма како би се избе гло 
дупли ра ње капа ци те та и ства ра ње места за удо мља ва ње пар тиј ских кадро ва. 

•	  зала же мо се за изме шта ње дела држав не адми ни стра ци је из Бео гра да у 
дру ге дело ве Срби је.  

21. Раз вој тури зма
Срби ја има огром не неис ко ри шће не могућ но сти у обла сти пру жа ња тури-

стич ких услу га. Зато ће Две ри ради ти на раз ви ја њу сео ског, бањ ског, пла нин ског, 
вер ског, здрав стве ног, музич ког, спорт ског и град ског тури зма. Неис ко ри шће ни 
потен ци јал се кри је упра во у могућ но сти ком би но ва ња свих ових тури стич ких 
пону да на јед ном месту, тј. на вео ма крат ким рела ци ја ма, у срцу Евро пу, и у бли-
зи ни број них дру гих европ ских дести на ци ја. У овом прав цу обра ти ће мо посеб ну 
пажњу на:

- спој леко ви тих бања и врхун ских меди цин ских струч ња ка и здрав стве-
них услу га уоп ште;

- исто риј ске дести на ци је из разних епо ха: од Вин че, пре ко рим ских гра до ва, 
сред њо ве ков них срп ских мана сти ра до чуда при ро де и етно на сле ђа

- вели ки број изу зет но посе ће них музич ких мани фе ста ци ја које се могу 
про ду жи ти и обо га ти ти услу га ма сео ског и град ског тури зма. 

Посеб на пажња биће покло ње на уну тра шњем тури зму, ђач ким и сту дент-
ским екс кур зи ја ма са циљем упо зна ва ња Срби је и наших при род них лепо та, 
исто риј ских места и кул тур них тра ди ци ја. 
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ПОЛИ ТИ КА РЕАЛ НОГ И ОДР ЖИ ВОГ РАЗ ВО ЈА
Пољо при вре да, село, енер ге ти ка, нау ка

Зала же мо се за знат но про ши ри ва ње капа ци те та и овла шће ња фито са ни-
тар них инспек ци ја и поја ча ни над зор исправ но сти земљи шта, семе на, хра не, 
воде..., посеб но нагла ша ва ју ћи зна чај дома ћих биљ них сор ти и живо тињ ских 
раса, семен ских врста и очу ва ња ква ли те та земљи шта. Апсо лут но смо про тив 
про да је пољо при вред ног земљи шта стран ци ма.

Као глав ну меру за под сти ца ње реал ног и одр жи вог раз во ја Срби је види мо 
позив дија спо ри да уло жи и сама кон тро ли ше кроз Управ ни одбор Фонд за одр-
жи ви раз вој Срби је, који би се посве тио ула га њи ма у енер ге ти ку, пољо при вре ду и 
про из вод њу хра не, дома ћу нау ку и тех но ло шке ино ва ци је, сео ски раз вој и тури зам.

У Срби ји не сме бити глад них и незбри ну тих, и дужност Вла де Срби је у којој 
би биле Две ри мора ла би на првом месту бити обез бе ђи ва ње пре храм бе не и енер-
гет ске без бед но сти: довољ но здра ве хра не и воде, и довољ но енер ги је.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА И ПРО ИЗ ВОД ЊА ХРА НЕ

Пита ње хра не је јед но од еле мен тар них пита ња људ ског опстан ка. Осим што 
је потреб но да је има у довољ ној коли чи ни, хра на мора бити и здрав стве но без бед-
на, што, поред изво ра чисте пија ће воде, спа да у основ не иза зо ве 21. века. Кон цепт 
здрав стве но без бед не хра не је у гла ва ма већи не људи оно што омо гу ћа ва да у хра ни 
нема неких ток си на, оста та ка пести ци да и/или непо жељ них микро ор га ни за ма, 
а овај кон цепт је данас, иза зо ви ма који су пред њега ста вље ни пре све га на гло-
бал ном нивоу, пот пу но изме њен. Кључ на пита ња из ових обла сти (и уоп ште) су: 
који су ово иза зо ви, коли ко су и како гра ђа ни у Срби ји уоп ште упо зна ти са овим 
иза зо ви ма и коли ко је и како посто је ћи држав ни систем у овој обла сти спо со бан 
да овим иза зо ви ма одго во ри, и шта се у вези са тим може и мора учи ни ти да би 
се обез бе ди ла пре храм бе на сигур ност гра ђа на Срби је, тј. да би сва ки поје ди нац и 
сва ка поро ди ца има ли доступ ну довољ ну коли чи ну здрав стве но без бед не хра не.

Здра ва хра на је стра те шки про из вод који у два де сет првом веку пред ста вља 
и јед но од нај моћ ни јих оруж ја. Дакле, ко обез бе ди довољ но хра не за соп стве ну 
исхра ну, омо гу ћу је еко ном ску, а самим тим и поли тич ку неза ви сност земље. У 
про шлом веку је то била и наф та, а за овај се гово ри да ће опста ти онај ко буде 
имао уз хра ну и довољ но воде. 

Држа ва Срби ја рас по ла же са 5,11 мили о на хек та ра пољо при вред ног земљи шта, 
од тога обра ди ве повр ши не су 4,25 мили о на хек та ра. Поред обра ди вог земљи шта, 
држа ва Срби ја се нала зи у зони са повољ ним кли мат ским усло ви ма и посе ду је 
добар потен ци јал река и кана ла и уоп ште има добре хидро ло шке при ли ке. Прог-
но зе струч ња ка су да би Срби ја са пољо при вред ним потен ци ја ли ма које има уз 
интен зив ну про из вод њу могла да хра ни чак 80 мили о на ста нов ни ка.
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Циље ви:

	Осни ва ње Мини стар ства хра не, пољо при вре де и одр жи вог раз во ја – већ 
сама про ме на име на над ле жног мини стар ства гово ри о новој поли ти ци у овој 
обла сти

	Обез бе ђи ва ње пре храм бе не без бед но сти земље – Сва ка одго вор на власт 
дужна је да сво ме наро ду обез бе ди довољ не коли чи не здрав стве но без бед не хра не.

	Обез бе ђи ва ње вишко ва хра не за извоз – Пољо при вред ни потен ци ја ли Срби-
је обез бе ђу ју добре могућ но сти за зна ча јан извоз и оства ри ва ње реал ног при хо да.

	Обез бе ђи ва ње раз во ја са пољо при вре дом пове за них при вред них делат-
но сти – Раз вој пољо при вре де као глав не стра те шке при вред не гра не у Срби ји за 
собом ће повла чи ти раз вој дру гих при вред них делат но сти, а пого то во пре храм-
бе ну инду стри ју.

	Опста нак срп ског села – Ста вља њем пољо при вре де у цен тар наци о нал не 
при вред не стра те ги је, срп ско село ће доби ти нову уло гу за два де сет и први век у 
коме ће бити темељ опстан ка Срби је.

	Обно ва задру гар ства - закон ски омо гу ћи ти и под ста ћи понов но посто ја ње 
задру гар ске сво ји не и штед но-кре дит них задру га, које би могле да обез бе де јеф тин 
соп стве ни капи тал за инве сти ци је у оста лим обли ци ма задру гар ства. Подр шка 
свим видо ви ма задру гар ства у про из вод њи, пре ра ђи вач кој инду стри ји и трго ви ни. 

Мере:

1.  Вра ћа ње пове ре ња про из во ђа чи ма кроз уво ђе ње нату рал них пари те та
Један од кључ них про бле ма срп ске пољо при вре де је нару ше но пове ре ње 

про из во ђа ча. Систем ским дело ва њем трго вач ких моно по ла и уво знич ког лоби ја, 
постиг ну то је то да је данас нару шен тржи шни прин цип трго ва ња и то на ште ту 
про из во ђа ча.

Држа ва Срби ја мора систем ским мера ма шти ти ти соп стве ну пољо при вред-
ну про из вод њу. У том сми слу, уво ђе ње нату рал них пари те та пред ста вља јед ну од 
нај де ло твор ни јих мера за сузби ја ње моно по ла. 

Сва ка дуго роч на поли ти ка пољо при вре де у раз ви је ним држа ва ма има усво-
је не више де це ниј ске пари те те, на бази којих се може пла ни ра ти озбиљ на про из-
вод ња и пости за ње пуног оби ма иско ри шће но сти потен ци ја ла. Има ју ћи у виду 
ова иску ства, за слу чај Срби је нату рал ни пари те ти би били:
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ПРЕД ЛОГ ДУГО РОЧ НИХ НАТУ РАЛ НИХ ПАРИ ТЕ ТА У ПОЉО ПРИ ВРЕ ДИ СРБИ ЈЕ

1 kg сун цо кре та 2 kg пше ни це
1 kg живе мере свињ ског меса 8 kg куку ру за

1 kg јуне ти не 12 kg куку ру за
1 kg шеће ра 16 kg шећер не репе

1 kg живе мере јуне ћег и овчи јег меса 12,3 kg куку ру за
1 литар мле ка 4,3 kg куку ру за+пре ми ја

1 kg белог шеће ра (у мало про да ји) 20 kg шећер не репе
1 kg хле ба 4 kg пше ни це

1 литар уља 2,8 до 3 kg сун цо кре та
1 kg пасу ља 5,7 kg пше ни це

1 kg кром пи ра 1,5 kg пше ни це
1 kg дува на 13,5 kg пше ни це
1 kg јабу ка 2 kg пше ни це

1 kg сто ног гро жђа 3,3 kg пше ни це
1 kg гро жђа за вино 1,7 kg пше ни це 

ла ки трак тор (у ран гу ИМТ 539) 30 тона пше ни це
1 kg ђубри ва (15:15:15) 1,7 kg пше ни це

1 kg ђубри ва (KAN) 1 kg пше ни це
1 kg ђубри ва (UREA) 1,6 kg пше ни це

2.  Поли ти ка суб вен ци ја пољо при вред не про из вод ње
Поли ти ка суб вен ци о ни са ња пољо при вред не про из вод ње мора бити одре ђи-

ва на пре ма учин ку, што зна чи да би тре ба ло да дове де до пове ћа ња про из вод ње 
и уоп ште до пове ћа ња про дук тив но сти. Тре нут ни систем суб вен ци о ни са ња који 
под ра зу ме ва дава ње суб вен ци ја по хек та ру посе да пољо при вред ног газдин ства 
у прак си се пока зу је као недо во љан.

Две ри се зала жу за додат но суб вен ци о ни са ње удру же них пољо при вред них 
про из во ђа ча и то пре ма кон крет ним про јек ти ма. На овај начин, поли ти ка суб-
вен ци о ни са ња би допри не ла више стру ко, са посеб ним нагла ском на:

	Раз во ју про из во ђач ких задру га;
	Ула га њу директ но у про из вод њу и пре ра ду;
	 Повољ ни је посло ва ње малих и сред њих пред у зе ћа у сео ским сре ди на ма.
Поли ти ка суб вен ци о ни са ња на којој инси сти ра ју Две ри наро чи то се одно си на:
	Обно ву пољо при вред не меха ни за ци је;
	Изград њу зајед нич ких скла ди шних про сто ра;
	Изград њу зајед нич ких хлад ња ча и суша ра;
	Уград њу систе ма за навод ња ва ње;
	Отва ра ње пого на за пре ра ду хра не;
	Сто чар ску про из вод њу;



II ИЗБОР НИ ПРО ГРАМ СКИ ТЕК СТО ВИ

135

	 Уна пре ђе ње или запо чи ња ње модер не вино гра дар ске и воћар ске 
про из вод ње;

	 Уград њу систе ма за кори шће ње обно вљи вих изво ра енер ги је и пове ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти;

	Изград ња постро је ња за ком по сти ра ње жетве ног остат ка;

3. Суп сти ту ци ја (заме на) уво за дома ћом про из вод њом хра не
Дело ва њем уво знич ког лоби ја у вели кој мери је уни ште на дома ћа про из вод-

ња хра не. Ово је наро чи то изра же но у доме ну про из вод ње мле ка и меса, али и у 
неким дру гим сег мен ти ма пољо при вред не про из вод ње, као што је про из вод ња 
семе на, мине рал них ђубри ва, пести ци да и сл.

Две ри се сво јом поли ти ком зала жу за нај ви ши могу ћи сте пен зашти те дома ће 
про из вод ње, као и за подр шку посто је ћој про из вод њи да подиг не сво ју про дук-
тив ност. Неке од систем ских мера који ма ће се при бе ћи ради оства ре ња ових 
циље ва су:

1. Уво ђе ње сред ње роч не царин ске зашти те (5-10 годи на) и то на нивоу који 
заи ста може да иза зо ве жеље ни ефе кат (типич не су царин ске сто пе од 15-30%) 

2. Коли чин ско огра ни ча ва ње уво за пре ко систе ма кво та и уво ђе ња мера ван-
ца рин ске зашти те (ква ли те ти, про це ду ре, лицен це итд)

3. Обез бе ђе ње лак шег при сту па финан си ра њу про из вод ње пре ко раз вој них 
бана ка и дава ња држав них гаран ци ја

4. Поре ске и дру ге олак ши це за ула га ња у пољо при вред ну про из вод њу
5. При вла че ње стра них инве сти ци ја (посеб но ула га ња успе шних Срба из 

расе ја ња) и уво ђе ње нових тех но ло ги ја у пољо при вред ној и пре храм бе ној про-
из вод њи (рачу на ју ћи и повра так струч ња ка из ино стран ства).

4. Осни ва ње Фон да за земљи ште Срби је
Две ри се зала жу за осни ва ње Фон да за земљи ште Срби је, пред којим би сто-

ја ли сле де ћи циље ви и зада ци:
	Упра вља ње земљи штем које је у вла сни штву Репу бли ке Срби је;
	 Укруп ња ва ње пар це ла пољо при вред ног земљи шта, пре ко под сти цај них 

мера и закон ске регу ла ти ве;
	  Ниско ка мат но кре ди ти ра ње сеља ка при ли ком купо ви не земљи шта;
Фонд за земљи ште Срби је би се пунио из сле де ћих изво ра:
	Из дела сред ста ва доби је них рен ти ра њем држав ног земљи шта;
	 Из дела при хо да доби је них кон вер то ва њем пољо при вред ног у гра ђе вин-

ско земљи ште;
	 Из дела при хо да доби је них опо ре зи ва њем нај ве ћих зага ђи ва ча земљи-

шта у Срби ји;
	 Из дела при хо да доби је них од додат них цари на и ван ца рин ских мера на 

уво зну хра ну, семе на, вештач ко ђубри во, и оста ли репро ма те ри јал.

5. Осни ва ње Слу жбе за уна пре ђе ње пољо при вред не про из вод ње
Две ри се зала жу за осни ва ње Слу жбе за уна пре ђе ње пољо при вред не про из-

вод ње. Ова слу жба би има ла сво је фили ја ле у свим општи на ма Срби је у који ма 



136

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

је пољо при вре да при мар но зани ма ње (пре све га у сео ским општи на ма). Сва ка 
фили ја ла слу жбе би се састо ја ла од општин ске еки пе агро но ма и вете ри на ра. 

Поред општин ских фили ја ла, Слу жба би има ла цен трал ни интер нет пор тал 
и теле фон ски цен тар пре ко којих би пољо при вред ни про из во ђа чи у сва ком тре-
нут ку могли доби ти саве то дав ну помоћ.

Глав ни циљ осни ва ња ове слу жбе је уна пре ђе ње пољо при вред не про из вод ње 
у Срби ји, док су спе ци фич ни циље ви:

	Доступ ност агро но ма и вете ри на ра на тере ну;
	 Већа уло га нау ке у пољо при вред ној про из вод њи Срби је;
Актив но сти Слу жбе за уна пре ђе ње пољо при вред не про из вод ње би биле 

финан си ра не из сле де ћих изво ра:
	Репу блич ки буџет;
	Буџет локал не само у пра ве;
	Од стра не пољо при вред них про из во ђа ча, кори сни ка услу га.

6. Капи тал на ула га ња у сек тор навод ња ва ња, одвод ња ва ња и зашти те од 
попла ва и дру гих еле мен тар них непо го да

Срби ја годи шње трпи јако вели ке ште те од суше, попла ва, под зем них вода 
и гра да, па би реа ли за ци јом ова квих про је ка та у срп ском буџе ту оста ја ла зна чај-
на сред ства за раз вој не актив но сти. Тако ђе, кроз реа ли за ци ју ова квих про је ка та 
била би анга жо ва на гра ђе вин ска опе ра ти ва и вели ки број рад ни ка, чиме би се 
без непо вољ ног заду жи ва ња дели мич но опо ра вио срп ски гра ђе вин ски сек тор.

Директ не кори сти од реа ли за ци је ова квих капи тал них про је ка та су:
	Уна пре ђе ње пољо при вред не про из вод ње;
	Сма ње ње ште те од еле мен тар них непо го да;
	Упо шља ва ње рад не сна ге на реа ли за ци ји про је ка та;
Финан си ра ње ових про је ка та би се врши ло из сле де ћих изво ра:
	На свет ском тржи шту капи та ла данас посто је доста повољ ни кре ди ти за 

про јек те из сек то ра навод ња ва ња, одвод ња ва ња и зашти те од попла ва. Ова ква 
ситу а ци ја наста ла је јер ова врста еле мен тар них непо го да углав ном није локал-
ног, него реги о нал ног карак те ра тј. одно си се на више држа ва;

	Од стра не оси гу ра ва ју ћих дру шта ва у Срби ји, која би као оба ве зу има ла 
бри гу о систе му про тив град не зашти те, док би пољо при вред ни про из во ђа чи 
има ли оба ве зно оси гу ра ње од гра да.

7.  Уна пре ђе ње систе ма кон тро ле ква ли те та хра не и семе на
Систем кон тро ле ква ли те та хра не и семе на тре нут но је неза до во ља ва ју ћи 

и то како у погле ду тех нич ке оспо со бље но сти над ле жних инсти ту ци ја, тако и у 
погле ду одго ва ра ју ћих закон ских реше ња. Ово дово ди гра ђа не Срби је у вели ку 
опа сност, јер су иза зо ви обез бе ђи ва ња здрав стве но исправ не хра не на тржи шту 
све већи. Тако ђе, данас је све изра же ни је насто ја ње уво ђе ња ГМО орга ни за ма у 
систем људ ске исхра не, што даје нову димен зи ју важно сти аде кват не кон тро ле 
ква ли те та хра не и семе на.

За Срби ју је посеб но важна кон тро ла ква ли те та уво зне хра не и семе на, јер је 
тре нут но слу чај да из уво за на тржи ште Срби је дола зи роба неза до во ља ва ју ћег или 
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чак опа сно штет ног ква ли те та и да као таква угро жа ва здра вље гра ђа на Срби је, а 
ујед но реме ти тржи шне усло ве и то на ште ту дома ће про из вод ње. 

У сек то ру кон тро ле ква ли те та хра не и семе на Две ри пред ла жу сле де ће мере:
	Аде кват но кадров ско и тех нич ко опре ма ње струч них инсти ту ци ја које 

се баве посло ви ма кон тро ле ква ли те та хра не и семе на;
	Доно ше ње низа закон ских и под за кон ских ака та који ма ће на моде ран 

начин бити тре ти ра на ова област;
	Про гла ша ва ње Срби је држа вом у којој је ГМО нај стро жи је забра њен;
	Већа подр шка дома ћим инсти ту ти ма који се баве про из вод њом семе на 

и дома ћих раса живо ти ња.

СЕО СКИ РАЗ ВОЈ

Тре нут но ста ње срп ског села се огле да кроз ста ти сти ку која каже:
	од 4.600 села 1.200 је пред нестан ком;
	око 50.000 кућа у срп ским сели ма је пра зно;
	260.000 нео же ње них дома ћи на у петој деце ни ји живо та;
	600.000 хек та ра нео бра ђе них њива;
Срп ско село и срп ска пољо при вре да су у току послед њих више деце ни ја дожи-

вља ва ли мно го рефор ми. Ове рефор ме су махом доно ше не сле пим копи ра њем 
моде ла уре ђе ња ових обла сти у иде о ло шким цен три ма тада шњих ели та. Од првих 
аграр них рефор ми после Дру гог свет ског рата које су биле доно ше не по угле ду на 
бољ ше вич ке, до дана шњих стра те ги ја пољо при вре де и рурал ног раз во ја које се 
раде по моде лу дик ти ра ном од стра не ЕУ, врло рет ко су ува жа ва ни срп ски наци-
о нал ни и држав ни инте ре си. Тако ђе, у усва ја њу визи је и дефи ни са њу стра те ги је 
раз во ја срп ског села и пољо при вре де врло рет ко су кори ште ни, а данас се гото во 
уоп ште не кори сте, ресур си зна ња и иску ста ва који посто је у Срби ји и гене рал но 
међу Срби ма и свим при ја те љи ма Срба у све ту. Ова кав однос пре ма овим стра-
те шки важним тема ма довео је до тога да данас Срби ја у поје ди ним сег мен ти ма 
пољо при вре де, попут сто чар ства, има ниво раз ви је но сти какав је био на почет-
ку два де се тог века, а да је село уме сто теме ља опстан ка и раз во ја Срби је поста ло 
соци јал ни про блем. Посеб но је недо пу сти во да нам 600.000 хек та ра обра ди вог 
земљи шта сто ји нео бра ђе но, у вре ме ну када ће хра на поста ти свет ски ресурс број 1.

Циље ви:

	Зау ста вља ње трен да мигра ци ја ста нов ни штва из села у гра до ве и успо-
ста вља ње обр ну тог про це са;

	Раз вој локал не еко но ми је у скла ду са при род ним и дру штве ним спе ци-
фич но сти ма тог кра ја;

	Село као про из во ђач здра ве хра не и зеле не енер ги је;
	Раз вој сео ског тури зма и еко ту ру зма;
	Поди за ње нивоа обра зо ва ња сео ског ста нов ни штва
	За под руч ја без или са мало рад но спо соб ног ста нов ни штва зајед но са 

над ле жним мини стар стви ма спро ве сти посеб не соци јал не про гра ме, како би се 
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збри ну ли ста ри људи. Упо ре до, нуди ти нај по вољ ни је усло ве мла дим и одва жним 
поро ди ца ма, реше ним да живе и раде у таквим под руч ји ма...

Мере:

1. Наци о нал на кам па ња „Село, темељ раз во ја Срби је“
Широ ка јав на кам па ња о срп ском селу је нео п ход на из неко ли ко раз ло га:
	Данас је при су тан општи тренд нега тив не кам па ње про тив села и сеља ка;
	Нај ши ра јав ност је пот пу но нео ба ве ште на о свим еко ном ским, духов ним 

и здрав стве ним потен ци ја ли ма који леже у рурал ним кра је ви ма Срби је;
Циље ви ове кам па ње су:
	Поди за ње нивоа све сти гра ђа на Срби је о свим потен ци ја ли ма који леже 

у рурал ним под руч ји ма;
	Про ме на нега тив ног ими џа који село данас има у Срби ји;
	Охра бри ва ње сео ског ста нов ни штва на акти ви зам, а град ског на повра так 

живо ту на селу, као и цело куп но јача ње веза изме ђу села и гра да.

2. Кам па ња обра зо ва ња сео ског ста нов ни штва
Циље ви ова кве кам па ње су:
	Упо зна ва ње сео ског ста нов ни штва са потен ци ја ли ма њихо ве сре ди не;
	Под у ча ва ње сео ског ста нов ни штва прак тич ним меха ни зми ма нео п ход ним 

за оства ре ње ква ли тет ни јег живо та и бољег при вре ђи ва ња (обу ке о задру жном 
удру жи ва њу, кори шће ње рачу на ра, већа про дук тив ност пољо при вред не про из-
вод ње, сео ски тури зам и сл.);

У кам па њи би уче ство ва ле све општи не у који ма посто је сео ске сре ди не, а 
иста би била спро ве де на кроз посто је ћи систем основ них и сред њих шко ла. Ово 
би се посеб но пости гло уво ђе њем одно сно поврат ком пред ме та пољо при вре да 
и дома ћин ство у шко ле, уз ква ли та тив ну про ме ну кон цеп та и про гра ма, са више 
прак тич не наста ве. Овај нови пред мет може да се спо ји са „народ ном тра ди ци јом 
и чува ри ма при ро де“ тј. да инте гри ше и ту кул ту ро ло шку и еко ло шку ком по нен-
ту. Уво ђе њем овог пред ме та кам па ња пре ра ста у дуго роч ни про цес обра зо ва ња.

На овај начин би читав држав ни адми ни стра тив ни апа рат био укљу чен у 
поди за ње капа ци те та села.

3. Изград ња основ не инфра струк ту ре у рурал ним сре ди на ма
Као један од основ них пред у сло ва рурал ног раз во ја, мора се изгра ди ти 

основ на инфра струк ту ра у срп ским сели ма. Под основ ном инфра струк ту ром 
се под ра зу ме ва:

	Сао бра ћај на инфра струк ту ра;
	Елек тро мре жа;
	Водо вод;
	Теле ко му ни ка ци о на инфра струк ту ра; 
Изво ђе ње ова квих про је ка та је могу ће само уз вели ко уче шће локал них зајед-

ни ца које мора ју соп стве ним анга жма ном да помог ну себи и сво јим поро ди ца ма 
у обез бе ђе њу бољег живо та.
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4. Олак ши це за пред у зет ни ке и зана тли је, мала и сред ња пред у зе ћа која 
послу ју или се осни ва ју у рурал ним под руч ји ма

За сва пред у зе ћа која послу ју или се осни ва ју у рурал ним сре ди на ма се уво ди 
систем олак ши ца и то:

	Поре ске олак ши це;
	Зна чај не кре дит не олак ши це;
Циљ ове актив но сти је моти ви са ње капи та ла да ула же у рурал не сре ди не, 

као и моти ви са ње раз во ја поро дич них фир ми. Све олак ши це би се одно си ле на 
про из вод на пред у зе ћа и сек тор сео ског и еко ту ри зма.

Овде је потреб но дода ти и рефор му ПИО фон да пољо при вред ни ка која би 
мора ла да испра ви неправ де које су сеља ке дове ле у пони жа ва ју ћи поло жај.

ЕНЕР ГЕ ТИ КА, ДОМА ЋА НАУ КА И ТЕХ НО ЛО ШКЕ ИНО ВА ЦИ ЈЕ

Кључ не одли ке енер гет ског сек то ра у Срби ји су ниска енер гет ска ефи ка сност 
(и у про из вод њи и у потро шњи), заста ре лост тех но ло ги је у про из вод ном сек то ру, 
низак ниво инве сти ци ја, нере ал но ниска цена елек трич не енер ги је, низак удео 
обно вљи вих изво ра енер ги је и нера ци о нал на потро шња прак тич но свих видо ва 
енер ги је.

Срби ја је као држа ва сиро ма шна наф том и гасом при мо ра на да вели ки део 
ових енер гет ских сиро ви на уво зи, а једи ни сег мент енер ге ти ке у коме држа ва 
Срби ја још увек има спо соб ност да задо во љи вла сти те потре бе је про из вод ња 
елек трич не енер ги је.

Обез бе ђи ва ње енер гет ске без бед но сти Срби је није могу ће из вла сти тих енер-
гет ских изво ра, те је сто га нео п ход но стра те шко пове зи ва ње са оним држа ва ма 
у све ту које су бога те енер ген ти ма. У погле ду енер гет ске без бед но сти, држа ва 
Срби ја може пре све га да пора ди на енер гет ској ефи ка сно сти и већој упо тре би 
обно вљи вих изво ра енер ги је (чиме би се доне кле сма њи ла зави сност од уво за 
енер ге на та), као и на кори шће њу свог повољ ног гео граф ског поло жа ја у свр ху 
тран зи та наф те, гаса и елек трич не енер ги је.

Срби ја спа да у ред држа ва са рела тив но ниским про цен том висо ко о бра зо ва ног 
ста нов ни штва, што је иза зва но мно штвом раз ли чи тих фак то ра, а нај зна чај ни ји 
међу њима је сва ка ко тренд одли ва висо ко о бра зо ва них кадро ва у ино стран ство. 
Ква ли тет запо сле них кадро ва и ниво тех нич ке опре мље но сти факул те та у Срби ји 
је све лоши ји, а недав но извр ше на „боло њи за ци ја“ још додат но допри но си томе. 
Тако ђе, пове за ност при вре де, са јед не стра не, и уни вер зи те та и инсти ту та, са 
дру ге стра не, је на вео ма ниском нивоу. Сви ови фак то ри ути чу на то да је ниво 
срп ске нау ке данас вео ма низак и да Срби ја све више зао ста је у раз во ју дру штва. 

Циље ви:

	Обез бе ђи ва ње енер гет ске без бед но сти Репу бли ке Срби је;
	Сма ње ње уче шћа енер гет ског сек то ра у укуп ном бру то дру штве ном про-

из во ду на ниво од око 35%;
	Пове ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти за нај ма ње 20%;
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	Раци о нал но кори шће ње соп стве них изво ра енер ги је;
	Репа ра ци ја посто је ће и про ши ре ње пре но сне и дистри бу тив не мре же 

елек тро е нер гет ског систе ма;
	Изград ња гасо во да Јужни ток и већег бро ја локал них гасо во да;
	Изград ња под зем них скла ди шта гаса у Банат ском Дво ру и Ите бе ју;
	Изград ња топли фи ка ци је већих насе ља по „дан ском моде лу“;
	Пове ћа ње упо тре бе обно вљи вих изво ра енер ги је и „спу шта ње“ енер гет-

ског бизни са на ниво про је ка та мале и сред ње вели чи не;
	Обра зо ва ње кадро ва спо соб них за одр жа ва ње енер гет ског систе ма земље 

и реа ли за ци ју вели ких про је ка та у земљи и ино стран ству;
	Раз вој ино ва ци ја у енер гет ском сек то ру кроз ула га ње у нау ку и истра жи ва ње;
	раз вој дома ће нау ке, инфор ма тич ко-кому ни ка ци о них тех но ло ги ја у 

цели ни и под сти цај ино ва ци о ним и тех но ло шким истра жи ва њи ма.

Мере:

1. Укљу чи ва ње вели ких јав них пред у зе ћа у обра зо ва ње кадро ва
Вели ки про блем обра зов ног систе ма у Срби ји је недо ста так прак тич ног 

обра зо ва ња. У енер гет ском сек то ру тај про блем је све изра же ни ји, јер је све мање 
уче шће вели ких систе ма у обра зо ва њу кадро ва. 

Како би овај про блем био пре ва зи ђен уво ди се прин цип актив ног уче шћа 
јав них пред у зе ћа и јав них слу жби Репу бли ке Срби је у про цес обра зо ва ња. Ово 
ће бити извр ше но на сле де ћи начин:

	У систе ми ма као што су ЕПС, град ске топла не и сл. биће орга ни зо ва не слу-
жбе за сарад њу са факул те ти ма. Слу жба ће бити саста вље на од већ посто је ћих рад-
ни ка, па самим тиме неће бити пове ћа ван број запо сле них у јав ним пред у зе ћи ма;

	На почет ку сва ке школ ске годи не ће над ле жне слу жбе из јав них пред у-
зе ћа саста вља ти план и про грам рада са ресор ним факул те ти ма;

	На завр шним годи на ма сту ди ја енер гет ске стру ке, на струч ним пред ме-
ти ма део пре да ва ња и вежби ће одр жа ва ти људи из „прак се“;

	Сва ки сту дент сту ди ја енер гет ске стру ке ће бити дужан да одра ди струч ни 
семи нар ски рад који ће бити оце њи ван од стра не над ле жног про фе со ра и струч не 
слу жбе јав ног пред у зе ћа у окви ру кога је рађен семи нар ски;

	Уво ђе ње оба ве зу ју ће струч не прак се на завр шној годи ни сту ди ја енер гет ске 
стру ке која ће тра ја ти један семе стар и после које ће сту дент прак тич но бра ни ти 
тамо сте че но зна ње, што ће ула зи ти у одбра ну завр шног мастер рада.

Крај њи резул тат ове актив но сти тре ба ло би да буде кадар који је оспо со бљен 
и који већ по завр ше ним сту ди ја ма има рефе рен це. На овај начин ће се врши ти 
пози тив на селек ци ја кадро ва, од којих ће нај бо љи бити задр жа ва ни у јав ним пред-
у зе ћи ма, док ће оста так кадро ва са доби је ним зна њи ма и рефе рен ца ма пости за ти 
већу тржи шну вред ност и има ти бољу про ход ност до запо сле ња.

Сли чан прин цип се може уве сти и у свим оним сек то ри ма у који ма посто је 
при вред ни систе ми спо соб ни за укљу чи ва ње у систем обра зо ва ња кадро ва.
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2. Под сти ца ји раз во ју ино ва ци ја 
Пре ма стра те ги ја ма које су усво ји ле воде ће при вред не силе у све ту у пери о ду 

који је пред нама, вели ки новац биће одва јан за раз вој ино ва ци о них тех но ло ги ја. 
Вели ки део тог нов ца биће наме њен инве сти ра њу у раз вој ино ва ци ја широм све та, 
и да би Срби ја ушла у рас по де лу овог нов ца, те да би оства ри ла про фит од ино ва-
тив них делат но сти (пре све га у реал ном сек то ру, не у сек то ру услу га) нео п ход но је:

	Пове ћа ти ула га ња у нау ку и то пре све га ула га ње у инсти ту те који има ју 
рефе рен це. Поја ча на ула га ња усло ви ти кон крет ним резул та ти ма (поја ча ним 
индек сом цити ра но сти срп ске нау ке, ства ра њем новог науч ног кадра, итд);

	Отво ри ти про гра ме за ино ва тив не делат но сти наме ње не нај ши рим сло је-
ви ма наро да. Циљ ова квих про гра ма тре ба да буде иско ри шће ње про на ла зач ког 
потен ци ја ла који се нала зи изван науч них инсти ту ци ја. Основ ни циљ ова квих 
про гра ма тре ба да буде пове ћа ње бро ја пате на та у Срби ји. Тако ђе, циљ ова квих 
про гра ма тре ба да буде оспо со бља ва ње гра ђа на Срби је за апли ци ра ње ка европ-
ским и свет ским фон до ви ма за раз вој ино ва ци ја.

3. Реа ли за ци ја капи тал них про је ка та у елек тро е нер гет ском сек то ру
Циље ви капи тал них ула га ња у елек тро е нер гет ски сек тор су:
	Обез бе ђе ње поу зда ног и сигур ног снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом;
	Раци о нал но кори шће ње енер гет ских изво ра (пре све га угља);
	Обез бе ђе ње про фи та из трго ва ња елек трич ном енер ги јом и на бази пре-

но са елек трич не енер ги је;
Неки од глав них про је ка та који мора ју бити реа ли зо ва ни у сек то ру 

елек тро е нер ге ти ке:
1. Реа ли за ци ја запо че тих радо ва у сек то ру тер мо е лек тра на и на повр шин-

ским копо ви ма;
2. Реа ли за ци ја ревер зи бил не хидро е лек тра не „Ђер дап 3“;
3. Реа ли за ци ја хидро е лек тра не „Бук Бије ла“ на Дри ни;
4. Изград ња нових дале ко во да у пре но сној мре жи;
5. Сма ње ње губи та ка у дистри бу тив ној мре жи и изград ња „памет не мре же“;
6. Ује ди ње ње елек тро е нер гет ског систе ма Срби је са елек тро е нер гет ским 

систе мом Репу бли ке Срп ске;
Реа ли за ци јом ових капи тал них про је ка та Срби ја би дошла у пози ци ју да 

обез бе ди довољ не коли чи не елек трич не енер ги је за при вре ду и гра ђа не. А са 
ревер зи бил ном хидро е лек тра ном „Ђер дап 3“ и поја ча ном пре но сном мре жом, 
срп ски елек тро е нер гет ски систем би постао кон тро лор токо ва сна ге на овом делу 
европ ске интер ко нек ци је, чиме би се оства ри ва ли вели ки про фи ти у трго ва њу 
елек трич ном енер ги јом.

   
4. Реа ли за ци ја капи тал них про је ка та у сек то ру гаса

Изград ња „Јужног тока“ као маги страл ног гасо во да који ће про ла зи ти кроз 
Срби ју отва ра про стор за зна чај ни ји ула зак Срби је у трго ви ну гасом. Пара лел ном 
изград њом скла ди шта гаса у Банат ском Дво ру и у Ите бе ју, Срби ја ће бити у при ли-
ци да буде јед на од кључ них држа ва на тра си „Јужног тока“, јер би се у том слу ча ју 
са тери то ри је Срби је прак тич но кон тро ли сао при ти сак у гасо во ду.
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Тако ђе, изград ња „Јужног тока“ би отво ри ла могућ ност за изград њу неко ли-
ко локал них гасо во да који ма ће се гас пре све га допре ма ти при вре ди, чиме ће се 
ство ри ти инфра струк тур ни пред у сло ви за зна чај ни ји инду стриј ски раз вој Срби је.

5. Реа ли за ци ја капи тал них про је ка та у сек то ру топли фи ка ци је
Срби ја има изу зет но нее фи ка сан и заста рео систем даљин ског гре ја ња. Пове-

ћа њем ефи ка сно сти овог сек то ра, као и уна пре ђе њем укуп не енер гет ске ефи ка-
сно сти земље могу ће су мили он ске уште де на годи шњем нивоу.

За побољ ша ње овог сек то ра могу ће је при ме ни ти „Дан ски модел“ (или при-
ла го ђе ну вари јан ту овог моде ла). Глав не одли ке овог моде ла су:

	Повољ но кре дит но заду жи ва ње код међу на род них финан сиј ских 
инсти ту ци ја (посеб не су погод но сти за кре ди те који слу же пове ћа њу енер гет ске 
ефи ка сно сти);

	Изград ња топли фи ка ци је тамо где није извр ше на гаси фи ка ци ја;
	Оду ста ја ње од топли фи ка ци је тамо где посто ји гаси фи ка ци ја и суб вен-

ци о ни са ње ста нов ни штва да у тим сре ди на ма пре ђу на гре ја ње гасом на нај е-
фи ка сни ји начин.

У овом сми слу један од првих про је ка та који би имао да се ура ди била би 
топли фи ка ци ја Бео гра да из тер мо е лек тра на у Обре нов цу.

6. Уна пре ђе ње закон ских реше ња
Вели ки про блем за реа ли за ци ју енер гет ских про је ка та пред ста вља ју лоша 

зако но дав на реше ња. Поред лоших зако но дав них реше ња, вели ки про блем пред-
ста вља ју вла снич ки одно си, ката стар ске књи ге, урба ни стич ки пла но ви и оста ла 
доку мен та која се тичу уре ђе ња про сто ра.

У том сми слу, нео п ход но је извр ши ти уна пре ђе ње и ускла ђи ва ње сле де ћих 
зако на:

	Закон о пла ни ра њу и изград њи;
	Закон о енер ге ти ци;
	Закон о зашти ти живот не сре ди не;
	Закон о екс про при ја ци ји земљи шта.

СПОЉ НА ПОЛИ ТИ КА

Ако смо били послед њи вер ни ци југо сло вен ства и кому ни зма док су се ове 
две уто пи је у крви рас па да ле на наше очи, не сме мо себи дозво ли ти да буде мо 
послед њи след бе ни ци про па ле иде о ло ги је евро у ни јат ства док се ЕУ у овом часу 
рас па да. 

Добро раз ли ку је мо Евро пу од Европ ске Уни је, и насу прот евро фа на ти зму и 
уто пи зму, ако ЕУ уоп ште опста не - ми ћемо оста ти евро у здр жа ни. 

Ми смо про тив фал си фи ко ва ња наше ста ре и нови је исто ри је и изми шља ња 
нове прав не, науч не, поли тич ке и медиј ске био гра фи је срп ског наро да. Јед на 
од првих држав них оба ве за мора ла би бити пра вље ње Музе ја жрта ва гено ци да 
над Срби ма у 20. веку и ста вља ње пре вен ци је гено ци да у теме ље уну тра шње и 
спољ не поли ти ке Срби је. 
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Циље ви:

- Спољ на поли ти ка оства ри ва ња само срп ског инте ре са
- Замр за ва ње пре го во ра са ЕУ
- Руси ја као наш први и нај ва жни ји стра те шки парт нер
- Сарад ња са земља ма БРИКС-а
- Срби ја ван НАТО
- При сту па ње Спо ра зу му о неде љи вој колек тив ној без бед но сти који је 

пред ло жи ла Руска Феде ра ци ја 
- Срп ске инте гра ци је у духов ном, гео граф ском, еко ном ском, кул тур ном, 

хума ни тар ном, медиј ском и поли тич ком сми слу
- Пре вен ци ја гено ци да 

Мере:

1. Замр за ва мо пре го во ре са Европ ском Уни јом и врши мо ана ли зе коли ко су 
нас ти пре го во ри и постиг ну ти спо ра зу ми кошта ли и шта нам је даље чини ти. 

2. Руси ја је при род но, исто риј ски и реал-поли тич ки нај ва жни ји и основ ни 
темељ спољ не поли ти ке Срби је (а не један од сту бо ва срп ске спољ не поли ти ке 
као што се сада гово ри) у еко ном ском, поли тич ком, без бед но сном и сва ком дру-
гом сми слу 

3. Подр жа ће мо Спо ра зум о неде љи вој колек тив ној без бед но сти који је пред-
ло жи ла Руска Феде ра ци ја. 

4. Отво ри ће мо реша ва ње нових гео по ли тич ких пита ња: Пар ла мент пра во-
слав ног Бал ка на, Меди те ран ска Уни ја, Сло вен ска Уни ја и Евро а зиј ска Уни ја. На 
првом месту нас инте ре су је могућ ност Срп ске Уни је на Бал ка ну. 

5. Срп ско наци о нал но пита ње је нере ше но, и учи ње на је вели ка неправ да 
и ште та срп ском наро ду на кра ју 20. века. Сто га тре ба поно во поста ви ти срп ско 
пита ње, и са тим у вези пре и спи та ти про цес раз би ја ња бив ше Југо сла ви је и пра-
вље ња нових гра ни ца. 

6. Пре ста нак при бли жа ва ња и сарад ње са НАТО-пак том. Зала же мо се да 
Срби ја ника да не поста не члан те орга ни за ци је, и пра ви мо дис кон ти ну и тет са 
сада шњом поли ти ком. 

7. Срп ска дипло ма ти ја ста вља се у мак си мал ну функ ци ју про мо ци је еко ном-
ских инте ре са држа ве и зашти те срп ских зајед ни ца у реги о ну. 

8. Ради се на пости за њу реци про ци те та у засту пље но сти стра них фир ми из 
реги о на у Срби ји у одно су на при су ство срп ских фир ми у њихо вим држа ва ма. 

9. Дипло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва тре ба да буду у отво ре ни јој 
кому ни ка ци ји  са срп ском дија спо ром и пома жу у успо ста вља њу мно го боље 
медиј ске, кул тур не, обра зов не и при вред не пове за но сти и зајед нич ке делат но-
сти Мати це и Расе ја ња. 

10. Пре вен ци ју гено ци да кроз изно ше ње исти не о срп ском стра да њу у 20. веку 
у дома ћој, реги о нал ној и шире свет ској јав но сти ста вља мо у саме осно ве буду ће 
срп ске спољ не поли ти ке – да нам се гено цид ника да не би поно вио. 
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11. Посеб ну пажњу посве ти ће мо одго ва ра њу на све фал си фи ка те нови је срп ске 
исто ри је и поку ша је наме та ња дру га чи је исти не о нама у одре ђе ном делу свет ске 
медиј ске, прав не, кул тур не, науч не и поли тич ке јав но сти.

12. У пред ста вља ње држа ве у све ту укљу чи ће мо наше нај у спе шни је науч ни ке, 
умет ни ке, спор ти сте, при вред ни ке и кул тур не ства ра о це из земље и ино стран ства. 

ВОЈ НА ПОЛИ ТИ КА

Наша вој ска мора да се оспо со бља ва, опре ма и при пре ма за нај те же вари јан те 
буду ћих рат них прет њи, опа сно сти и суко ба, а не за бај ко ви те и крај ње наив не 
жеље да више неће бити рата, те да се у том сми слу и не мора мо при пре ма ти за 
рат, већ за миров не опе ра ци је по белом све ту и цивил ну зашти ту од еле мен тар-
них непо го да, оста вив ши наш народ на милост и неми лост гено цид ном трен ду 
наших осве до че них непри ја те ља.  

Основ на наме на сва ке вој ске је њена упо тре ба у рату како би у њему оства ри ла 
сво ју једин стве ну уло гу и миси ју. Кроз опор ту не поли тич ке ста во ве да рата више 
неће бити, те да ми ника да неће мо ни под којим усло ви ма више рато ва ти, план-
ски се раз о ру жа ва и на жртве ни пањ кад за то дође вре ме дово ди срп ски народ 
у матич ној држа ви пред сле де ћи талас гено ци да, који у раз ли чи тим обли ци ма 
тра је и данас. 

Вој ска Репу бли ке Срби је, одно сно Срп ска вој ска тре ба да буде и народ на, а 
не само про фе си о нал на. Таква вој ска има сво је дубо ке исто риј ске коре не, духов-
ну осно ву, слав ну рат нич ку тра ди ци ју, народ но пове ре ње и искре ну подр шку. 
Народ на вој ска под ра зу ме ва и тра жи за све пуно лет не и здрав стве но спо соб не 
мушкар це да оба ве зно слу же вој ни рок.

Уки да ње оба ве зног слу же ња вој ног рока и њего во сво ђе ње на добро вољ це, 
уз кри тич но мали број ни састав про фе си о нал ног дела вој ске, је опа сна опци ја 
која пре води капи ту ла ци ји и тра гич ном вој ном пора зу, него некој могућ но сти 
вој ног одвра ћа ња или успе шне одбра не држа ве и наци о нал них инте ре са у рату.

Вој на оба ве за, почев од уво ђе ња у еви ден ци ју, регру то ва ња, слу же ња у актив-
ном и резер вном саста ву у нашем наро ду и држа ви увек се сна жно и пози тив но 
одра жа ва ла на поро ди цу у сми слу ства ра ња, раз ви ја ња и очу ва ња здра ве поро ди-
це. Гово ри ло се нека да да ко није спо со бан за вој ску није ни за поро ди цу, одно сно 
ако си био у вој сци можеш и да се жениш. Непри пре ма ње наших сино ва за вој ску 
убр за но нам даје као резул тат нагло нара ста ње бро ја гото во неспо соб них мла дих 
људи, не само за вој ску већ за живот уоп ште. 

Савре ме на про фе си нал на вој ска је по духу пла ће нич ка вој ска која је у сушти-
ни ипак моти ви са на нов цем, а кон тро ли са на и орга ни зо ва на по инте ре сно 
поли тич ким (чак и стра ним), а не истин ски витал ним држав ним, отаџ бин ским 
и наци о нал ним инте ре си ма и раз ло зи ма. Оправ да ње да је ова ква про фе си о-
на ли за ци ја, орга ни за ци ја и модер ни за ци ја вој ске боља и јеф ти ни ја од рани јег 
оба ве зног слу же ња вој ног рока је фор си ра на медиј ском кам па њом и усме ре но 
„оправ да ва ним“ пода ци ма и ана ли за ма. Тре ба, наи ме, има ти у виду чиње ни цу 
да се не мери ску по ћа наше вој ске њеним мир но доп ским годи шњим буџе том, 
уз наив ност да више на Бал ка ну никад неће бити рата; него се она мери пре све га 
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после ди ца ма, успе хом или неу спе хом у буду ћем рату где спо соб ност и ефи ка сност 
вој ске дола зи једи но до изра жа ја.

Стан дард сва ка ко има бит ну уло гу у живо ту свих оних који се баве вој нич-
ком про фе си јом, али не може бити на првом месту. На првом месту је Отаџ би на, 
а то је могу ће само ако се кроз вас пи та ње мла дих непре ста но на томе потен ци ра. 
Осла ња њем на про фе си о нал ну вој ску без оба ве зног слу же ња вој ног рока ства ра ју 
се усло ви брзог рас па да у кри тич ним момен ти ма за Отаџ би ну.  

У Срп ској вој сци нео п ход но је орга ни зо ва ти офи цир ски кор као кор по ра тив-
ну про фе си о нал ну орга ни за ци ју која има сво ју про фе си о нал ну ети ку, про фе-
си о нал ну част, про фе си о нал ну одго вор ност, кодек се офи цир ске части и судо ве 
части. Само таква дру штве на орга ни за ци ја про фе си о нал них офи ци ра изу зет но 
пози тив но ути че на хомо ге ност и дух офи цир ске слу жбе, висо ко дру штве но 
пошто ва ње и пози тив ну уну тра шњу селек ци ју офи ци ра за нај од го вор ни је и 
нај ви ше дужно сти у Гене рал шта бу и Мини стар ству одбра не. Офи цир ски кор не 
при хва та стра нач ко-поли ти кант ска кадро ва ња, или било каква меше та ре ња или 
нео д го вор но сти, одно сно сум њи ча во сти у вој сци у цели ни и њеним суштин ским 
устав ним и закон ским оба ве за ма.

Жене могу наћи сво је место у вој сци на оним мести ма чији им обим и тежи на 
посла реал но одго ва ра ју, али не и у бор бе ним једи ни ца ма. 

Узи ма ју ћи у обзир опште ста ње стан дар да у земљи и изво ра финан си ра ња 
вој ске потреб но је зако ном регу ли са ти да офи ци ри сво је почет не дужно сти врше 
нај бли же месту рође ња одно сно ста но ва ња. Тиме би се ство ри ли бољи усло ви за 
бла го вре ме но фор ми ра ње поро ди ца. Уз то, мла де офи ци ре у почет ним годи на ма 
слу жбе је потреб но мање анга жо ва ти на зада ци ма типа миси је, кур се ва и додат-
них шко ло ва ња, како би у том пери о ду фор ми ра ли поро ди цу. За поста вља ње на 
команд не и руко во де ће дужно сти као услов тре ба про пи са ти већ фор ми ра ну 
поро ди цу.  

Оно што је посеб но важно је чиње ни ца да се нај бо ља цивил на кон тро ла вој ске 
упра во обез бе ђу је пре ко ква ли тет ног офи цир ског кора и њего ве миси је коју он по 
духу опште сагла сно сти о њего вој ети ци, слу жбе ној части, закон ским оба ве за ма 
и устав ном уло гом мора да има. Сво је уну тра шње дру штве не актив но сти Вој ска 
Срби је тре ба ло би да оба вља у духу сво је про фе си је у офи цир ским домо ви ма 
као што је то нека да било и као што је то данас у свим озбиљ ним вој ска ма све та.

Како се тре нут но оду ста ло од рани јег оба ве зног слу же ња вој ног рока, а ради 
афир ма ци је добро вољ ног слу же ња вој ног рока, било би нео п ход но да се закон-
ски регу ли ше одред ба да се није дан мушка рац не може запо сли ти у држав ну 
слу жбу уко ли ко није одслу жио вој ни рок. Ова кав прин цип би, с јед не стра не, 
знат но пове ћао инте ре со ва ње мла ди ћа за слу же ње вој ног рока, а с дру ге, што је 
још важни је, тиме би се у држав не слу жбе и по том осно ву при ма ла лица са јачим 
сте пе ном патри от ске све сти, части и одго вор но сти, у одно су на оне који у сушти-
ни избе га ва ју или ниу ком слу ча ју не желе да слу же Отаџ би ни и нашем наро ду 
када се нађе у рату, одно сно у нај те жим могу ћим усло ви ма. 

Вој ни рок би било потреб но про ду жи ти и попу ни ти садр жа ји ма са више вој-
нич ког духа и рат ног оспо со бља ва ња. Тиме би се ујед но пове ћао број актив них 
при пад ни ка вој ске у одно су на овај данас који је апсо лут но неза до во ља ва ју ћи, 
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уна пред носе ћи и наја вљу ју ћи тешке после ди це буду ће неу спе шне вој не и рат не 
одбра не држа ве и наци је. У исто вре ме тре ба обно ви ти тра ди ци ју јав них радо ва 
које орга ни зу је и изво ди вој ска, као начин да се помог не изград ња земље соп-
стве ним сна га ма и ресур си ма, али и начин обна вља ња духа зајед ни штва, моба 
и рад них акци ја. 

Циље ви:

- Доно ше ње нове вој не док три не у скла ду са вој но-поли тич ким поло жа јем 
Срби је и срп ског наро да у цели ни

- Вра ћа ње оба ве зе редов ног слу же ња вој ног рока и систе ма резер вног вој-
ног саста ва

- Раз ви ја ње соп стве не про из вод ње нао ру жа ња и опре ме кроз обно ву и пове-
ћа ње капа ци те та дома ћих вој но-тех нич ких инсти ту та и намен ске инду стри је

- Вра ћа ње при ме ре не уло ге и угле да Срп ске вој ске у дру штву 
- Подр шка ини ци ја ти ви о успо ста вља њу новог Спо ра зу ма о неде љи вој 

колек тив ној без бед но сти који је пред ло жи ла Руска Феде ра ци ја и јача ње сарад ње 
са Орга ни за ци јом дого во ра о колек тив ној без бед но сти

- Вој но-тех нич ка сарад ња и набав ка новог нао ру жа ња од Руске Феде ра ци је, 
али и сарад ња и узи ма ње иску ста ва и дру гих стра них вој ски 

- Закон ско дефи ни са ње ста ту са и пра ва свих рат них вој них вете ра на - уче-
сни ка у рато ви ма од 1991-1999. 

- Ода ва ње поча сти свим поро ди ца ма поги ну лих
- Обе ле жа ва ње стра ти шта и поди за ње спо ме ни ка стра да ли ма
- Мате ри јал на помоћ рат ним вој ним инва ли ди ма (финан сиј ска, у меди-

цин ским пома га ли ма и бањ ском и сва ком дру гом лече њу)
- Повра так у актив ну слу жбу пре ра но пен зи о ни са них офи ци ра са вели ким 

рат ним иску ством
- Обно ва јав них радо ва које орга ни зу је и оба вља вој ска
- Обно ва вој ног суд ства, вој них обје ка та, вој не меха ни за ци је и пољо при-

вред них доба ра, и вој ног спор та 

Мере:

1. Обу ста вља ње даљег вези ва ња вој ске за систем НАТО-пак та. Реде фи ни са ње  
фор ма циј ско-орга ни за ци о не струк ту ре, нао ру жа ња, опре ме, систе ма обу ке и 
вас пи та ња. 

2. Пре и спи та ва ње и рас ки да ње посто је ћих оба ве за и спо ра зу ма са НАТО- пак-
том, као што су омо гу ћа ва ње кон тро ле бро ја и струк ту ре нао ру жа ња,  сло бод ног 
кре та ња НАТО тру па, раз ме на без бед но сних пода та ка, посто ја ње НАТО кан це ла-
ри је и сл. 

3. Зау ста вља ње про ме на наме не вој них обје ка та. 
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4. Дово ђе ње у опе ра тив но и функ ци о нал но ста ње посто је ћих бор бе них сред-
ста ва и опре ме, као и дово ђе ње на потреб ну меру капа ци те та мате ри јал но-тех-
нич ких сред ста ва. 

5. Пред сед ник држа ве има оба ве зу јед ном годи шње да оби ђе јед ну поро ди цу 
поги ну лих, а пред сед ни ци општи на све поро ди це поги ну лих у сво јој општи ни.

6. У Срп ској вој сци анга жо ва њем вој них све ште ни ка, кроз духов ност афир ми-
са ти вој нич ке врли не часто љу бља, дисци пли не, хра бро сти, пожр тво ва ња, скром-
но сти и истрај но сти. Све ште нич ко анга жо ва ње мора бити посве ће но допри но су 
духов ног јача ња и раз ви ја ња вој нич ке и наци о нал не части, а у Вој ној ака де ми ји 
офи цир ске части и отаџ бин ског иде а ла. 

7. Нашим родов ским једи ни ца ма ран га бата љон-бри га да дати име на слав них 
пуко ва-диви зи ја срп ске вој ске чије тра ди ци је наста вља ју, одно сно тре ба ло би да 
наста вља ју. 

8. Поча сној једи ни ци Гар де у при ме ре ној фор ми вра ти ти изглед све ча не уни-
фор ме из пери о да Кра ље ви не Срби је. Све ча ну уни фор му за офи ци ре свих родо ва 
и слу жби ускла ди ти са тра ди ци јом исто тако из вре ме на Кра ље ви не Срби је. 

9. У вој ним једи ни ца ма знат ни је афир ми са ти слав ну вој нич ку тра ди ци ју 
закључ но са изван ред ним јунач ким  при ме ри ма и дели ма одбра не током агре-
си је НАТО на СРЈ. 

10. Кроз вас пи та ње сту де на та Вој не ака де ми је афир ми са ти дух Отаџ бин ског 
иде а ла Срп ства, офи цир ске части, кор по ра тив не све сти, патри о ти зма,  про фе си-
о нал ног поно са и дру штве ног ста ту са. У све нивое вас пи та ња офи ци ра, под о фи-
ци ра и вој ни ка угра ди ти свест о Косо ву и Мето хи ји као нео ту ђи вом делу Срби је. 

11. Поу зда ним и трај ним мера ма кроз узди за ње соци јал ног и живот ног стан-
дар да про фе си о нал них офи ци ра, одно сно офи цир ског кора, спре чи ти држав но, 
наци о нал но, лич но и поро дич но сро за ва ње ове про фе си је, њихо во напу шта ње 
вој ске и кал ку лант ско-трго вач ки однос пре ма овој про фе си ји.

12. На вој ном спољ но-поли тич ком пла ну, обу ста ви ти даље вези ва ње за НАТО, 
њихо ве фор ма циј ско-орга ни за ци о не струк ту ре, нао ру жа ње и опре му, као и си-
стем обу ке и вас пи та ња. 

13. Покре ну ће мо пита ње изме не Зако на о одли ко ва њи ма, у којем ћемо пред-
ло жи ти афир ма ци ју одли ко ва ња која у нашој слав ној вој ној тра ди ци ји има ју 
уте ме ље ње.

14. Пред ло жи ће мо Видов дан за Дан Срп ске Вој ске. 

ПРО СВЕТ НА ПОЛИ ТИ КА

Обра зо ва ње у ширем сми слу под ра зу ме ва поред школ ског обра зо ва ња и про-
све ћи ва ње путем меди ја, кул тур не поли ти ке, умет но сти, оби чај но сти и дру гих 
обли ка лич ног, поро дич ног и дру штве ног живо та. 

Школ ство у Срби ји је у дубо кој кри зи, која се огле да у кон цеп циј ском, финан-
сиј ском, орга ни за ци о ном и кадров ском пла ну, а као после ди цу има пад ква ли-
те та обра зо ва ња на свим ниво и ма (основ ном, сред њем и висо ком). Одго ва ра ју ћа 
реше ња могу се наћи само уз помоћ људи из непо сред не струч не прак се, а ника-
ко доса да шњом поли ти за ци јом про све те, поста вља њем пар тиј ских кадро ва 
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или иде о ло шким рефор ма ма којих смо се нагле да ли од Сти пе Шува ра до Гаше 
Кне же ви ћа. 

Ми се зала же мо за дуго роч но ста би лан обра зов ни систем као темељ успе шне 
држа ве и дру штва. Поред непо сто ја ња аде кват не наци о нал не стра те ги је раз во ја 
обра зо ва ња, нагла ша ва мо и недо вољ но издва ја ње из буџе та за бољи мате ри јал ни 
стан дард како запо сле них тако школ ства у цели ни. Посеб но је алар мант но кон-
стат но сма ње ње бро ја уче ни ка из годи не у годи ну. Глав ни раз ло зи за ову поја ву 
су и кру ци јал ни про бле ми са који ма се школ ство суо ча ва:  

1) нега тив ни при ра штај ста нов ни штва, 
2) погре шна и недо вр ше на рефор ма обра зов ног систе ма, 
3) лош Закон о осно ва ма систе ма обра зо ва ња и вас пи та ња, 
4) неа де ква тан систем финан си ра ња, 
5) пре ве ли ка овла шће ња дирек то ра шко ла и пар тиј ских људи у школ ским 

одбо ри ма, 
6) поли ти за ци ја обра зов ног систе ма, насто ја ње сва ке нове вла сти да се за вре-

ме њеног ман да та иска же што веће запо шља ва ње, уз оба ве зно дово ђе ње у систем 
сво јих пар тиј ских кадро ва на места сарад ни ка, начел ни ка школ ских упра ва и 
дирек то ра шко ла. 

За  после ди цу има мо то да је око 30% запо сле них у ста ту су рад ни ка на одре ђе-
но вре ме, рад ни ка са непу ним рад ним вре ме ном, а посто ји и про блем одре ђе ног 
бро ја неструч них настав ни ка. При том, у 66,2% свих шко ла иде само 9,4% уче ни ка, 
а у оста лих 32,8% иде 90,4% уче ни ка. У 182 шко ле иде 1 до 5 уче ни ка. Јасно је да 
је са еко ном ског ста но ви шта ова ква мре жа шко ла нео др жи ва, али је исто тако 
гаше ње сео ских и шко ла у мањим гра до ви ма пораз држа ве која попу ла ци о но 
уми ре. Зато је пита ње обра зо ва ња, као и пита ње при вре ђи ва ња и без бед но сти, 
нео дво ји во од реша ва ња држав ног при о ри те та број 1 – про бле ма беле куге и био-
ло шког неста ја ња наро да. 

Покрет Две ри – за живот Срби је сма тра да нема вишка запо сле них у шко ла ма 
већ мањак деце. Уво ђе њем про на та ли тет не поли ти ке умно го ме ће посто је ћи про-
бле ми бити реше ни. А са деме тро по ли за ци јом Срби је, у скла ду са ново на ста лим 
потре ба ма, биће напра вље на нова мре жа школ ских уста но ва, тј. циљ је да се већ 
посто је ће пра зне или полу пра зне шко ле напу не децом.

Циље ви:

- Доне ти Наци о нал ну стра те ги ју раз во ја обра зо ва ња
- Изме ни ти и допу ни ти Закон о осно ва ма систе ма обра зо ва ња 
- Пре и спи та ти тзв. болоњ ску рефор му висо ког обра зо ва ња
- Вра ти ти ауто ри тет и соци јал ни ста тус учи те љу, настав ни ку и про фе со ру
- Осло бо ди ти обра зов ни систем од поли ти ке и пар тиј ских кадро ва
- Раз мо три ти могућ но сти бес плат ног сту ди ра ња 
- Ускла ди ти раз вој обра зо ва ња са пла ни ра ним дру штве ним и посеб но 

при вред ним раз во јем. 
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Мере:

1. У духу сво је поли ти ке која на прво место ста вља струч ност и укљу чи ва ње 
стру ков них орга ни за ци ја у раз ма тра ње пита ња из њихо ве струч не обла сти, про-
свет на поли ти ка Две ри осла ња се на Про грам за ста би лан обра зов ни систем који 
је пред ло жи ла Уни ја син ди ка та про свет них рад ни ка Срби је, нај ре пре зен та тив-
ни ји син ди кат про свет них рад ни ка и један од нај бо ље орга ни зо ва них син ди ка та 
у Срби ји уоп ште. 

2. У доно ше ње Наци о нал не стра те ги је раз во ја обра зо ва ња у Срби ји којом би 
се дефи ни са ли кључ ни циље ви и маги страл ни прав ци обра зо ва ња, као и начи ни 
реа ли за ци је тих циље ва, укљу чи ти прак ти ча ре, одно сно људе из стру ке.

3. Да се наред них 5 годи на пове ћа ва издва ја ње из репу блич ког буџе та за 
школ ство по сле де ћем прин ци пу: за 0,2% БДП годи шње више, а да из локал не 
само у пра ве сти же истих 0,8%. 

4. Да се рас по де ла дела тих сред ста ва усме ра ва у већој мери за потре бе стан-
дар да обра зов них инсти ту ци ја и усло ва рада.

5. Про ме ни ти састав школ ских одбо ра и стро го забра ни ти локал ним само у-
пра ва ма да мења ју школ ске одбо ре када се про ме ни локал на власт. 

6. Огра ни чи ти овла шће ња дирек то ра, као и реши ти његов ста тус и ман дат. 
7. Дефи ни са ти на аде ква тан начин како се оце њу је вла да ње и да од 6. раз ре да 

основ не шко ле вла да ње ула зи у школ ски успех.
8. Пре ци зни је одре ди ти рад но-прав ни ста тус запо сле них у уста но ва ма 

обра зо ва ња. 
9. Уки ну ти све аси стен те и савет ни ке јер у овом тре нут ку за њих нема места 

у обра зов ном систе му.
10. Уре ди ти пита ња лекар ских пре гле да.
11. У пот пу но сти уре ди ти дисци плин ски посту пак и уда ља ва ње са рад ног места.
12. Реор га ни зо ва ти про свет ну инспек ци ју дру га чи је него што је сада 

пред ви ђе но.
13. Мре жу шко ла про ме ни ти и при ла го ди ти ново на ста лој ситу а ци ји (посеб-

но у при вре ди).
14. Потреб но је у пер спек ти ви пре ћи на јед но смен ски рад, а то је могу ће само 

ако се изгра ди вели ки број нових шко ла на аде кват ним мести ма.
15.  Где је год могу ће при ла го ди ти се стан дар ди ма спу шта њем бро ја уче ни ка 

на 25 по оде ље њу. 
16. Вишак запо сле них пре у сме ри ти у рад у оде ље њи ма за обра зо ва ње одра-

слих и тиме дели мич но амор ти зо ва ти вишак, а за оста ле омо гу ћи ти соци јал ни 
про грам. 

17. Када су у пита њу зара де и дру га при ма ња запо сле них у обра зов ним уста-
но ва ма пред лог је да се што пре доне се Закон о пла та ма на бази плат них раз ре да, 
како би се ство ри ли усло ви за награ ђи ва ње оних који пости жу боље резул та те рада 
и обез бе ђи ва ње усло ва за сти ца ње зва ња уз одго ва ра ју ћу мате ри јал ну надок на ду. 

18. Пред ла же мо и рефор му над зор нич ке слу жбе и школ ских упра ва, тако 
што би посло ве струч но-педа го шког над зо ра врши ли пред мет ни педа го шки 
савет ни ци, а не као сада над зор ни ци „опште прак се“ заду же ни за кон тро лу све га 
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и сва че га. Осим тога, то би били вео ма иску сни људи са 10 и више годи на рада у 
про све ти, који се исти чу струч ним и педа го шким радом у наста ви или у стру ци, 
без обзи ра на поли тич ку рефе рен цу. 

19. Посеб ну пажњу посве ти ти уна пре ђе њу гим на зи ја, на првом месту кроз  
изме не настав ног пла на и јед но смен ски рад.

20. Омо гу ћи ће мо бес плат но, одно сно о тро шку држа ве сту ди ра ње нај та лен-
то ва ни је деце чији роди те љи не могу то да им обез бе де.

21. Посеб ну пажњу посве ти ће мо сту ди ра њу омла ди не из дија спо ре у Срби ји, 
као и обра зов ним инсти ту ци ја ма у функ ци ји очу ва ња наци о нал ног иден ти те та 
(тзв. срп ским шко ла ма) за Србе у расе ја њу. 

КУЛ ТУР НА И СПОРТ СКА ПОЛИ ТИ КА ИДЕН ТИ ТЕ ТА

Акту ел на кул тур на поли ти ка у Срби ји иде на руку чини о ци ма сла бље ња, 
дез о ри јен та ци је и раз град ње не само срп ског кул тур ног иден ти те та, по коме смо 
се издва ја ли и издва ја мо међу кул ту ра ма тзв. реги о на, него и сва ке кре а тив не осо-
бе но сти и поу зда ног систе ма духов них вред но сти. Као што је била у раз до бљи ма 
без држа ве, кул ту ра, схва ће на као обје ди њу ју ћи про стор народ не зајед ни це, тре ба 
да и данас сачу ва уло гу коју је има ла и када наш народ држа ву, одно сно сло бо ду, 
није имао. Не само да смо, попут оста лих европ ских и не само европ ских наро-
да, под уда ром жесто ког гло бал ног кул тур ног коло ни ја ли зма, него је завла да ла 
и дез о ри јен та ци ја којој смо све до ци про те кле деце ни је, као наста вак стра те ги је 
раз ви ја не и увре же не током пола века „југо сло вен ске“ кул тур не поли ти ке.

Кул тур ни живот у дана шњој Срби ји исцр пљу је се у пра зним и фор мал ним 
риту а ли ма међу на род не, наро чи то реги о нал не сарад ње. Под лозин ком „реги о-
нал не кул тур не сарад ње“ и навод не реги о нал не кул тур не поли ти ке као при о-
ри те та (на чему инси сти ра једи но зва нич на Срби ја), чине се систе мат ски напо ри 
да све бит не одли ке иден ти те та срп ске кул ту ре буду скрај ну те и пре бри са не, у 
име понов ног зајед ни штва на ште ту срп ске кул ту ре која је, по кре а тив ном зама-
ху и осо бе но сти, увек пред ња чи ла међу јужно сло вен ским сусе ди ма. У таквим 
окол но сти ма „сарад ње“, за пред став ни ке срп ске кул ту ре нај че шће се име ну ју, 
намет ну ти од стра не струк ту ра кул тур не вла сти Срби је, лич но сти и оства ре ња 
„поли тич ки корект на“ и сусе ди ма при хва тљи ва, анти на ци о нал но опре де ље на, 
која не при па да ју вери фи ко ва ним врхо ви ма наше умет но сти, док је поне кад 
пита ње и при па да ју ли уоп ште умет но сти.

Акте ри зва нич не кул тур не поли ти ке, као и држав не поли ти ке уоп ште, у сре-
ди ште пажње поста вља ју пово љан спољ ни ути сак на међу на род не чини о це, и за 
то се несе лек тив но тро ше (ина че недо вољ на) буџет ска сред ства, док су реал не и 
истин ски потвр ђе не вред но сти наци о нал ног пред зна ка и садр жа ја, осве до че не 
уста но ве и поје дин ци, на мар ги ни пажње и подр шке. Под паро ла ма нео п ход не 
про ме не наше укуп не све сти, за добро сада шњо сти, сарад ње и напрет ка, спро-
во ди се све ого ље ни ја анти на ци о нал на, јед ном речи „туђа“ кул тур на поли ти ка. 
Они који пам те вре ме на Тито ве Југо сла ви је сећа ју се да је и тада „наци о нал но“ 
обе леж је у кул ту ри и умет но сти било начел но спор но, наро чи то у слу ча ју срп ске 
кул ту ре. Тако је, још изра зи ти је, и данас.
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Теле сно здра вље и спорт ски дух

Посеб ну пажњу поред наци о нал не кул ту ре срп ског наро да и свих дру гих 
наци о нал них мањи на које живе у Срби ји покло ни ће мо и спор ту, теле сном 
вежба њу и физич ком здра вљу, као видо ви ма про мо ци је здра вих сти ло ва живо та. 
У спор ту види мо посеб но зна чај ну врсту родо љу бља и пред ста вља ња нашег наро-
да и држа ве у све ту. За све ово потреб на нам је Наци о нал на стра те ги ја у обла сти 
спор та, а спорт и тре ни ра ње мора ју бити што више бес плат ни и доступ ни сви ма.

Ово се посеб но одно си на омла ди ну за коју сма тра мо да је ола ко опту же на 
као екс тре ми стич ка и хули ган ска, и да се пре може ока рак те ри са ти као родо љу-
би ви ји део наци је у који није довољ но уло же но, који је запо ста вљен и пре пу штен 
духов ном и физич ком про па да њу, а коме се мора посве ти ти посеб на држав на 
пажња, ини ци ја ти ва и подр шка. 

Циље ви:

- вра ти ти уло гу срп ских наци о нал них уста но ва кул ту ре у дру штву и држа ви
- закон ска зашти та ћири ли це, као и њено пуно, рав но прав но инте гри са ње 

у све видо ве савре ме них инфор ма ци о них тех но ло ги ја 
- усва ја ње Наци о нал не стра те ги је пре ма Срби ма у реги о ну и расе ја њу у 

погле ду очу ва ња наци о нал ног иден ти те та
- рефор ма јав ног медиј ског сер ви са у прав цу нове кул тур не поли ти ке 

иден ти те та
- пре и спи ти ва ње посто је ће поде ле наци о нал них фре квен ци ја
- већа изград ња локал не спорт ске инфра струк ту ре 
- кон крет на финан сиј ска и медиј ска подр шка школ ском, уни вер зи тет ском, 

рекре а тив ном, про фе си о нал ном и репре зен та тив ном спор ту
- анга жо ва ње омла ди не кроз раз не нове рад не, волон тер ске, кул ту ро ло шке 

ини ци ја ти ве и дру ге обли ке здра вих сти ло ва живо та
- зашти та иден ти те та наци о нал них мањи на у Срби ји
- јача ње лек си ко граф ске и енци кло пе диј ске актив но сти, која је сву да 

у све ту мера опште дру штве не раз ви је но сти и обра зо ва но сти: од раз ли чи тих 
лек си ко на до енци кло пе ди је, од основ ног реч ни ка до посеб них (спе ци ја ли-
зо ва них) реч ни ка 

- осни ва ње Музе ја гено ци да са дво стру ким циљем: уну тра шњим - кроз 
раз ви ја ње јав не све сти о гено ци ду над срп ским наро дом и спо ља шњим - као 
облик упо зна ва ња свет ске јав но сти о исто риј ским чиње ни ца ма 

- филм о Јасе нов цу 
- инсти ту ци о нал но пове зи ва ње (наци о нал них инсти ту ци ја) са Репу-

бли ком Срп ском и Црном Гором. 

Мере:

1. Темељ сва ке реал не држав не кул тур не поли ти ке нужно је наци о на лан. Тек 
као про фи ли сан кул тур ни иден ти тет може мо сту па ти у при род не и нена ме та не, 



152

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

пло до но сне кон так те са дру гим кул ту ра ма, наро чи то сусед ним, са који ма смо 
увек има ли доста про жи ма ња. 

2. На делу је, вео ма дуго, јасна стра те ги ја да се срп ска кул тура све де у гра ни це 
Срби је, а тој штет ној тежњи изла зе у сусрет и наши кул тур ни чини о ци. Циља но 
се поде ша ва сли ка срп ске кул ту ре пре ма дру ги ма, како је дру ги хоће виде ти, а 
не пре ма оно ме што јесте. Сарад ња уста но ва кул ту ре Срби је и Срп ске заслу жу је 
при о ри тет ни ста тус и тре ба бити стра те шки под сти ца на, мно го обу хват ни је него 
данас, за шта несма ње но посто ји инте рес и стал на, често неуз вра ће на, ини ци ја ти ва 
из срп ског про сто ра запад но од Дри не. Тако ђе, нео п ход на је несма ње на актив ност 
на кул тур ном про жи ма њу Срба у окол ним држа ва ма и у расе ја њу.

3. Срп ска кул ту ра, као и срп ска држа ва, мора иза ћи из (на поче ци ма пле ме ни-
те) југо сло вен ске заблу де, која нас је тешко поме ла и застра ни ла. Срп ска кул ту ра, 
јед на ко као и наш народ, у дана шњој Срби ји и изван Срби је, још увек под но си 
удар це који би да је обе сна же и још више поме ту и на те удар це не реа гу је на 
одго ва ра ју ћи начин, као ни држа ва. Срп ским мана сти ри ма на Косо ву и Мето хи ји 
поку ша ва се пре бри са ти срп ско име. Поти ре се сам помен срп ског јези ка у Црној 
Гори, а срп ски писци поре клом одан де изу зи ма ју се из настав них пла но ва. Спољ-
на поли ти ка Срби је мора да поста ви као пита ње првог реда, у доме ну пошто ва ња 
лич них и колек тив них пра ва, бри са ње тра го ва срп ске кул ту ре из веков них (сада 
испра жње них) срп ских про сто ра, као и поти ски ва ње наци о нал не све сти и еле-
мен тар ног досто јан ства у ново ство ре ним држа ва ма бив ше зајед нич ке држа ве.

4. Ћири ли ца је и у Срби ји зане ма ре на, а у неким сусед ним држа ва ма пре-
ћут но је забра ње но упо тре бља ва ти срп ско писмо. Ћири лич ко писмо је јед но од 
првих зна ме ња нашег кул тур ног иден ти те та и њего во очу ва ње, кроз широ ку и 
јасно под сти ца ну упо тре бу у јав ном живо ту, мора бити пре ци зно и спро во ди во 
уре ђе но, од шко ле до јав них инсти ту ци ја срп ског наро да, не дово де ћи у пита ње 
пра ва дру гих наци о нал них зајед ни ца на упо тре бу сво га писма. Исто се одно си и 
на срп ски језик који је пред мет пре и ме но ва ња и кра ђе широм Бал ка на. Зато се 
зала же мо за доно ше ње новог Зако на о срп ском јези ку и ћири ли ци.

5. Срп ска држа ва и јав ност при хва та ју толи ке дра стич не акте про тив срп ске 
кул ту ре као при род но ста ње, што је нео др жи во. Нео п ход но је да срп ска кул тур-
на поли ти ка доне се делат ну стра те ги ју посто ја ног и про ми шље ног, актив ног 
кул тур ног отпо ра, афир ма ци јом наших кул тур них вред но сти и пред но сти, 
под сти ца њем реал не кул тур не само све сти у нашем наро ду, као и обу хват ним, 
више стра ним и стал ним дело ва њем на афир ма ци ји наше кул ту ре у све ту, пого то-
во у земља ма наро чи то захва ће ним про па ганд ним ратом про тив Срби је вође ним 
током прет ход не две деце ни је. Срп ска држа ва тре ба да финан си ра оне про јек-
те који ће иста ћи висо ке вред но сти наци о нал не кул ту ре и уте ме ље но осе ћа ње 
наци о нал ног досто јан ства, за шта има више него довољ но ствар ног упо ри шта, у 
про шло сти коли ко и данас.

6. Срп ска држа ва и срп ска кул тур на поли ти ка тре ба да има ју на уму реал-
ност сна жно уко ре ње не одбој но сти која пре о вла да ва у бив шим југо сло вен ским 
репу бли ка ма пре ма спе ци фич ној исто риј ској, кул тур ној и духов ној тра ди ци ји 
Срба. Такав однос огле да се и у непро ме ње ној затво ре но сти реги о нал них сре ди-
на за изра зи те срп ске кул тур не про из во де (у елит ној као и у масов ној кул ту ри), 
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наспрам широ ке отво ре но сти, чак при ви ле го ва но сти кул тур них про из во да и 
после ни ка из тзв. реги о на у Срби ји. Систе мат ским мера ма успо ста ви ти рав но-
те жу и наче ло при род ног реци про ци те та у пољу реги о нал не кул тур не раз ме не, 
на осно ва ма еле мен тар ног а код нас при лич но изгу бље ног само по што ва ња, као 
и на одно си ма међу соб ног ува жа ва ња, без при ста ја ња на нега тив не сте ре о ти пе 
који су ство ре ни пре ма нашем наро ду и њего вом духов ном ства ра ла штву.  

7. У самој кул тур ној ели ти Срби је, као и изван наше земље, под сти че се поде ла 
на „две Срби је“, тра ди ци о нал ну и модер ну, и то у зна че њу „зао ста ле“ и „напред не“. 
У мре жи инсти ту ци ја под сти чу се и подр жа ва ју оне које делу ју као про ду же так 
„над на ци о нал них“ про це са фаво ри зо ва них у дру штву, а темељ не, тра ди ци о нал-
не кул тур не инсти ту ци је и про јек ти оте жа но функ ци о ни шу или се гасе. Мре жа 
библи о те ка, као кул тур но-обра зов них цен та ра у свим општин ским сре ди на ма, 
тре ба да буде подр жа ва на и оја ча ва на. Исто важи за мре жу исто риј ских музе ја и 
архи ва, које тре ба под сти ца ти и пома га ти у поду хва ти ма истра жи ва ња и пре зен-
то ва ња локал не и наци о нал не кул тур не и исто риј ске про шло сти, јед на ко као и 
афир ма ци је савре ме не умет нич ке делат но сти. Исто тако, оја ча ти и темељ ни је 
осми сли ти сарад њу држав них уста но ва са Срп ском пра во слав ном црквом, не 
само у зашти ти спо ме ни ка кул ту ре и него ва њу наци о нал не и хри шћан ске духов-
не башти не, него и у раз ви ја њу све сти о потре би за кул тур ним кон ти ну и те ти ма. 

8. Нерав но ме ран кул тур ни раз вој иде под руку са дру гим аспек ти ма нерав но-
мер ног раз во ја. Ства ра лач ке ини ци ја ти ве из мањих сре ди на не нала зе на одго вор 
какав заслу жу ју. Учи ни ти потреб не кора ке у пре вла да ва њу недо стат ка међу соб не 
пове за но сти и кому ни ка ци је, како изме ђу вели ких цен та ра и мањих сре ди на, 
као и изме ђу сре ди на при бли жне кул тур не раз ви је но сти. План ски под сти ца-
ти и пома га ти кул тур ну раз ме ну изме ђу сре ди на у Срби ји, изме ђу истих као и 
срод них инсти ту ци о нал них мре жа. Пома га ти, мате ри јал но и струч но ама тер ско 
умет нич ко ства ра ла штво и раз не обли ке фол клор не тра ди ци је, који су осно ва 
и често једи но могу ћан облик кул тур ног дело ва ња у нераз ви је ним сре ди на ма.

9. Одсу ство стра те шког уте ме ље ња у финан си ра њу капи тал них про је ка та 
и кул тур не про дук ци је уоп ште видљи во је у про ме на ма тежи шта мини стар-
ства кул ту ре пре ма пер со нал ним про ме на ма у ресо ру. Помо ћу струч них саве та 
за поје ди не кул тур не и умет нич ке обла сти дефи ни са ти при о ри те те у погле ду 
пла ни ра ња, финан си ра ња и изво ђе ња капи тал них про је ка та од наци о нал ног и 
држав ног инте ре са.

10. Систе мат ски се даје пре ве ли ка пред ност видљи ви јим и медиј ски при-
ка зи вим поду хва ти ма у одно су на делат но сти и посло ве од изу зет ног зна ча ја за 
очу ва ње, зашти ту и про у ча ва ње наци о нал не кул ту ре. Коли ко год тре ба пру жи ти 
подр шку срп ском фил му да нас на пра ви начин пред ста вља у све ту, толи ко не 
сме мо забо ра ви ти наци о нал ни позо ри шни репер то ар, архив ско истра жи ва-
ње поре кла и сео ба Срба, дома ћу фил хар мо ни ју, архе о ло ги ју, ликов не сало не, 
етно му зи ку или изда ва штво. Ово послед ње посеб но у све тлу да стра не изда вач-
ке куће пре у зи ма ју при мат и тржи ште уџбе ни ка и беле три сти ке у Срби ји, што 
је недо пу сти во, па мно го већу помоћ држа ве тре ба издво ји ти за дома ћу књи гу и 
изда ва штво, док се посеб на подр шка мора дати пре во ду дома ће књи жев но сти на 
вели ке свет ске јези ке и про мо ци ји у све ту. 
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Коста Чавошки говори на скупу у Београду пред изборе 2012. године

Велики митинг Двери у Дому синдиката у Београду, фебруар 2012. године
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11. У трај ном фоку су пажње држа ве тре ба да буду поду хва ти и посло ви који 
ће утвр ђи ва ти и афир ми са ти (у земљи и ино стран ству) само свој но сти срп ске 
кул ту ре, као сег мен та европ ске кул ту ре.

12. Пажљи во раз мо три ти удео држа ве у сфе ри кул тур не про дук ци је у новим 
меди ји ма и тех но ло ги ја ма, и учи ни ти (као што то чине дру ге озбиљ не држа ве) 
да се тај про стор обли ку је у скла ду са базич ним инте ре си ма наци о нал не кул-
ту ре и држа ве. Омо гу ћи ти несме тан рад комер ци јал но усме ре ној кул тур ној 
про дук ци ји, али и регу ли са ти њен општи ква ли та тив ни ниво, и спре чи ти да се 
држав ни мате ри јал ни и финан сиј ски изво ри одли ва ју у про стор у којем тре ба да 
вла да тржи шна утак ми ца. Држа ва тре ба да посеб но опо ре зу је про из во де масов-
не кул ту ре којим би се помо гла непро фит на кул тур на про дук ци ја у темељ ним 
наци о нал ним обла сти ма. 

13. У изра ду изво дљи ве, коор ди ни ра не стра те ги је у раз ли чи тим обла сти ма 
кул ту ре тре ба укљу чи ти што шири круг меро дав них људи из разних обла сти, да 
би се избе гао пре те жан уплив ужих, фахов ских или при ват них инте ре са поје ди-
на ца бли ских вла сти, непре по руч љив ути цај днев не поли ти ке уоп ште, кла нов-
ске пове за но сти, као и коло ни јал на упра ва у наци о нал ним уста но ва ма кул ту ре. 

14. Ми смо про тив хипер про дук ци је рија ли ти шоуа и када буде мо одлу чи ва-
ли у држа ви сви рија ли ти про гра ми биће жесто ко опо ре зо ва ни и пре и спи та ни, 
а сред ства на тај начин при ку пље на уло же на у кул тур но-обра зов ни  и деч ји про-
грам путем кон кур са.

15. Омо гу ћи ће мо стал ну држав ну подр шку него ва њу, зашти ти и про мо ци ји 
иден ти те та наци о нал них мањи на у Срби ји. 

16. Покре ну ће мо про је кат поди за ња спо ме ни ка шај ка чи у Бео гра ду
17. Покре ну ће мо про је кат изград ње Дома ћири ли це
18. Изгра ди ће мо Музеј жрта ва гено ци да над срп ским наро дом у 20. веку у 

Бео гра ду
19. Пру жи ће мо већу подр шку срп ским шко ла ма у расе ја њу и очу ва њу духов-

но сти, срп ског јези ка и писма, исто риј ских сећа ња, наци о нал не кул ту ре и фол-
клор них тра ди ци ја Срба у расе ја њу

20. Ини ци ра ће мо спе ци јал не кул тур но-про свет не и спорт ске везе са срп ским 
зајед ни ца ма у реги о ну, као и актив ни ју уло гу Мати це срп ске у спро во ђе њу кул-
тур не поли ти ке иден ти те та у реги о ну

21. Омо гу ћи ће мо укљу чи ва ње срп ских зајед ни ца у реги о ну и расе ја њу у про-
гра ме јав ног медиј ског сер ви са

22. Извр ши ће мо изме не и допу не Зако на о спор ту и доно ше ње Наци о нал не 
стра те ги је у обла сти спор та

23. Уве шће мо низ поре ских олак ши ца за финан си ра ње спор та
24. Отво ри ће мо посе бан спорт ски канал као тре ћи про грам на јав ном сер ви су
25. Фор си ра ће мо атле ти ку и теле сно вежба ње мла дих кроз пове ћа ње фон да 

часо ва физич ке кул ту ре од пред школ ских уста но ва пре ко основ них шко ла до 
уни вер зи те та

26. Покре ну ће мо пра вље ње Куће кошар ке и спорт ско-тури стич ких домо ва 
дру гих нај тро феј ни јих спор то ва
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27. Орга ни зо ва ће мо масов не народ не акци је у обла сти еко ло ги је, пошу мља ва ња, 
пољо при вре де, пра вље ња локал не спорт ске инфра стру ку ре, физич ког здра вља... 

ДРЖАВ НА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА И УПРА ВА

Да би Срби ја пре жи ве ла посто је ћи режим упра вља ња држа вом мора да буде 
заме њен. Сва ки нови дан са акту ел ним режи мом на челу држа ве је наста вак про-
па сти за све гра ђа не Срби је. Али ма коли ко пред у слов сва ког опстан ка и напрет ка 
на првом месту била сме на акту ел ног режи ма, под јед на ко је бит но и ко ће доћи 
после овог режи ма. Јер, добро се сећа мо и ску по пла ћа мо прет ход не наив но сти да 
је довољ но да један режим пад не да би нам било боље, одно сно да је све јед но ко 
ће доћи уме сто лошег режи ма. Није и не сме бити све јед но ко ће доћи после овог 
режи ма, чија је уто пи стич ка и пре ва рант ска поли ти ка И Косо во и ЕУ дефи ни тив но 
пора же на. Не сме мо поно ви ти рани је гре шке, већ мора мо мења ти не само режим 
већ и читав дру штве ни систем, а на првом месту систем вред но сти. Ништа неће мо 
доби ти про ме ном посто је ћег режи ма на чије место би дошао дру ги режим који 
би тако ђе био поста вљен од стра не Ује ди ње них моно по ла Срби је. Зато је да би се 
у Срби ји нешто про ме ни ло потреб на нај пре про ме на посто је ће поли ти ке, поли-
тич ке ели те и поли тич ког систе ма у цели ни, а потом и пред из бор не гаран ци је 
како ће изгле да ти та дру га чи ја поли ти ка. 

 Апсо лут но смо про тив оста ја ња на кур су усло вља ва ња и уни ште ња Срби је 
зарад ула ска у ЕУ по сва ку наци о нал ну цену. Зала же мо се за пот пу ни пре о бра жај 
уну тра шње и спољ не поли ти ке, повла че ње црте испод свих погуб них резул та та 
у послед ње две деце ни је у при вре ди, соци јал ној поли ти ци, кул тур ној поли ти ци 
иден ти те та, спољ ној поли ти ци и дру гим дру штве ним обла сти ма, и запо чи ња ње 
нове поли ти ке, засно ва не на конач ном дис кон ти ну и те ту са тито и змом који је 
тре ба ло да буде успо ста вљен још у вре ме руше ња Бер лин ског зида. Зато већ сада 
тра жи мо Вла ду наци о нал ног једин ства и спа са, која је једи ни гарант спро во ђе ња 
јед не такве нове поли ти ке. Те Вла де не може бити без једин ства по пита њу очу ва ња 
Косо ва и Мето хи је у саста ву Срби је и јасног дефи ни са ња зау ста вља ња погуб ног 
про це са при дру жи ва ња ЕУ.

Про ти ви мо се бео гра ди за ци ји Срби је и зала же мо се за деме тро по ли за ци ју 
(зау ста вља ње неплан ског раста Бео гра да, Новог Сада и Ниша, и пре ста нак пра жње-
ња уну тра шњо сти Срби је, посеб но гра нич них и пасив них поја се ва), за уки да ње 
суви шних ауто но ми ја и неу во ђе ње ника квих нових реги о на, за јача ње народ них 
локал них само у пра ва, као и за зашти ту при ват но сти и сло бо де гра ђа на. 

Вој вод ство Срп ско је срп ски исто риј ски тер мин, дело и побе да, који је као 
поли тич ки појам отет и зло у по тре бљен од ауто но ма ша за ства ра ње нових сепа-
ра ти стич ких циље ва у Вој во ди ни (усво је на су обе леж ја Вој во ди не која не осли ка-
ва ју срп ско насле ђе; шаљу се разно вр сне пору ке изну тра и спо ља да је Вој во ди на 
потен ци јал ни про блем; усво јен је ста тут АП Вој во ди не који је покра ји ни дао 
одре ђе на држав на свој ства; успо ста вље на је Вој во ђан ска ака де ми ја нау ка и умет-
но сти која је мно го актив ни ја од мар ги на ли зо ва не Мати це Срп ске; напра вље на 
је пара бан кар ска орга ни за ци ја „Раз вој на бан ка Вој во ди не“; на РТВ Вој во ди на 
су дове де ни глав ни уред ни ци и запо сле ни који има ју два де се то го ди шњи стаж 
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анти срп ског дело ва ња; АП Вој во ди на је уве де на у про цес сук це си је СФРЈ, чиме 
све више доби ја међу на род ни леги ти ми тет; отво ре на је кан це ла ри ја Вој во ди не 
у Бри се лу, док су се на послед њем Попи су ста нов ни штва поја ви ли и Вој во ђа ни, 
чиме се зао кру жу ју сви потреб ни пара др жав ни еле мен ти).

Ауто но ми ја је, дакле, има ла сми сла у Аустро у гар ској и са при са је ди ње њем 
Срби ји 1918. годи не сми сао ауто но ми је Вој во ди не се изгу био. Дана шњи вели ко а-
у то но ма ши су, у ства ри, при кри ве ни сепа ра ти сти. Гра ђа ни ма у север ној Срби ји 
није потреб на нова адми ни стра ци ја и биро кра ти ја у Новом Саду, и дупли ра ње 
вла сти, тро шко ва и поре за које зах те ва нови, цен тра ли стич ки Бео град у Новом 
Саду. Ауто но маш је онај који запра во кошта и узи ма нов це гра ђа на север не Срби је. 
Зато смо ми за раз вла шћи ва ње ауто но ма шке биро кра ти је и за демон та жу свих 
оних меха ни за ма који ма се наста вља рас та ка ње Срби је кроз под сти ца ње сепа-
ра ти зма у Вој во ди ни, јер зна мо како су се ова кви поку ша ји завр ши ли у дру гим 
бив шим југо сло вен ским репу бли ка ма. 

Дуго роч но, Покрет Две ри - ЗА живот Срби је се зала же за реор га ни за ци ју 
држа ве Срби је тако да посто ји што мањи број посред ни ка изме ђу буџе та и крај-
њих кори сни ка. Дакле, ми се зала же мо за Срби ју која ће бити јеф ти на и ефи ка сна 
држа ва. Две ри држа ву Срби ју посма тра ју као цели ну и зала жу се за инте грал ни 
раз вој Срби је кроз сна жне инве сти ци о не поду хва те ради уна пре ђе ња ква ли те та 
живо та у свим кра је ви ма Срби је.

Биће мо гарант свих пра ва наци о нал них мањи на у Срби ји на очу ва ње иден-
ти те та, а посеб но ћемо ода ти вели ку почаст свим оним пред став ни ци ма дру гих 
вера и наци ја који су били спрем ни да жртву ју сво је живо те за одбра ну Срби је. 
Неће мо дозво ли ти раз би ја ње држа ве и да срп ске зајед ни це у окру же њу има ју 
мања вер ска, наци о нал на и гра ђан ска пра ва него мањи не у Срби ји. Пошто ва ње 
људ ских  и мањин ских пра ва не сме да пре ђе у дик та ту ру мањи на, нити може 
бити повод за сепа ра ти стич ке циље ве. Срби ја је оду век била мул ти на ци о нал на, 
мул ти кул тур на и мул ти кон фе си о нал на држа ва, и то тако тре ба и да оста не, уз 
под се ћа ње да је лојал ност држа ви Срби ји оба ве зан услов за оства ри ва ње пра ва 
свих гра ђа на Срби је. 

Доста нам је крше ња већин ске избор не воље гра ђа на након избо ра и ства ра ња 
вла да ју ћих коа ли ци ја за које нико није гла сао. 

Циље ви:

- суве ре на демо кра ти ја, јака држа ва и јака народ на локал на само у пра ва
- про ме на држав но-поли тич ке све сти акти ви ра њем народ них сна га кроз 

укла ња ње стра нач ко-биро крат ских бари је ра нор мал ном живо ту и при вре ђи ва њу
- посте пе но спа ша ва ње држа ве од поли ти ча ра као тзв. спа си ла ца и неза-

мен љи вих упра вља ча нашим живо ти ма, и ства ра ње усло ва за иска зи ва ње инди-
ви ду ал них тале на та, напре до ва ња и одго вор но сти, као и истин ских гра ђан ских 
и локал них ини ци ја ти ва

- раз би ја ње јав них и тај них поли тич ких и при вред них моно по ла и кар те ла 
и успо ста вља ње усло ва за рав но прав ну дру штве но-при вред ну утак ми цу

- Срп ска Вој ска
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- одбра на Косо ва и Мето хи је у саста ву Срби је 
- очу ва ње и само стал ност Репу бли ке Срп ске
- поста вља ње пита ња ста ту са Срба у бив шим југо сло вен ским репу бли ка ма
- повра так расе ја них широм све та и олак ша ва ње њихо вог бирач ког пра ва
- очу ва ње срп ског наци о нал ног иден ти те та оних који оста ју у расе ја њу
- деме тро по ли за ци ја и децен тра ли за ци ја Срби је, као и декон цен тра ци ја 

држав не упра ве (раз ме шта ње одре ђе них дело ва држав не упра ве ван Бео гра да) 
- подр шка при вред ном и дру штве ном живо ту у сели ма и мањим гра до ви-

ма, посеб но у гра нич ним и пасив ним кра је ви ма
- пре и спи ти ва ње ауто но ми је Вој во ди не
- већа зашти та при ват но сти и сло бо де гра ђа на
- рефор ма ком плет ног избор ног, бан кар ског и поре ског систе ма 
- осло бо ђе ње држав не упра ве и јав них пред у зе ћа од пар тиј ских кадро ва
- пре и спи ти ва ње посто је ће рефор ме суд ства
- пре и спи ти ва ње одно са пре ма Хашком три бу на лу
- пре и спи ти ва ње уло ге Куће цве ћа
- испра вља ње неправ ди и рести ту ци ја оте те имо ви не после Дру гог свет-

ског рата
- депо ли ти за ци ја слу жби без бед но сти
- боље опре ма ње и мате ри јал ни ста тус при пад ни ка поли ци је
- боље спро во ђе ње анти мо но пол ских и анти ко руп циј ских зако на и већа 

уло га неза ви сних држав них реви зор ских тела
- сво ђе ње уло ге невла ди них орга ни за ци ја на меру њихо ве само де фи ни ци-

је – орга ни за ци ја финан сиј ских и про грам ских неза ви сних од било које вла де, 
дома ће или стра не

Мере:

1. Пре и спи та ће мо по Срби ју и ком плет ну држав ну упра ву штет не уго во ре, 
зако не и дру ге држав не одлу ке у про це су при дру жи ва ња ЕУ

2. Пре ки да мо пре го во ре са тзв. при штин ским режи мом, тра жи мо пошто ва ње 
Резо лу ци је 1244 и повра так пре го ва рач ког поступ ка у Савет без бед но сти Ује ди ње-
них наци ја, и ради мо на јача њу срп ских инсти ту ци ја и свим видо ви ма подр шке 
срп ском наро ду на Косо ву и Мето хи ји, као и расе ље ни ма са КиМ. 

3. Оне мо гу ћи ће мо већин ску при ва ти за ци ју свих стра те шких ресур са држа ве 
Срби је, на првом месту руд них и шум ских богат ста ва,  пољо при вред ног земљи шта, 
изво ра пија ћих вода, бањ ских лечи ли шта и реч них токо ва, и дозво ли ти једи но 
дока пи та ли за ци ју до 49 посто вла сни штва. 

4. Извр ши ће мо реви зи ју свих спор них при ва ти за ци ја, про че шља ти уго во ре 
и затра жи ти одго вор ност над ле жних који су пре кр ши ли закон при ли ком при-
ва ти за ци је или нових вла сни ка који нису испо што ва ли уго вор не оба ве зе. 

5. Доне ће мо Закон о испи ти ва њу поре кла имо ви не свих дома ћих поли ти ча ра 
и тај ку на од 1989. до 2012, кри вич но гони ти све који су се обо га ти ли зло у по тре бом 
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слу жбе ног поло жа ја и додат но опо ре зо ва ти све који су сво је богат ство оства ри ли 
моно пол ским поло жа јем у при вре ди. 

6. Ако се ми буде мо пита ли у Срби ји неће бити орга ни зо ва не геј пара де. 
7. Када ми буде мо одлу чи ва ли биће стро го забра ње на дистри бу ци ја генет ски 

моди фи ко ва ног семе на и хра не у Срби ји. 
8. Зау ста ви ће мо обје ди ња ва ње свих лич них доку ме на та у један и ства ра ње 

држа ве над зо ра над гра ђа ни ма кроз био ме триј ске систе ме иден ти фи ка ци је, 
чипо ве, каме ре и цен тра ли зо ва не базе пода та ка. Зала же мо се за изме не и допу не 
Зако на о при ват но сти и зашти ти пода та ка.  

9. Закон ским акти ма зау ста ви ће мо неплан ски раст Бео гра да, Новог Сада и 
Ниша, и са држав ног нивоа кроз инве сти ци је, суб вен ци је, поре ске олак ши це и 
дру ге видо ве помо ћи подр жа ти поро дич ни и при вред ни живот у гра нич ним 
поја се ви ма и пасив ним кра је ви ма, сели ма и мањим гра до ви ма.

10. Омо гу ћи ће мо колек тив но доби ја ње држа вљан ства за све Србе у реги о ну, 
на првом месту за све Србе Репу бли ке Срп ске и Црне Горе. 

11. Поста ви ће мо пита ње Репу бли ке Срп ске Кра ји не која је била под зашти том 
УН, више стру ког гено ци да учи ње ног над Срби ма у Хрват ској и повра ћа ја њихо ве 
оте те имо ви не и дру гих мате ри јал них потра жи ва ња. 

12. Поста ви ће мо пита ње коме тре ба ова ква ауто но ми ја Вој во ди не за коју није-
дан Србин ника да није гла сао и супрот ста ви ти се сва кој реги о на ли за ци ји и даљем 
рас пра ча ва њу Срби је, посеб но ства ра њу додат них биро кра ти ја и адми ни стра ци ја.

13. Зало жи ће мо се за про ме ну ком плет ног избор ног зако но дав ства након 
чега бисмо конач но доби ли при ли ку да гла са мо за чове ка, а не за стран ку. На тај 
начин извр ши ти рефор му избор ног зако но дав ства и држав не упра ве у функ ци ји 
раз вла шћи ва ња стра нач ко-пара зит ског систе ма и поврат ка наро да у поли ти ку и 
струч ња ка у одлу чи ва ње. 

14. Оне мо гу ћи ти запо шља ва ње чла но ва стра на ка у држав ну упра ву и поста вља-
ње пар тиј ских кадро ва на руко во де ћа места у јав ним пред у зе ћи ма мимо кон кур са

15. Олак ша ће мо доби ја ње држа вљан ства и гла сач ки посту пак за бира че који 
живе у расе ја њу. Отво ри ће мо посеб ну Репу блич ку и општин ске кан це ла ри је за 
поврат ни ке и реин те гра ци ју у срп ско дру штво. 

16. Мате ри јал на и прав на подр шка Срби ма опту же ним или осу ђе ним пред 
Хашким три бу на лом пре ко којих се жели намет ну ти колек тив на кри ви ца срп-
ском наро ду

17. Откри ва ње свих гроб ни ца жрта ва кому ни стич ког теро ра после Дру гог 
свет ског рата, достој но сахра њи ва ње жрта ва и обе ле жа ва ње стра ти шта

18. Испи ти ва ње да ли је Јосип Броз Тито сахра њен у Кући цве ћа на Деди њу и 
про ме на наме не Куће цве ћа

19. Реша ва ње пита ња поврат ка оте те имо ви не вер ским зајед ни ца ма и гра ђа-
ни ма после Дру гог свет ског рата

20. Већа ула га ња из држав ног буџе та у опре ма ње и бољи соци јал ни ста тус 
при пад ни ка свих слу жби без бед но сти и поли ци је

21. Осло ба ђа ње слу жби без бед но сти и поли ци је од поли тич ких меша ња
22. У окви ру рефор ме суд ства инси сти ра ће мо на ефи ка сни јем спро во ђе њу 

анти мо но пол ских и анти ко руп циј ских зако на



160

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

23. Подр жа ће мо зна чај и пове ћа ти овла шће ња неза ви сних држав них реви-
зор ских тела и заштит ни ка гра ђа на и потро ша ча

24. Са држав ног нивоа подр жа ти покре та ње што већег бро ја про из вод них, 
пољо при вред них и потро шач ких задру га, кроз нови закон о задру гар ству

25. Уве сти посеб не поре ске олак ши це за заду жби нар ске, спорт ске и хума ни-
тар не актив но сти свих врста

26. Уки да ње на десе ти не и сто ти не суви шних и пара зит ских држав них аген-
ци ја и пара-аген ци ја које слу же једи но за удо мља ва ње пар тиј ских кадро ва

27. Уво ђе ње мак си мал но могу ће тран спа рент но сти буџет ских изда та ка
28. Ски да ње НВО са држав них јасли и пре ре ги стра ци ја свих НВО које при ма-

ју новац од стра них вла да или орга ни за ци ја у стра не инте ре сне гру пе и њихо во 
одго ва ра ју ће закон ско регу ли са ње.

 Архив Српског покрета Двери

РОДИ ТЕ ЉИ МА

Обра ћа ју ћи се Вама, пошто ва ни роди те љи Срби је,

Неће мо Вам гово ри ти о томе што сви зна мо:
Да је у Срби ји 400 хиља да људи мање него у доба попи са 2002. годи не, и да 

се про сеч на срп ска поро ди ца састо ји од 2,2 чла на (дакле, нема мо ни јед но цело 
дете по поро ди ци, кад је про сек у пита њу).

Неће мо Вам гово ри ти ни о томе да је мате ри јал на ситу а ци ја у којој сте се на-
шли ско ро без из глед на, и да све већи број гра ђа на ове земље ско ро са оча ја њем 
гле да сво ју децу, којој не може да помог не, јер је будућ ност са они ма који су нас 
овде дове ли пот пу но мрач на.

Наши ђаци често нема ју нов ца ни да купе ужи ну у шко ли; наши тањи ри су 
све пра зни ји и пра зни ји. Шко ле се пусто ше, а гро бља пуне.

У све му томе, кли ка која је на вла сти и коју нико није бирао да спро во ди ово 
што спро во ди, поку ша ва да нас убе ди како је нај ве ћа добро бит Срби је у геј-пара да-
ма, и у дава њу пра ва исто пол ним паро ви ма да скла па ју „бра ко ве“ и „усва ја ју децу“.

Све Ви то зна те, и зато неће мо о томе.
Хоће мо о нече му дру гом, опа сни јем и стра шни јем, а што нам је све бли же 

и бли же.
Ако ови који сада вла да ју оста ну на вла сти (макар се, по ко зна који пут, 

маски ра ли у нове и шаре не маске да би народ зава ра ли) њихов циљ ће бити да 
нам, после све га што су нам оду зе ли (од мате ри јал не сигур но сти до душев ног 
здра вља, које нам угро жа ва ју зато што воде поли ти ку кон тро ли са ног хао са), оду-
зи ма ју и нашу децу!

Они су већ доне ли низ зако на који омо гу ћа ва ју држа ви да се непре ста но 
меша у поро ди цу. 
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У лето 2011. доне ли су и закон по коме Ваш син или ћер ка од сво је 15 годи не 
има ју пра во да Вам забра не увид у свој лекар ски кар тон: Ви не сме те зна ти да ли 
Вам дете пије и пуши, да ли га је неко наву као на нар ко ти ке, да ли је обо ле ло од 
неке инфек тив не боле сти или извр ши ло абор тус, чија је нај че шћа после ди ца 
сте ри ли тет.

Ако Ваше дете обо ли од неке хро нич не боле сти, за коју је потреб на посеб на 
исхра на или тера пи ја, ни то неће те зна ти. Ако Ваш тинеј џер то не жели, неће те 
моћи с њим ни у бол ни цу.

Нарав но, то им није доста: они хоће да уве ду и закон по коме ћете ићи у затвор 
ако сво је дете, изло же но опа сно сти, шљиц не те по стра жњи ци да бисте га ура зу ми ли.

И то ће бити про гла ше но за наси ље у поро ди ци.
Напад је на здрав разум када се каже да је нор мал но и уме ре но теле сно кажња-

ва ње дете та исто што и физич ко зло ста вља ње.
Закон ску одред бу о забра ни физич ког кажња ва ња има све га 29 зема ља све та, 

међу који ма нису Енгле ска, САД, Аустра ли ја, Бел ги ја, Ита ли ја, Ирска, Швај цар-
ска, Фран цу ска.

Кад су на Новом Зелан ду дали такав пред лог, народ је иза шао на ули цу и 
тра жио рефе рен дум. У Сло ве ни ји, где је закон уве ден, казна за роди те ље је 600 
евра, или затвор.

Доно ше ње ова квих зако на поре ме ти ло би, иона ко већ оште ће не, одно се 
изме ђу роди те ља и деце у нас.

Деца ће се супрот ста вља ти роди те љи ма, у шко ла ма ће их учи ти да роди те ље 
при ја вљу ју поли ци ји и она ће то чини ти.

У земља ма у који ма је овај закон уве ден деца чак лажно при ја вљу ју сво је 
роди те ље ако одби ју да им испу не зах те ве, и уце њу ју их.

На сва ку, па и нај сме шни ју при ја ву, у Вашу кућу ула зи ће поли цај ци и рад ни-
ци цен та ра за соци јал ни рад.

Немој мо то дозво ли ти! Све су нам уни шти ли – поро ди цу не сме мо дати!
Две ри су, од самог свог настан ка, пот пу но посве ће не бор би за поро ди цу, и 

чвр сто обе ћа ва мо да ћемо учи ни ти све да ову основ ну ћели ју дру штва оја ча мо. 
Насто ја ће мо да што више оја ча мо могућ но сти за раз вој и напре дак  поро дич ног 
живо та.

Наси ље које раза ра поро ди цу, и због кога сада шње анти срп ске вла сти осни-
ва ју „сигур не куће“, има свој корен у хао су који су те исте вла сти иза зва ле, уни-
шта ва ју ћи у Срби ји при вре ду, могућ ност запо сле ња, сва ку соци јал ну сигур ност, 
соли дар ност и бри гу о чове ку.

Муж који нема посла и који тоне у сва ко днев ном оча ја њу, жена без посла и 
наде, деца пре пу ште на самој себи – то је сли ка дана шње Срби је, за коју су кри ви 
они који су је дов де дове ли.

То иза зи ва наси ље у поро ди ци, а не нека ква генет ска насил ност Срба, како 
твр де непри ја те љи све га нор мал ног и људ ског, који тре нут но, по вољи туђи на, 
вла да ју остат ком овог јад ног и наму че ног наро да.
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Жена ма не тре ба више пра ва, него више при ви ле ги ја
Од ове вла сти, ова кве каква јесте, стра да ју и наши сугра ђа ни при пад ни ци 

наци о нал них мањи на – и њихо ве поро ди це и поро дич не вред но сти сасвим су 
угро же не, и ми ћемо их свим сила ма бра ни ти.

Цела Срби ја мора поста ти СИГУР НА КУЋА за оне који у њој живе, без обзи ра 
на веру и наци ју, а пре све га за оче ве, мај ке и децу.

Жена ма не тре ба више пра ва, него више при ви ле ги ја – Две ри ће се поста ра ти 
да мај чин ство буде нај за шти ће ни ја кате го ри ја наше ствар но сти.

Љубав, сло га, будућ ност рада и живот не ведри не засно ва не на уза јам ном 
пове ре њу биће наш циљ, а не поли ци ја која сва ки час ула зи у кућу због „наси ља 
у поро ди ци“.

Прво што ћемо ура ди ти јесте фор ми ра ње Мини стар ства за бри гу о поро ди-
ци и пре у сме ра ва ње пажње чита ве држа ве ка поро дич ном моде лу дру штва. Све 
што подр жа ва поро ди цу подр жа ће мо и ми са држав ног нивоа, а све што руши 
поро ди цу биће зау ста вље но: у меди ји ма, обра зо ва њу, кул ту ри, при вре ди, поре-
ској и соци јал ној поли ти ци.

Тру ди ће мо се, свим сила ма, да за основ не ства ри за гаје ње деце, почев од хра не 
за бебе, пре ко оде ће и обу ће, до уџбе ни ка, сма њи мо поре зе и дру ге дажби не који 
их чине ненор мал но ску пи ма. Насто ја ће мо да функ ци о нал ним поро ди ца ма са 
четво ро и више деце обез бе ди мо низ при ви ле ги ја чији је циљ пове ћа ње рађа ња 
и бри га о детињ ству. Усво ји ће мо стра те ги ју за обно ву поро дич них вред но сти у 
Срби ји, под сти чу ћи не само медиј ску кам па њу, него и при ла го ђа ва ју ћи школ ски 
систем и рад но зако но дав ство овим наче ли ма.

Зато Вас и пози ва мо: помо зи те нам да Вам помог не мо!
Сви ми из Две ри смо, као и Ви, поро дич ни људи, који сва ког дана мора ју да 

бри ну о насу шном хле бу за сво је нај ми ли је. Ми нисмо про фе си о нал ни поли ти-
ча ри који лажу, нуде 200 хиља да рад них места, 1000 евра од акци ја, мили јар де 
стра них инве сти ци ја и слич не глу по сти, само да  бисте гла са ли за нас, и да бисмо 
могли да чети ри годи не живи мо на Вашим грба ча ма.

Ми зна мо: ако се про цес уни шта ва ња роди тељ ства и детињ ства уско ро не 
зау ста ви, нема нам спа са. Две ри су, а у то се и сами може те уве ри ти ако пра ти те 
оно што ради мо, нешто сасвим ново на поли тич кој сце ни Срби је:

Ново, јер није пар тиј ско;
Ново, јер стре ми општем добру;
Ново, јер не лаже мо и не кре ве љи мо се да бисмо било кога наве ли да за нас 

гла са.
Помо зи те нам да све ти њу љуба ви и живо та поно во вра ти мо у сре ди ште све га, 

а нај пре поли тич ког живо та у Срби ји.
Ми смо прва поли тич ка опци ја у послед њих 20 годи на која је ста ви ла поро-

ди цу на прво место, а бор бу про тив беле куге, про мо ци ју рађа ња, мај чин ства и 
очин ства поста ви ла за држав ни при о ри тет број 1.    

Ми нисмо пар ти ја, ми смо поро ди ца!

Обја вље но 20. децем бра 2011. годи не 
www.dve ri srp ske.com 
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Над Краљевом жива ватра сева: Бранимир Нешић говори у Краљеву  
пред изборе 2012. године

Србија пре свега!
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Покрени се, Србине, за живот Србије: кампања 2012. године
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РАД НИ ЦИ МА

Већ годи на ма Ви, рад ни ци Срби је, гле да те како ова држа ва про па да и рас-
па да се, и како Ви, људи који су на сво јим пле ћи ма деце ни ја ма носи ли обно ву и 
изград њу ове земље, све дубље тоне те у беду и без на ђе.

При ча ју Вам шаре не лаже о нека квој тран зи ци ји, о при ва ти за ци ји, о ово ме и 
оно ме – а пра ва исти на је да уби ја ју Срби ју и да врше (а то им је глав ни циљ) њену 
деин ду стри ја ли за ци ју. Срби ја тре ба да поста не пустош без фабри ка, вра ће на сто 
годи на уна зад, да би се овде отво ри ло тржи ште за робу стра них мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја и про стор за одла га ње њихо вог инду стриј ског отпа да.

По њима, Срби ја не тре ба да буде ради о ни ца, него депо ни ја. Ови данас про да ју 
и рас про да ју све што могу, јер су им стра не газде дале у зада так да Срби ју дове ду 
до про сјач ког шта па: џепо ви овда шњих госпо да ра су све пуни ји, а наши сто ма-
ци све пра зни ји. Наша деца нема ју нов ца да се шко лу ју, и њихо ва суд би на биће 
суд би на јеф ти не рад не сна ге кад Срби ја у пот пу но сти поста не стра на коло ни ја.

Мно ги од Вас оста ли су без посла неко ли ко годи на пре пен зи је, и сада не могу 
да нађу посао. Мно ги ма од Вас годи на ма у тран зи ци ји нису упла ћи ва ли ни дина-
ра за допри но се, и Ви се нала зи те на иви ци пот пу ног сло ма – не само мате ри јал-
ног, него и морал ног, и душев ног. Не дају ћи нам посао, они нам исто вре ме но на 
теле ви зи ји пушта ју риа ли ти шоуе и рекла ме, пока зу ју ћи нам непо сто је ћи свет, 
слу ђу ју ћи све нас и спре ча ва ју ћи да сагле да мо стра шну ствар ност коју око нас 
гра де лажљив ци зва ни поли ти ча ри. Ода кле им пра во да њима, који су уни шти ли 
ову земљу, буде добро, кад је сви ма оста ли ма, који су ову земљу гра ди ли, лоше?

Сада шња власт су лажљив ци који су 2008. обе ћа ли 200.000 нових рад них 
места, а отпу сти ли, дошав ши на власт, 250.000 рад ни ка.        

Тај кун ски мафи ја ши и поли ти ча ри Срби је су, осим часних и рет ких изу зе та-
ка, јед на те иста еки па. И сада ће Вам пону ди ти сто ти не мили јар ди евра стра них 
инве сти ци ја и сто ти не хиља да нових рад них места, али знај те да лажу. Док се у 
Срби ји не про ме ни систем, и док стра нач ке и тај кун ске пија ви це и пара зи ти не 
сиђу с народ не грба че, неће бити зоре. 

Нека да, док је држа ва била коли ко-толи ко нор мал на, Ви, рад ни ци Срби је, били 
сте позна ти широм све та – и као рад ни ци фабри ка и као гра ђе ви на ри, сву да сте 
пози ва ни јер сте били струч ни и спо соб ни. То је и данас могу ће, али ника ко ако 
не буде про ме не ове и ова кве вла сти. А то Вам нуде Две ри: да ску па про ме ни мо 
јед ну поква ре ну власт, неспо соб ну за било шта осим за лажи и пре ва ре и пије ње 
наро ду крви на слам ку.

Две ри Вам не обе ћа ва ју лажна чуда и три ста хиља да нових рад них места: Две ри 
Вам, међу тим, обе ћа ва ју Срби ју која ће се вра ти ти себи и поче ти да се пре по ра ђа 
тако што ће оне мо гу ћи ти тај кун ско-поли ти чар ску мафи ја шку спре гу, и што ће 
ПРА ВО НА РАД, загарaнтовано свим пове ља ма о људ ским пра ви ма и сло бо да ма, 
поно во поста ти доступ но сви ма који желе да поште но раде. Када се код нас про ме-
ни при вред на атмос фе ра, кад послов ни људи који то заи ста јесу буду осло бо ђе ни 
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бес по треб них дажби на, кад дома ће, а не стра не фир ме, буде мо сти му ли са ли 
да запо шља ва ју наше људе (у овом тре нут ку, вла сто др шци дају паре СТРА НИМ 
ФИР МА МА да запо шља ва ју дома ће рад ни ке), кад рад ник буде зашти ћен тако 
што ће има ти редов но соци јал но и пен зи о но оси гу ра ње (при чему ћемо насто ја-
ти да пен зи о не фон до ве начи ни мо инве сти ци о ним, и на тај начин обез бе ди мо 
њихо ву трај ност), као и пла те од којих може да се живи, а не пре жи вља ва, тада 
ће нам кре ну ти набо ље.

Не одјед ном, јер је од 1989. до данас, по наред ба ма Свет ске бан ке и Међу на род-
ног моне тар ног фон да мно го тога уни ште но, на првом месту све дома ће бан ке, 
а потом и дома ћа про из вод ња. Ника ко одјед ном, али посте пе но ако наша Кућа 
Срби ја поно во буде у нашим рука ма и има дома ћи на и дома ћин ску еко но ми ју, а 
наши при род ни и при вред ни ресур си буду под нашом кон тро лом, срп ски рад ник 
поно во ће има ти посла и раз ло га да се осме ху је и да рађа децу.    

Гла са ју ћи за Две ри, Ви гла са те за сино ве и кће ри обич них, скром них људи, 
часних труд бе ни ка и гра ди те ља Срби је какви сте и Ви сами. Гла са ју ћи за Две ри, 
Ви гла са те за људе без резер вне отаџ би не, људе који сво је паре не држе у ино-
стран ству, људе који се нису обо га ти ли попут разних тран зи ци о них дери ко жа и 
упро па сти те ља, људе који се ника да нису бави ли поли ти ком, али јесу наци о нал-
ним радом. Ако нама дате свој глас дали сте глас за држав но инве сти ра ње у све 
што је дома ће: Раз вој ну бан ку Срби је, Фонд за одр жи ви раз вој, ула га ње у дома ћу 
про из вод њу, пољо при вре ду, енер ге ти ку и нау ку.

Гла са ју ћи за Две ри, гла са те за сво ју будућ ност засно ва ну на све му што је било 
вред но у нашој про шло сти. И знај те: Ми нисмо пар ти ја - ми смо рад нич ка поро-
ди ца! Данас је пра ви рад ник сва ко онај ко не жели да оде из Срби је и хоће овде 
да се избо ри за свој рад, посао, поро ди цу, село и град. У томе види мо зајед нич ки 
циљ због кога вре ди поно во пове ро ва ти у живот у Срби ји и нашу зајед нич ку бољу 
будућ ност.

Обја вље но 29. децем бра 2011. годи не 
www.dve ri srp ske.com 

СТУ ДЕН ТИ МА

Шта Две ри - Покрет ЗА живот Срби је нуде сту ден ти ма?
Бити сту дент у Срби ји данас зна чи бити млад човек који је са свих стра на 

угро жен: као да је једи ни циљ држа ве, али и висо ко школ ских уста но ва, да они 
који тре ба да буду будућ ност Срби је непре ста но оста ну на мар ги ни. Јер, од када је, 
сасвим непро ми шље но и без ика квог сагле да ва ња будућ но сти ове земље, спро ве-
де на тако зва на Болоњ ска рефор ма школ ства, ства ри теку све горе и горе. Како и 
не би, кад је циљ „Боло ње“ уни ште ње европ ског обра зов ног систе ма и некри тич ко 
копи ра ње аме рич ког моде ла, при ла го ђе ног њихо вој еко но ми ји? Наш уни вер зи тет 
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не може да буде место про да је зна ња, јер је он, на првом месту, сре ди ште нау ке и 
обра зо ва ња, који се не купу ју и не про да ју. 

У току је про цес ликви да ци је срп ског уни вер зи тет ског обра зо ва ња који желе 
да све ду на крат ке кур се ве Тито вих рад нич ких уни вер зи те та за људе са основ ном 
шко лом. Иако је кому ни стич ки режим имао мно го мана, у њего во доба факул тет ско 
обра зо ва ње је макар они ма који га стек ну дава ло солид не осно ве за буду ће уса вр-
ша ва ње и запо сле ње, где год то било (јер и за вре ме Тита држа ва је била неспо соб на 
да нађе места под сун цем за мла де шко ло ва не кадро ве, од којих су мно ги оти шли 
у ино стран ство, што се наста ви ло и касни је, све до данас). „Боло ња” ће до те мере 
сро за ти ниво зна ња сте че ног на факул те ту, да наши диплом ци неће моћи да нађу 
посао у стру ци чак ни у ино стран ству, без обзи ра на обе ћа ња демо кра та да ћемо 
после ула ска у Европ ску Уни ју и уво ђе ња Болоњ ске рефор ме моћи да се запо сли мо 
где год хоће мо.

Циље ви „Боло ње“ су, као и увек кад су лажне рефор ме у пита њу, јасни: скра-
ћи ва ње сту ди ја са осам на чети ри годи не; 60 бодо ва за упис годи не, на при мер. Од 
првог циља нема ништа, а ни од дру гог – због хао са на факул те ти ма све су чешћи 
сту дент ски штрај ко ви и дру ги изли ви неза до вољ ства. Про фе со ри су од озбиљ них и 
одго вор них науч ни ка, поста ли робо ви биро кра ти је и папи ро ло ги је који се, уме сто 
пре но ше ња зна ња и иску ства, баве бро ја њем сту дент ских бодо ва (почев од редов ног 
поха ђа ња наста ве до изра да семи нар ских радо ва). Сту дент је, за раз ли ку од основ ца 
и сред њо школ ца, увек био сло бо дан човек, који је бирао шта ће од наста ве слу ша ти 
и чија ће пре да ва ња поха ђа ти, а сад је све ден на трч ка ра ло од пое на до пое на, и упи-
су ју му се изо стан ци као да је код учи те љи це. То вре ђа досто јан ство мла дог чове ка!

Висо ко обра зо ва ње је нео дво ји во од ста ња у држа ви. Ако је држа ва про па ла, 
сту ден ти нема ју наде: кад завр ше сту ди је, неће има ти где да се запо сле. Данас, када 
сту дент чује да је његов коле га дипло ми рао, не чести та, већ само крат ко одго во ри: 
„Зна чи, оде и он/она на биро”! Зато они који сту ди ра ју, да не би пали у очај неза по сле-
но сти, про ду жа ва ју пери од уче ња и пола га ња испи та, нада ју ћи се да ће се нешто у 
дру штву попра ви ти. А неће. Са ови ма и ова кви ма на вла сти неће и не може бити боље.

Раза ра ње уни вер зи те та наста вље но је при чом о томе да сту ден ти има ју пра во 
да оце њу ју про фе со ре. Они који руше уни вер зи тет ску наста ву има ју један циљ: да 
ниво факул тет ске наста ве све ду на сред њо школ ску, а да изме ђу про фе со ра и сту-
де на та успо ста ве трај но непо ве ре ње, које је извор даљег уру ша ва ња обра зов ног 
систе ма. Све је то већ виђе но: Хитлер је гово рио да ђаци на оку пи ра ним сло вен ским 
тери то ри ја ма не сме ју да зна ју да рачу на ју изнад 500. Очи то, ни сту ден ти не тре ба 
да буду мно го бољи. 

Исто вре ме но, мате ри јал на подр шка уни вер зи тет ској наста ви и науч ном раду 
све је мања. Сту ди ра ње је све ску пље и све недо ступ ни је широ ким сло је ви ма ста нов-
ни штва. А и јед ном када дође те на сту ди је „по европ ском моде лу”, саче ка ће вас, на 
већи ни факул те та, табла и кре да, јер је са сада шњим држав ним ула га њем у обра зо-
ва ње сва напред ни ја тех ни ка чиста апстрак ци ја.

Због све га ово га, Две ри пози ва ју сту ден те да гла са ју за сво ју будућ ност тако 
што ће се опре де ли ти за један млад, неком про ми то ван покрет, покрет људи који су 
бес ком про ми сно заин те ре со ва ни да Срби ји буде боље – пре све га, инве сти ра њем у 
дру штво зна ња, јер само такво дру штво има пер спек ти ву.
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Неке од кон крет них мера које Вам пред ла же мо:
- Пре и спи та ће мо и уки ну ће мо све нега тив не после ди це „Боло ње“
- Вра ти ће мо про фе со ри ма досто јан ство, а сту ден ти ма сигур ност
- Напра ви ће мо про јек ци ју при вред ног раз во ја Срби је, да бисмо зна ли какве 

су нам про фе си је потреб не и шта су при о ри те ти и конач ни исхо ди факул тет ског 
обра зо ва ња

- Тру ди ће мо се да додат но побољ ша мо поло жај сту дент ске попу ла ци је, а 
наро чи ту пажњу ћемо посве ти ти мла дим тален ти ма

- Факул тет ско обра зо ва ње мора бити бес плат но
- Мла ди више не сме ју напу шта ти Срби ју у потра зи за послом и надом – Срби ја 

мора бити спрем на да им да и посао и наду.

НАЈ ЗАД ИМА ТЕ ЗА КОГА ДА ГЛА СА ТЕ! 
МИ НИСМО ПАР ТИ ЈА – МИ СМО ПОРО ДИ ЦА! 

Обја вље но 19. мар та 2012. годи не
www.dve ri srp ske.com 

ПРО СВЕ ТА РИ МА

Доста је било сило ва ња школ ства. Вра ти ће мо досто јан ство Ваше про фе си је и 
очи сти ти школ ство од ште те коју су му нане ли Гаша Кне же вић и ММФ.

Про све та ри Срби је!

Од Гаше Кне же ви ћа нао ва мо, Ви сте углав ном (осим крат ког пери о да Љиља-
не Чолић) жртве неви ђе них екс пе ри ме на та, чији је циљ пот пу но уру ша ва ње 
наших шко ла. Кре ну ли су са при чом да Вас ђаци мрзе јер од шко ле нисте напра-
ви ли „шко ли гри цу“, уве ли су гоми лу бес по треб них пред ме та („руке у тесту“ и 
слич но), при ча ју ћи о рас те ре ће њу уче ни ка пове ћа ли фонд часо ва до исцр пљи-
ва ња, кре ну ли са инклу зив ним обра зо ва њем без ика кве при пре ме, уво де ћи 
децу с посеб ним потре ба ма у систем само да би тој деци било горе, а да би систем 
уру ши ли, пре пла ви ли шко ле са при ча ма о нена си љу (које не инду ку је учи о ни ца, 
него дру штве но без на ђе за које је одго вор на власт), ста ви ли Вас под над зо ре ко 
зна коли ко над зор ни ка, доко них незна ли ца који (осим часних изу зе та ка) ско ро 
нису ни држа ли днев ни ке у руци, а пла те Вам, осим у мизер ним изно си ма, нису 
пове ћа ва ли у послед ње чети ри годи не (захва љу ју ћи ско ку евра, сада су Ваше пла-
те испод 400 евра, и Ви сте, по ко зна који пут, на живот ном мини му му). То није 
све: под изго во ром да шти те деч ја пра ва, све вре ме раде на под ри ва њу школ ске 
дисци пли не. Од Вас се тра жи све, али Вам се не даје ништа.

Ако на сле де ћим избо ри ма побе де чла но ви сада шње вла сти (а пред избо ре 
су се поде ли ли у неко ли ко, тобож, супрот ста вље них, гру па), знај те да Вас чека 
ужас какав нисте ни слу ти ли.
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Овде се ради о Вашој гла ви и хле бу Ваше поро ди це - још 2009, Свет ска бан ка 
је, на зах тев Дин ки ће вог (не забо ра ви те: Дин ки ће вог) мини стар ства финан си ја 
ура ди ла план за сма ње ње тро шко ва јав ног сек то ра. Сај мон Греј, струч њак Свет ске 
бан ке, у НИН-у је, 6. авгу ста 2009, обја вио иде је Свет ске бан ке за уште ду (која зна чи 
раза ра ње Срби је): тре ба сма њи ти пен зи је, издат ке за здрав ство и школ ство, као и 
соци јал на дава ња. Нијед ном реч ју није спо ме нуо анти срп ске невла ди не орга ни за-
ци је које се финан си ра ју из џепа поре ских обве зни ка Срби је (наша власт изда ва ја 
4,1 мили јар ду дина ра годи шње, то јест 44 мили о на евра, за НВО које се боре за 
пра ва хомо сек су а ла ца и за при зна ње да су Срби „гено ци дан народ“; за суб вен ци-
је у при вре ди она издва ја 3,5 мили јар ди, за сту дент ски стан дард 3,2 мили јар де, 
а за избе гла и расе ље на лица само 900 хиља да - „Печат“, 7. август 2009, стр.24-25). 

Греј је јасан: тре ба уки ну ти 11000 оде ље ња у срп ским шко ла ма: 37% оде ље ња 
у свим основ ним и 13% свих оде ље ња у свим сред њим шко ла ма! Греј твр ди да не 
тре ба да посто је оде ље ња са мање од 30 ђака, иако свет ска иску ства пока зу ју да је 
рад са мањим бро јем ђака мно го успе шни ји (у Аустри ји про сеч на оде ље ња има ју 
20 ђака, у Ирској 24, у Бри та ни ји 26, а у Пор ту га ли ји чак 16). То зна чи отпу шта ње 
17000 про свет них рад ни ка („Поли ти ка“, 23. фебру ар 2009), и наме та ње оста ли ма 
робов ског рад ног рит ма, то јест сака ће ње срп ске про све те на дужи вре мен ски 
пери од. Ако се томе дода чиње ни ца да је, због поли ти ке сада шње срп ске вла сти, 
400 хиља да људи у Срби ји мање него на попи су 2002, и да се тај про цес наста вља 
(од сре ди не деве де се тих годи на 20. века до данас, у школ ском систе му Срби је је 
200 хиља да ђака мање!), јасно је каква будућ ност чека про свет не рад ни ке.

Ту будућ ност може мо избе ћи зајед но!
Ако буде те гла са ли за Две ри, гла са ће те за  себе и сво је досто јан ство. Две ри 

не наме ћу нека кав свој про грам, иза кога сто ји Свет ска бан ка или Међу на род ни 
моне тар ни фонд. Две ри су као сво ју про свет ну поли ти ку при хва ти ле Про грам за 
ста би лан обра зов ни систем Уни је син ди ка та йро свет них рад ни ка Срби је, и наме-
ра ва ју да се на Вас, про све та ре, осло не у буду ћој рефор ми обра зов ног систе ма, која 
ће бити дик ти ра на нашим потре ба ма и могућ но сти ма, а не било чијим уце на ма 
и злим наме ра ма, маски ра ним у реформ ску при чу. Гаша Кне же вић је оти шао, 
али је у мини стар ству про све те оста вио сво је људе, који његов посао раз би ја ња 
нашег школ ског систе ма наста вља ју, уз малу помоћ сво јих ино стра них парт не ра.

Нама у Две ри ма је шко ла важна јер је то будућ ност Срби је. Буду ће дру штво је 
дру штво зна ња, и зато ми себи не може мо дозво ли ти да будућ но сти за Срби ју не 
буде. Једи ни начин да успо ста ви мо ста би лан и сви ма потре бан обра зов ни систем 
је осло нац на оне који у том систе му раде, и који се боре да од наше деце напра ве 
људе кори сне не само себи, него и дру штву.

Про све та ри Срби је! Глас за Две ри је глас за шко лу која ће бити добра и роди-
те љи ма, и ђаци ма, и про свет ним рад ни ци ма, која ће се засни ва ти на добрим 
тра ди ци ја ма и која ће и сама поста ти добра тра ди ци ја! Рефор ме – да! Ни брзе, ни 
спо ре, него трај не и успе шне!

МИ НИСМО ПАР ТИ ЈА – МИ СМО ПОРО ДИ ЦА!

Обја вље но 20. мар та 2012. годи не 
www.dve ri srp ske.com
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ВОЈ НИ ЦИ МА И ПОЛИ ЦАЈ ЦИ МА

Вој ни ци и офи ци ри Вој ске Срби је!

Обра ћа ју ћи се Вама, наслед ни ци ма слав них тра ди ци ја Срп ске Вој ске, од вре-
ме на Сте фа на Нема ње до Коша ра, под се ћа мо Вас на оно што и Ви сами види те: 
наша земља нала зи се у тешком духов ном и дру штве ном ста њу, на иви ци роп ства у 
које нас гура ју исти ови што Вој ску сака те (под изго во ром „про фе си о на ли за ци је“), 
при пре ма ју ћи Вас да буде те топов ско месо НАТО-а. Ви и сами зна те да је Срби ји 
наме ње на уло га тран зит не земље за пре ба ци ва ње потреп шти на НАТО-тру па ма у 
њихо вом буду ћем напа ду на Сири ју, Иран, и, у доглед ној пер спек ти ви, на Руси ју. 
Лини ја НАТО-снаб де ва ња ће ићи од ита ли јан ске луке Бари, пре ко луке Бар у Црној 
Гори, Срби је, Руму ни је, Гру зи је и Азер беј џа на до одре ди шта овог нај не пра вед ни-
јег и, по све му суде ћи, нај стра шни јег рата у доса да шњој исто ри ји.

Као што Вас сада шаљу у „миров не миси је“ широм пла не те, а не дозво ља ва-
ју Вам да дође те на све ту срп ску земљу, Косо во и Мето хи ју, тако ће Вас, можда у 
врло ско рој будућ но сти, сла ти да гине те у бор ба ма про тив Руси је. Вој ска нам је, 
иако је има ла сја јан потен ци јал, уни ште на и упро па шће на, чему су допри не ли 
сада шњи пред сед ник Срби је (бив ши мини стар одбра не СР Југо сла ви је) и његов 
кум, сада шњи мини стар одбра не Срби је. 

Суд би ну људи који су слу жи ли у Вој сци нај бо ље одра жа ва про шло го ди шњи 
слу чај поро ди це Поњи гер, када су се под о фи цир у пен зи ји, њего ва жена и дете 
баци ли са спра та вој нич ког самач ког хоте ла на Зве зда ри, јер су над ле жни хте ли 
да их исе ле, а људи нису има ли где да иду. 

Зато Вам се обра ћа мо: избо ри који су пред нама тичу се не само тре нут не 
ситу а ци је у пар ла мен ту, него гео по ли тич ке и вој не будућ но сти Срби је. Или ћемо 
оста ти неу трал ни и вој но се оспо со би ти за пред сто је ће кри зне пери о де, тру де ћи 
се да није дан наш човек не гине по туђој вољи и за туђ рачун, или ћемо поста ти 
НАТО-робље, на чијој тери то ри ји ће бити поста вље не аме рич ке вој не базе, леги-
тим ни циље ви сва ког ко се са НАТО-агре со ри ма нађе у суко бу.

Гла са ју ћи за Две ри, Ви гла са те не само за нову, ника квим лажи ма и ком про-
ми си ма неу пр ља ну поли тич ку сна гу, Ви гла са те за Срп ску Вој ску достој ну сво је 
про шло сти и спрем ну за тешку, али херој ску, будућ ност, у којој ће од Вашег родо-
љу бља зави си ти суд би на свих нас. Ником не буди те слу ге и коњо вод ци, него часни 
при пад ни ци сво је народ не зајед ни це. 

„Две ри“ тако ђе нагла ша ва ју да ће Вој ска Срби је, поред слу же ња про фе си о-
на ла ца, сва ка ко поно во обно ви ти и оба ве зно слу же ње вој ног рока, јер је наша 
вој ска, још од доба Првог срп ског устан ка, увек била НАРОД НА ВОЈ СКА. Прег-
ни мо сло жно да бра ни мо оно што су нам пре ци оста ви ли у насле ђе и оно што од 
нас оче ку ју потом ци!

Поли цај ци Срби је!
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Већ деце ни ја ма, про па ли режи ми поку ша ва ју да од Вас, поли ца ја ца, напра ве 
нај о мр зну ти је људе у Срби ји: прво су се тру ди ли да Вас учи не кер бе ри ма тито-
и стич ке иде о ло ги је, а данас од Вас насто је да начи не сво је харач ли је, од којих 
народ бежи јер зна да ће да му тра же новац. Деве де се тих годи на 20. века ишли 
сте да бра ни те Срби ју, често жртву ју ћи сво је живо те, да бисте данас доче ка ли да 
Вам због тога пре те раз не „невла ди не орга ни за ци је“, шачи ца туђин ских слу гу у 
Срби ји који раде за држа ве које су пре само 12 годи на доту ра ле оруж је људи ма 
који су Вас уби ја ли.

Акту ел на власт при мо ра ва Вас да на ули це и спорт ске ста ди о не изла зи те 
као бок сер ске вре ће за изли ва ње соци јал ног беса који је сама иза зва ла. Зар Вас 
тре ба да туку због њихо вих срам них гре ша ка и про ма ша ја – није него! Зар тре-
ба да обез бе ђу је те геј пара ду, а да спре ча ва те пре ва ре не и покра де не мали на ре 
и дру ге неза до вољ ни ке да се буне – није него! И то све за мизер не пла те, које ће, 
како еко ном ска кри за буде све јача, да буду још мизер ни је и којих, ако се ова ко 
наста ви, јед но га дана неће ни бити, пошто буџет нема ода кле да се пуни – демо-
кра те и њихо ви коа ли ци о ни парт не ри пот пу но су сатр ли при вре ду у послед њих 
12 годи на. Ако се власт и њена поли ти ка хит но не про ме не, на ули ца ма ће доћи до 
хао са: поче ће масов ни нере ди, пљач ке про дав ни ца пре храм бе не робе, наср та ји 
на бан ке, бен зин ске пум пе; кад народ осе ти глад – тешко оно ме ко му се нађе на 
путу: а Вас ће сла ти да им се нађе те на путу. 

Две ри ће уло жи ти све напо ре да до ова квог раз во ја дога ђа ја не дође, и да Ви, 
часни људи који жели те да бра ни те сво ју држа ву и свој народ, а не режим, буде те 
ува же ни и пошто ва ни због оно га што ради те. Неза по сле ни, глад ни, пре ва ре ни и 
обма ну ти су Ваше ком ши је и сугра ђа ни, а не непри ја те љи, зато ника ко не сме те 
да дозво ли те да Вас било ко увла чи у суко бе са већин ском Срби јом. 

Боре ћи се да се пара да сра ма 2011. не одр жи, Две ри су биле зајед но са нај ве ћим 
поли циј ским син ди ка том, пози ва ју ћи на тре зве ност и сло гу у одбра ни здра вог 
разу ма. Захва љу ју ћи нашим зајед нич ким напо ри ма, режим се није усу дио да, 
у доба док НАТО јури ша на Србе на Косо ву и Мето хи ји, изве де на тро то ар јед ну 
шачи цу егзи би ци о ни ста, чији је једи ни циљ да од сво јих аме рич ко-европ ских 
покро ви те ља узму још који долар више.

То је модел нашег пона ша ња ако буде мо има ли уде ла у вла сти – раз го во ри 
непо сред но са пра вим пред став ни ци ма оних слу жби и стру ка за чији се рад доно се 
зако ни, ства ра ње опште на род ног сагла сја о свим бит ним пита њи ма нашег дру-
штва, зајед нич ко напре до ва ње ка поста вље ном циљу – мир ној и ста бил ној Срби ји.

Пози ва ју ћи Вас да гла са те за Две ри, ми хоће мо да у Срби ји више никад не 
буде ни сен ке гра ђан ског рата и да поли ци ја пре по ро ђе не Срби је зау зме часно 
место, које јој и при па да.

Опре ми ће мо Вас нај бо љом опре мом, али не да бисте тукли голо ру ки народ, 
него да бисте бра ни ли ред и поре дак; има ће те пла те достој не тешког посла којим 
се бави те, али неће те јури ти узга ји ва че мари ху а не у сак си ја ма, него ћете хап си ти 
истин ске нар ко-диле ре; неће те дола зи ти у ста но ве наших поро ди ца да интер ве-
ни ше те по при ја ва ма за уда рац дете та по зад њи ци, него ћете се обра чу на ти са 
тај кун ско-мафи ја шким под зе мљем. Ваше уни фор ме биће све тлост сигур но сти 
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у ноћ ној ули ци; Ваше оруж је биће кори шће но само за одбра ну Срби је, и ни за 
шта дру го. Јед ном реч ју, биће те слу жбе ни ци Прав де, о којој пева хим на Срби је.

ВАШ ГЛАС – НАШЕ ЗАЈЕД НИЧ КО ПРЕГ НУ ЋЕ! 
МИ НИСМО ПАР ТИ ЈА – МИ СМО ПОРО ДИ ЦА!

Обја вље но 21. мар та 2012. годи не
www.dve ri srp ske.com 

СРП СКОМ РАСЕ ЈА ЊУ

Конач но мора мо да реши мо и то пита ње: ко може да гово ри у име Расе ја ња и 
зашто се тај глас не би чуо у Скуп шти ни Срби је? Са којим пра вом се дис кри ми ни ше 
нај ма ње тре ћи на нашег наро да? Хоће мо тему дија спо ре као јед ну од цен трал них 
наци о нал них тема у срп ској јав но сти у Мати ци и иде ју поврат ка као јав ну рас пра ву 
о томе зашто је то важно и како до тога доћи?

То није могу ће без неко га новог на поли тич ког сце ни Срби је ко има пра ва да 
про го во ри у име Срп ског Расе ја ња, а Две ри сма тра ју да има ју то пра во после посе-
ћи ва ња више од 60 срп ских зајед ни ца у Евро пи, Аме ри ци, Кана ди и Аустра ли ји у 
послед њих неко ли ко годи на. 

Сва ка ко да би и у овој миси ји држа ва могла и мора ла да помог не па и у том прав цу 
Две ри мисле мно го да учи не ако доби је мо пове ре ње наро да на сле де ћим избо ри ма.

Две ри ника да нису биле орга ни за ци ја која само при ча. Ми жели мо да дамо свој 
кон кре тан допри нос.

До сада смо то чини ли кроз иде ју срп ских инте гра ци ја и Срп ске мре же, кроз Све-
то сов ску шко лу у дија спо ри, кроз пре ко 200.000 евра хума ни тар не помо ћи коју је 
дија спо ра посла ла пре ко Две ри народ ним кухи ња ма и срп ским поро ди ца ма на 
Косо ву и Мето хи ји, више дет ним поро ди ца ма широм Срби је и угро же ни ма после 
земљо тре са у Кра ље ву.

Ура ди ли смо и спе ци ја лан „Водич за поврат ни ке из дија спо ре” са свим нај ва жни-
јим инфор ма ци ја ма и упут стви ма за реин те гра ци ју поврат ни ка.

Сада сма тра мо да је дошло вре ме да Срп ско Расе ја ње доби је свог поли тич ког 
заступ ни ка у Скуп шти ни Срби је и да мно го више ура ди мо на побољ ша ва њу одно са 
Мати це и Расе ја ња.

Две ри се зала жу за лак ше доби ја ње држа вљан ства, за олак ша ни ју могућ ност 
гла са ња, сти му ла тив ни ји при вред ни амби јент за ула га ње, срп ске шко ле у расе ја њу 
и низ дру гих мера које може мо да изве де мо тек ако нам дате Ваше пове ре ње на сле-
де ћим избо ри ма.

Две ри су аутен тич ни заступ ник поли тич ких и живот них инте ре са Срп ског Расе-
ја ња, тако да и мно го број ни Срби све та који живе ван Отаџ би не могу да потвр де оно 
што се данас може чути широм Срби је: Сада конач но имам за кога да гла сам.

Обја вље но 23. мар та 2012. годи не, www.dve ri srp ske.com 
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Породица на првом месту! Породично 2012. године у Новом Саду
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НАЦИ О НАЛ НИМ МАЊИ НА МА

Дра ги при ја те љи, дра ги сугра ђа ни,

Две ри-Покрет за живот Срби је Вам се обра ћа уочи ових избо ра са жељом да 
Вам саоп шти мо неко ли ко важних ства ри које се тичу нашег зајед нич ког живо та у 
земљи која је довољ но вели ка, и про сто ром и срцем, да нам сви ма буде зајед нич ка 
кућа. Као што зна те, наш Покрет је настао због чиње ни ца да на овим про сто ри ма 
не посто ји нијед на поли тич ка опци ја која гово ри у име обич ног чове ка, њего ве 
поро ди це и њего вих бли жњих. Ми нисмо про фе си о нал ни поли ти ча ри – били 
смо невла ди на орга ни за ци ја, и на избо ре изла зи мо јер је већ дого ре ло до нока та, 
и зато што пар тиј ско-тај кун ска власт огло да и про жде ра све пред собом.

У Срби ји је четвр ти на ста нов ни штва неза по сле но! Запо сле но је мање од поло-
ви не ста нов ни штва. Овој земљи пре ти еко ном ски и сва ки дру ги колапс, ако хит но 
не кре не мо да се зајед но бори мо за њено опште добро. Дакле, за добро свих, а не 
само поје ди на ца, пљач ка ша и раз бој ни ка маски ра них у либе рал не капи та ли сте, 
при ва ти за то ре и слич не клов нов ске фигу ре наше убо ге тран зи ци о не ствар но-
сти. Не може бити добро нико ме ако нам није сви ма добро. Не може бити добро 
Бео гра ду, а да није добро Новом Паза ру; не може бити добро у Ваље ву, а да није 
добро у Кањи жи; не може бити добро у Чач ку, а да не ваља у Него ти ну; не може 
бити добро у Кра ље ву, а да не ваља у Буја нов цу. Овде је, на општу несре ћу, добро 
само кли ка ма поли ти чар ско-тај кун ским и ником више.

Има оних који нас сва ђа ју, који под сти чу сепа ра ти зме, који желе да ова земља 
опет пото не у крв, као 1991-1995. и 1999, када смо, сви ску па, тону ли у мору крви и 
суза. Баш њих бри га и за Србе и за наци о нал не мањи не: њихов једи ни циљ је да се 
домог ну овда шњих при род них ресур са и гео стра те шког поло жа ја, и да наста ве 
да вла да ју све том помо ћу НАТО вој ске у недо глед (ваљ да мисле да су бесмрт ни, 
а не зна ју да је сва ка сила про ла зна и да се, кад-тад, уру ши). Ти који нам добро не 
желе оцр ни ли су ову земљу 1999. годи не, изру чу ју ћи на њу бом бе са 30 хиља да 
тона оси ро ма ше ног ура на. Од после ди ца тог бом бар до ва ња и сада сви уми ре мо: 
ради ја ци ја не бира ни пра во слав ца, ни римо ка то ли ка, ни про те стан та, ни мусли-
ма на, ни след бе ни ка јуда и зма – она узи ма жртве, и међу малом децом.

Види те ли шта су ура ди ли на Косо ву и Мето хи ји? Уби ли су покра ји ну ура ном, 
тобож боре ћи се за пра ва Алба на ца, које су, због Бонд сти ла и руд ни ка Треп ча, сада 
пре пу сти ли мафи ја шкој вла сти Тачи ја и ком па ни је, а покра ји на је опу сто ше на 
како после ди ца ма бом бар до ва ња, тако и нар ко ма ни јом и немо ра лом сва ке вр-
сте, и конач ном раз град њом послед ње патри јар хал не поро ди це на Бал ка ну, оне 
албан ске. То они хоће: њих ништа дру го не зани ма осим све оп ште пљач ке. Није им 
доста да има ју сва богат ства овог све та – тре ба да ми, обич ни људи, нема мо ништа.

Зaто Вас пози ва мо: гла сај те за Две ри! Не веруј те више ни истро ше ним поли-
ти ча ри ма из сво јих редо ва који се закла њу ју иза при че о Вашим етнич ким пра-
ви ма и сло бо да ма, а пра ве дило ве и про да ју се поли ти ча ри ма који ову земљу 
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интен зив но уни шта ва ју од 5. окто бра 2000. нао ва мо (неки од њих су то чини ли и 
рани је, још у Тито во и Сло би но вре ме). Ваши наци о нал ни лиде ри су, част изу зе-
ци ма, тако ђе људи лич них инте ре са и лажних при ча о све тлим пер спек ти ва ма 
од којих, кад узја шу фоте ље вла сти, неће бити ништа. Две ри Вам, јасно, гла сно и 
часно, пору чу ју сле де ће:

Сви ма нам је зајед нич ка поро дич на бри га 

1. Ми смо срп ски родо љу би, и воли мо свој народ, њего ву про шлост и њего ву 
будућ ност. Баш зато, не мрзи мо дру ге наро де, и бори ће мо се за сва њихо ва иден-
ти тет ска пра ва и сло бо де. Јер, ако бра ни мо свој иден ти тет, ми ћемо бра ни ти и 
Ваш. То само импе ри јал ни нитко ви гло ба ли зма сања ју о „мел тинг поту“, лон цу 
за топље ње, који тре ба да све наро де лиши само бит но сти и заку ва им чор бу црне 
дик та ту ре нов ца. Бог је ство рио све људе и наро де, и дао им сло бо ду да буду то што 
јесу. Још као невла ди на орга ни за ци ја, Две ри су дока за ле да у одбра ни основ них 
вред но сти може мо да насту па мо зајед но са пред став ни ци ма свих тра ди ци о-
нал них вер ских зајед ни ца у нас. У општем – једин ство, у посеб ном - сло бо да, у 
све му – ком шиј ска пажња и уза јам но пове ре ње, јер, како каже изре ка, ком ши ја 
је некад важни ји од бра та.

2. Ми смо поро дич ни покрет, покрет који бра ни поро дич не вред но сти. Геј 
пара да у Бео гра ду вре ђа сва ког гра ђа ни на Срби је: од Субо ти це до При зре на и 
од Новог Паза ра до Него ти на. И деца наци о нал них мањи на, као и деца Срба, у 
шко ле често иду глад на јер роди те љи, без посла и наде, нема ју да им дају нов ца 
за ужи ну. На деч ју хра ну, оде ћу, обу ћу овде су уда ре ни такви поре зи и наме ти да 
то поста је неиз др жи во. А куда ће наша деца кад завр ше шко ле и факул те те? Где 
ће наћи посао? Што, да им га неће дати поли ти ча ри и тај ку ни? Ако га и доби ју, 
биће то роп ски посао, без ика кве пер спек ти ве, без досто јан ства, она ко како сад 
људи раде, по цео дан за 150-200 евра. Зато вам Две ри пору чу ју: бра ни ће мо све 
поро ди це у Срби ји!

3. Себи и сво ји ма жели мо сло бо ду, хлеб и мир. То исто жели мо и свим гра-
ђа ни ма Срби је, без обзи ра на веру и наци о нал ну при пад ност. Рато ве на овом 
про сто ру, као и у чита вом све ту, иза зи ва ју стра не силе, које под јед на ко мрзе све 
наро де. Њихо ва отаџ би на су бан ке, а њихов једи ни род је прља ви новац који зара-
ђу ју на туђој муци и несре ћи. Не дозво ли мо да нас сва ђа ју и да раза ра ју ово мало 
наде и мира што нам је оста ло. Виде ли смо шта су ура ди ли на Бли ском Исто ку, 
тобож бра не ћи будућ ност тамо шњих наро да: све су упро па сти ли и разо ри ли у 
име „демо кра ти је и људ ских пра ва“. То се у Срби ји не сме дозво ли ти.

Бра ни мо свој иден ти тет-бра ни ће мо и Ваш! Бра ни мо сво је поро ди це – бра ни-
ће мо и Ваше! Хоће мо да сви гра ђа ни Срби је има ју сло бо ду, хлеб и мир!

Гла сај те ЗA Две ри – Покрет ЗА изград њу наше зајед нич ке куће! Гла сај те ЗА 
Две ри – Покрет ЗА мир и сло гу међу ком ши ја ма!

Обја вље но 18. апри ла 2012. годи не
www.dve ri srp ske.com 
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НЕО Д ЛУЧ НИ МА

Обра ћа мо се Вама, који нисте сигур ни да ли уоп ште има сми сла иза ћи на 
ђур ђев дан ске избо ре, јер све стран ке Вам се чине исте. 

Поку ша ће мо да ука же мо на чиње ни це, па нека сва ко одлу чи у скла ду са 
сво јом саве шћу.

Они који су до сада били на поли тич кој сце ни ствар но јесу исти, јер већ више 
од два де сет годи на игра ју игру Сја ши Кур та да узја ше Мур та. Кур ти за ци ја и мур-
ти за ци ја Срби је доди ја ле су сви ма.

Кад они кажу йосаоинве сти ци јесигур ност, то тре ба чита ти ова ко: дру га ри 
доне дав ног „про срп ског“ пред сед ни ка заи ста ће има ти посао, за њих ће бити посла 
у управ ним одбо ри ма јав них пред у зе ћа, у свим ново и зми шље ним аген ци ја ма, 
на сва ком кора ку и на сва ком месту.

Они ће има ти и да инве сти ра ју у сво је џепо ве – као што је Ђелић радио, па 
се, после спа ва ња на кау чу сво је тет ке, одјед ном обрео у сви ли и кади фи, са пре-
ко десет мили о на евра у каси ци-пра си ци. И пошто ће има ти посла, и моћи да 
обез бе де инве сти ци је, њима је трај но обез бе ђе на и сигур ност, док ћете ви стал но 
живе ти у мину су, у беди сво је сва ко дне ви це, у немо гућ но сти да шко лу је те сво ју 
децу, у без на ђу.

Кад они кажу да су про тив стра нач ког запо шља ва ња, то није чуд но: запо-
сли ли су све чла но ве сво је стран ке, и сад више нема ју потре бе за стра нач ким 
запо шља ва њем. На њихо вом челу је онај који је писао „Еко но ми ју деструк ци је“, 
а онда, после упа да са оруж јем у Народ ну бан ку, после 5. окто бра, пре у зео на себе 
дужност да извр ши деструк ци ју еко но ми је, уни шта ва ју ћи дома ће бан кар ство и 
уво де ћи стра но, које нам и сада ски да кожу с леђа.

Онда се шифро ва на еки па досе ти ла да више не буде Г17+, па су поста ли УРС, 
и пона ша ју се као да су они опо зи ци ја, а не као да су чети ри годи не рас ту ра ли 
Срби ју (мисле да смо им забо ра ви ли Радо ва на Јела ши ћа и афе ру „Кофер че“, а тек 
Томи цу Мило са вље ви ћа, про па га то ра свињ ског гри па и куп ца оно ли ких вак ци-
на, који сад, ни лук јео, ни лук мири сао, само чека шан су да нас поно во уба ци у 
неку од сво јих шема).

Па онда још један Кур та маски ран у Мур ту: он који је издао сво је бира че, твр де-
ћи, почет ком апри ла 2008, да никад неће ући у коа ли ци ју с тади ћев ци ма, касни је 
је постао њихов глав ни сарад ник у руше њу Срби је, гла са ју ћи за сепа ра ти стич ки 
ста тут Вој во ди не, за срам ну декла ра ци ју о Сре бре ни ци, за Косо во у фусно ти, за 
све видо ве пони жа ва ња Срби је.

А кад вам кажу ПРЕ О КРЕТ, ви зна те да је то СУНО ВРАТ, и да онај што каже да 
са сво је четво ро деце живи у Срби ји лаже, јер он не живи у Срби ји, него на Деди-
њу. Он је од одр пан ца, про па лог сту ден та дра ма тур ги је, који је, у про те сти ма 
1996/1997, викао „Помоз Бог“, пре ко Шиле ро ве ули це и врти ћа за Земун це, постао 
дедињ ски паша, који се удру жио са Тито вим зли ков цем, Капи чи ћем, лажно гор цем 
Вуком Дра шко ви ћем и Мићу ном бр. 2 (а Мићун је ета лон за сенил ну јуве нил ност, 
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ста рач ку живах ност у поли ти ци) - Заха ри јем Трнав че ви ћем, који мисли да зна 
шта је пољо при вре да само зато је водио еми си ју „Зна ње-има ње“. И ти и такви, који 
су чист мрак про шло сти, сад нам нуде све тли ју будућ ност.

А што се опо зи ци је тиче, иако твр де да су нај бо љи, већ су пре ду го ту, са сво јим 
акро ба ци ја ма и пре вр та њи ма пре ко гла ва, при чему може мо осно ва но да сум ња-
мо да је неко од њих спре ман да после при че никад и ника ко са жути ма учи не 
исто што је учи нио и Иви ца Дачић 2008. Да и не гово ри мо да сви раз ми шља ју 
стра нач ки, и да, ма где били на вла сти, дове ду сво је кадро ве на кључ на места, не 
по прин ци пу струч но сти, него по прин ци пу подоб но сти.

Дакле, СВИ СУ ИСТИ, осим оних који су се због те пора жа ва ју ће чиње ни це и 
поја ви ли у поли ти ци, а то су Две ри – Покрет за живот Срби је, који се, као невла ди на 
орга ни за ци ја, два на ест годи на борио за срп ски иден ти тет и срп ску будућ ност, за 
све наше поро ди це и Срби ју као вели ку поро ди цу. У поли тич ку аре ну смо ушли 
тек кад смо виде ли да се нико не бори за обич ног чове ка и њего во пра во на нор ма-
лан живот, да поро ди цу и децу нико ни не поми ње, да им је то што је 500 хиља да 
људи у Срби ји мање за девет годи на сасвим све јед но, јер при пад ни ци стра нач ке 
касте има ју и ПОСАО и ИНВЕ СТИ ЦИ ЈЕ и СИГУР НОСТ.

Две ри једи не нуде:

•	 реви зи ју пљач ка шке при ва ти за ци је и кри вич но гоње ње одго вор них,
•	 додат но опо ре зи ва ње стра них бана ка у Срби ји, 
•	 сузби ја ње тржи шних моно по ла и дома ће бан кар ство, Раз вој ну бан ку 

Срби је и Фонд за одр жи ви раз вој, 
•	 царин ску зашти ту дома ће про из вод ње, 
•	 поре ску рефор му и олак ши це за отва ра ње поро дич них фир ми, нова ула-

га ња у пољо при вре ду, 
•	 обно ву задру гар ства (про из вод ног, пре ра ђи вач ког, потро шач ког), 
•	 забра ну генет ски моди фи ко ва не хра не и семе на, 
•	 зау ста вља ње пљач ке, рас про да је и заду жи ва ња држа ве, 
•	 изба ци ва ње стра на ка из јав них пред у зе ћа, 
•	 рас кид зави сног одно са са ММФ-ом, 
•	 доно ше ње Зако на о испи ти ва њу поре кла имо ви не свих поли ти ча ра и 

тај ку на од 1989. годи не, 
•	 пре кид пре го во ра са Европ ском Уни јом која нам, уме сто бољит ка, нуди 

геј пара де и оти ма ње Косо ва, 
•	 окре та ње Руси ји и дру гим неза ви сним земља ма све та, 
•	 спре ча ва ње ула ска Срби је у НАТО, 
•	 повра так Срба из расе ја ња и помоћ свим Срби ма на Бал ка ну, 
•	 пре и спи ти ва ње ауто но ми је Вој во ди не, коју кори сте разни чан ко ви и чан-

чи ћи за срам но лич но бога ће ње, 
•	 спре ча ва ње одр жа ва ња геј пара да које зна че руше ње јав ног мора ла, 
•	 зашти ту ћири ли це и срп ског кул тур ног иден ти те та, 
•	 сна жну Срп ску Вој ску, 
•	 бор бу про тив кома да ња Срби је кроз реги о на ли за ци ју, 
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•	 бор бу про тив беле куге, подр шку поро ди ци, 
•	 опо ре зи ва ње шун да и риа ли ти шоуа, 
•	 јаке локал не само у пра ве, 
•	 уки да ње суви шне адми ни стра ци је и изми шље них аген ци ја, 
•	 подр шку дома ћем обра зо ва њу и нау ци, са посеб но бит ним пре и спи ти-

ва њем Болоњ ске рефор ме, 
•	 подр шку дома ћој енер ге ти ци и тури зму, 
•	 зашти ту срп ског наро да од новог гено ци да кроз изно ше ње исти не о прет-

ход ним гено ци ди ма, 
Јед ном реч ју: НОВИ ЖИВОТ СРБИ ЈЕ!
 

Ни за Кур ту, ни за Мур ту – него ЗА ДВЕ РИ!

Обја вље но 19. апри ла 2012. годи не
www.dve ri srp ske.com 

СВИ МА КОЈИ СУ ЗАИН ТЕ РЕ СО ВА НИ ЗА ЕКО ЛО ШКА ПИТА ЊА

Срби ја је, захва љу ју ћи низу окол но сти и пот пу ној небри зи вла сти, земља 
боле сних људи. Сва ке годи не, пре ко 30 хиља да људи обо ли од разних врста тумо-
ра, што је непо сред на после ди ца НАТО бом бар до ва ња 1999. Међу тим људи ма, 
нала зи се и око пет сто ти на мале деце.

Тако ђе, на све могу ће начи не, на Срби ју се врши при ти сак да одо бри увоз ГМО 
семе на и отпоч не са про из вод њом ГМО хра не, чије штет не после ди це по здра вље 
чове ка су поу зда но науч но дока за не. Изнад Срби је често се оба вља ју сум њи ви 
лето ви ави о на, иза којих оста ју тако зва ни „хемиј ски тра го ви“ („кем трејлс“), који 
врше про ме ну кли мат ских усло ва наше земље, а оста вља ју и опа сне после ди це 
по здра вље ста нов ни штва.

Кључ ни људи нашег здрав стве ног систе ма, попут доне дав ног мини стра Томи це 
Мило са вље ви ћа, кључ ног акте ра афе ре зва не „свињ ски грип“, често су упле те ни у 
мут не рад ње фар ма це ут ских кон цер на, и сво јим намер но погре шним одлу ка ма 
угро жа ва ју избор здра вог живо та у нашој сре ди ни. Зато Две ри – Покрет за живот 
Срби је обе ћа ва ју гла са чи ма:

•	 Осни ва ње држав ног меди цин ског цен тра за пра ће ње после ди ца НАТО 
бом бар до ва ња по здра вље ста нов ни штва, а наро чи то разних врста кан це ро ге них 
обо ље ња и тумо ра;

•	 Забра ну дистри бу ци је ГМО семе на и ГМО хра не на целој тери то ри ји 
држа ве Срби је;

•	 Спре ча ва ње запра ши ва ња Срби је опа сним суп стан ца ма из вазду ха;
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•	 Повра так про из вод њи дома ћих вак ци на и забра ну уво за сум њи вих и 
непо треб них цепи ва, чиме ће бити спре че не нове афе ре попут оне са „свињ ским 
гри пом“.

ЗАТО: ГЛА САЈ ТЕ ЗДРА ВО - ГЛА САЈ ТЕ ЗА ДВЕ РИ!

Обја вље но 21. апри ла 2012. годи не
www.dve ri srp ske.com 

ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА 

Рачу ни ца је јед но став на: докле год су на вла сти стран ке које слу ша ју Бри сел 
и ММФ, неће бити пара за пен зи је, јер нема запо сле них да Вам их обез бе де!

Дра ги пен зи о не ри, наши оче ви и дедо ви, наше мај ке и баке,

Ми, Две ри – Покрет за живот Срби је, сада се обра ћа мо Вама, чијим је радом 
и муком Срби ја поста ја ла све леп ша и боља за живот, и захва љу ју ћи чијем тру ду 
смо и ми данас кадри да се бори мо за бољу и леп шу Срби ју.

Ви већ дуго вре ме на, а наро чи то после 5. окто бра 2000. годи не, гле да те како 
се све што сте Ви изгра ди ли руши, и како Срби ја од гра ди ли шта поста је јед на 
огром на руше ви на, и то упра во захва љу ју ћи вла сто др шци ма који су нас дове ли 
дов де где се сада нала зи мо – а то је сама иви ца про па сти.

Ви при ма те пен зи је које су, углав ном, пра ва „црка ви ца“, коли ко да не умре те 
од гла ди, а неки се, зато што има ју и мање од про се ка (а про сек у Срби ји, пре тво-
ре ној у тај кун ско-пар тиј ско трка ли ште лажи и при ви да, је око 200 евра) заи ста 
нала зе и пред таквом опа сно шћу. Скром ни, рад ни и вред ни какви сте били, Ви 
без гла сно трпи те, иако пен зи ја није мило сти ња, него плод Вашег рада и заслу-
же но зара ђе на награ да.

У здрав стве ном систе му сте гра ђа ни дру гог реда, и често се пре ма Вама одно-
се као пре ма суви шном тере ту кога се тре ба осло бо ди ти. Лека ри и меди цин ско 
осо бље нису толи ко кри ви: држа ва, која је у рука ма бело свет ских пла ће ни ка и 
шиби ца ра, не бри не о Вама зато што сте јој „на грба чи“, то јест пен зи је се испла ћу-
ју из буџе та који је опте ре ћен пре ко сва ке мере и на иви ци сло ма. Зато је неки ма 
циљ да Вас што више поша љу на гро бље, да не бисте „опте ре ћи ва ли буџет“. Зар 
сте то заслу жи ли?

Зар сте, после све га што сте учи ни ли за Срби ју, заслу жи ли да гле да те како 
Ваши сино ви и кће ри, уну ци и уну ке, нема ју посла, него се често осла ња ју на 
Ваше мизер не пен зи је, јер ни они нема ју од чега да живе? Зар Срби ја, која може 
да хра ни и себе и дру ге око себе, да спад не на про сјач ки штап само због неспо соб-
них и поква ре них поли ти ча ра, који слу же туђи ну и дома ћим „успе шним бизни-
сме ни ма“, који су се, захва љу ју ћи спре зи с пар тиј ском охло кра ти јом, домо гли 
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неви ђе ног богат ства, успут гасе ћи успе шне фир ме које сте Ви гра ди ли и у који ма 
сте ради ли, и оба вља ју ћи „при хва ти за ци ју“, где се, раз бој нич ки, при хва тио ко је 
чега сти гао да се напљач ка? Зар у Срби ји да пре ко 350-оро деце (о одра сли ма да 
и не гово ри мо) сва ке годи не доби ја тешке тумо ре од после ди ца НАТО бом бар до-
ва ња, а да нас та власт увла чи у НАТО и да нам при ча како су нам Европ ска Уни ја 
и Аме ри ка нај бо љи при ја те љи и саве зни ци?

Не веруј те лажљив ци ма

Да и не гово ри мо о нај ва жни јој чиње ни ци наше дана шњи це: редов на испла та 
Ваших пен зи ја тешко је угро же на. Да би се пен зи је редов но испла ћи ва ле потреб но 
је да 2,5 рад ни ка буде на јед ног пен зи о не ра. А како је у Срби ји? Пен зи о не ра има 
више него запо сле них: на сто пен зи о не ра 97 запо сле них, а тен ден ци ја је да број 
запо сле них пада и даље. Дакле, буџет нема ода кле да се пуни и Ви ћете, врло ско-
ро, оста ти без пен зи ја. Изра чу на то је да ће, ако се ова ко наста ви, до 2025. годи не у 
Срби ји сви људи оста ти без посла (ова власт је отпу сти ла 400 хиља да људи, што је 
пра ви гено цид)! Зато нека Вас нико не вара: пен зи о не ри су, ако не схва те шта се 
зби ва и куда све ово води, заи ста осу ђе ни на смрт.

Зар сте, после све га што сте учи ни ли за отаџ би ну, заслу жи ли да се хра ни те 
из кон теј не ра? То је грех пред Богом и сра мо та пред људи ма. Уме сто да може те 
да оде те у бању и да ста рост про во ди те под пуном соци јал ном зашти том, уме сто 
да се за Вас дижу ста рач ки домо ви са наро чи том негом и да се поди жу цен три за 
оку пља ње и разо но ду пен зи о не ра, Вас сма тра ју „вишком“ који тре ба одстра ни ти.

Не веруј те лажљив ци ма који су Вас дове ли до про сјач ког шта па – они мисле 
само о себи и ни о коме дру го ме! Чак и ако су Вам испу ни ли сит на обе ћа ња, сарад-
њом са Жути ма су Вас дуго роч но упро па сти ли – јер, за чијег ман да та је постиг ну-
та ово ли ка неза по сле ност, пога ше не ово ли ке фабри ке, ако не за ман да та Бори са 
Тади ћа и Иви це Дачи ћа?

Две ри – Покрет за живот Срби је пен зи о не ри ма не обе ћа ва ју куле и гра до ве, 
које доса да шњи вла сто др шци зида ју само себи. Ми чвр сто обе ћа ва мо оно што смо 
обе ћа ли целој Срби ји – уста ја ње у одбра ну свих који су угро же ни и огла ша ва ње 
у име свих који су оста ли без пра ва гла са. Обе ћа ва мо да ћемо, свим сила ма које 
има мо, кре ну ти у зау ста вља ње про па сти наше при вре де и обно ву дома ће про из-
вод ње, када ће људи заи ста моћи да раде и зара де, а не да, чак и ако има ју посао, 
он буде пла ћен мање него што је довољ но за хлеб и мле ко.

Две ри Вам нуде будућ ност у којој пен зи је неће зави си ти ни од ММФ-а, ни од 
про па ганд них три ко ва разних пар ти ја, него од пове ћа ња ната ли те та Срби је и 
запо сле ња мла дих људи, Ваших пото ма ка, који неће мора ти да из нужде и тешке 
муке напу сте сво ју отаџ би ну, и Вас, роди те ље, оста ве бри зи држа ве које нема.

Две ри Вам нуде наро чи ту пажњу у меди цин ском систе му, који Вас више неће 
тре ти ра ти као терет, него као људе који заслу жу ју пажњу и бри гу. Пен зи ја више 
не сме бити мило сти ња као до сада, него заслу же на награ да за Ваш рад на добру 
отаџ би не, који су вла сто др шци пони зи ли и упро па сти ли само да би уго ди ли 
НАТО-у и ММФ-у.
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Ђур ђев дан ски избо ри 2012. пра ви су пут ка изла ску из беде у којој су се нашли 
и деца и одра сли, и мла ди и ста ри. На тај дан зга зи ће мо ажда ју тај кун ско-пар тиј-
ске охло кра ти је (вла сти нај го рих), и кре ну ће мо новим путе ви ма, на који ма и за 
Вас, наше оче ве и дедо ве, мај ке и баке, има места, и то не на заче љу коло не. 

При дру жи те нам се у зајед нич кој бор би! Ми нисмо пар ти ја – ми смо поро ди ца!

Обја вље но 25. апри ла 2012. годи не
www.dve ri srp ske.com 

НЕЗА ПО СЛЕ НИ МА

Они су Вам упро па сти ли живот! Зато Ви тре ба на избо ри ма да им упро па сти те 
пла но ве! Две ри – Покрет за живот Срби је сада се обра ћа ју Вама, неза по сле ни ма, 
којих је у овој оја ђе ној земљи чита вих 25%. Можда зна те, а можда и не зна те, али 
у Срби ји, од дола ска на власт свих ових који су исти, и који су од поли ти ке, после 
две деце ни је при су ства на нашој јав ној сце ни, напра ви ли вешти ну про стач ког 
шиби ца ре ња, без посла и надe оста ло је 900 хиља да људи. Изра чу на то је да ће, 
ако се овим рит мом наста ви, до поло ви не тре ће деце ни је 21. века (дакле, за десе-
так годи на) цела Срби ја оста ти неза по сле на - нико у Срби ји неће има ти посла! 
Jедноставно, Срби је више неће бити.

Пра во на рад јед но је од основ них људ ских пра ва. То пра во Вам ускра ћу је кли-
ка оних који су у тај кун ско-пар тиј ском дилу, и који јед ни дру ге одр жа ва ју зато 
што је њима лепо, иако је Вама очај но. Лише ни пра ва на рад, ви сте под врг ну ти 
гено цид ној поли ти ци туђих пла ће ни ка који држе власт у Срби ји. Јер, у дефи ни-
ци ји гено ци да, оној која је наста ла после Дру гог свет ског рата, јасно је рече но да 
се гено цид, изме ђу оста лог, састо ји у ства ра њу непо вољ них усло ва за живот јед ног 
наро да, због којих тај народ изу ми ре или се исе ља ва.

Дома ћи вла сто др шци, вер не слу ге стра них газда, непре ста но доно се зако не 
који ства ра ју непо вољ не усло ве за запо шља ва ње и зна че нова отпу шта ња, а од Вас 
се тру де да напра ве хип но ти са ну масу, тако што Вас шаљу на пара зит ске бирое за 
запо шља ва ње, узи ма ју паре за Вашу додат ну обу ку (од које нема ништа), зама ја-
ва ју Вас лажним обе ћа њи ма и гоне у беду.

Све више људи у овој земљи живе као бед ни ци, без посла, будућ но сти и наде. И 
ако ови оста ну на вла сти, биће још горе. Чак и да нађе те посао у Срби ји, коју су 
напра ви ли они за које про па ла ЕУ нема алтер на ти ву, то ће бити роп ски посло ви 
са пла та ма око 150 евра и мањим, док ће цене живот них намир ни ца, кому на ли ја 
и све га дру гог непре ста но расти и уби ја ти Вам сва ку вољу за живот.

Две ри Вам не обе ћа ва ју 200 хиља да нових рад них места: то је обе ћа вао Борис 
Тадић и њего ве коле ге из Демо крат ске стран ке. И ако томе при дру жи те раз не 
Дин ки ће, Дачи ће, Дра шко ви ће и Јова но ви ће, плус оне из опо зи ци је који при ча ју 
пра зне сици ли јан ске бај ке и обе ћа ва ју сто мили јар ди евра стра них инве сти ци ја (у 
шта ни нај ве ћи иди от не може да пове ру је), све Вам поста је јасно: они наста вља ју 
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да од Срби је пра ве Шоји ће ве Мага ре ће лива де, на који ма, уме сто деда Ста ври-
них мага ри ћа, тре ба да се игра те Ви. Зато, јед ном зау век, реци те: НЕ! Они су Вам 
уни шти ли живот – Ви им поква ри те заба ву. На Ђур ђев дан 2012. поша љи те их у 
ста ри нар ни цу, где им је, већ одав но, место.

Две ри Вам, са сво је стра не, јасно и гла сно обе ћа ва ју зајед нич ку бор бу да се 
уни ште ње наше при вре де и даљи пад запо сле но сти зау ста ви. Ми има мо јасно 
раз ра ђе ну еко ном ску поли ти ку, и с њом се може те упо зна ти на овом сај ту. Обе-
ћа ва мо Вам да ћемо заи ста уки ну ти стра нач ко запо шља ва ње (а не као овај што је 
запо слио све чла но ве сво је пар ти је - којој је про ме нио име, да би маски рао тра го ве 
сво јих непо чин ста ва, па сад при ча про тив такве врсте запо шља ва ња), и да ћемо 
при вре ду Срби је поче ти да пре о ри јен ти ше мо тако да она више не буде слу шки ња 
стра них инте ре са и про фи та тај кун ске охло кра ти је, него усме ре на ка обич ном 
чове ку и њего вим потре ба ма.

Не веруј те у ЕУ бај ке: ево, у овом тре нут ку сто ти не хиља да људи демон стри ра 
и у Сло ве ни ји и у Чешкој и у дру гим земља ма ЕУ у рас па ду, јер им наго ве шта ва-
ју сма ње ње пла та и соци јал них дава ња. Наи ла зи тешка кри за, из које мора мо 
изла зи ти зајед но, носе ћи терет бри га и одго вор но сти под јед на ко, али и при пре-
ма ју ћи тле за буду ћу радост пре по ро да и при вред ног узди за ња наше мале, али 
потен ци јал но напред не земље, која може и мора да се осло бо ди бан ко кра та и 
тај кун ско-пар тиј ске оли гар хи је шиби ца ра и Шоји ћа маски ра них у визи о на ре.

Ви има те пра во на рад! Они Вам га не дају!
Ви има те пра во на досто јан живот од соп стве ног рада! Они Вам га оду зи ма ју!
Ви има те пра во на будућ ност! Они Вам будућ ност уни шта ва ју и шаљу Вас на 

гро бље!
Они су кошмар Срби је! Про бу ди мо се зајед но на Ђур ђев дан, и нека кошмар 

неста не!
Ми нисмо пар ти ја - ми смо поро ди ца! Будућ ност је у нашим рука ма!

Обја вље но 27. апри ла 2012. годи не
www.dve ri srp ske.com 

РОДО ЉУ БИ МА

Срп ски родо љу би,

Сада се обра ћа мо Вама, који живи те и дише те Срби јом. Обра ћа мо Вам се, јер 
зна мо да има неких који пред ове избо ре не зна ју за кога да гла са ју, или, ако су 
чули за Две ри – Покрет за живот Срби је, има ју изве сне сум ње с њим у вези. Сум ње 
се тичу изве сних обла сти нашег дело ва ња, и на мно ге од њих ми смо одго во ри-
ли, почев од оне увре дљи во комич не буда ла шти не да нас „финан си ра Ђилас“. Па 
ипак, не жели мо да Вас оста ви мо у недо у ми ци и да Вам не пону ди мо кри те ри-
јум на осно ву кога може те да расу ди те – да ли су Две ри пра ви потен ци јал нашег 
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родо љу би вог покре та, или су само људи који при ча ју пра зне при че. Хри стос је 
рекао да се сва ко дрво по свом пло ду позна је, и зато погле дај те, бар дели мич но, 
пло до ве нашег патри от ског рада.

Годи не 1999, два месе ца пре почет ка НАТО-бом бар до ва ња, тро је сту де на та 
Фило ло шког факул те та у Бео гра ду покре ну ли су часо пис Две ри као гла си ло сту-
де на та срби сти ке. Вео ма брзо, часо пис је почео да се бави и низом дру гих тема, 
неве за них за чисту фило ло ги ју. Иза шло је пре ко 40 бро је ва Две ри, у који ма су 
обра ђи ва не теме који ма се углав ном није бавио нико дру ги: почев од тема та 
посве ће них вели ка ни ма нови је духов не исто ри је Срба (Све ти ма Нико ла ју Жич ком 
и Јусти ну Ћелиј ском, бла же но по чив шем Патри јар ху Павлу), пре ко оних о вели-
ка ни ма пра во слав не кул ту ре (Досто јев ском, Сол же њи ци ну, Црњан ском, Мар ку 
С. Мар ко ви ћу), зна чај ним лич но сти ма наше исто ри је (Нико ли Тесли, ђене ра лу 
Дра жи), до „вру ћих“ и пре ћут но забра ње них тема какве су кому ни стич ки зло чи-
ни над Срби ма од 1944, срп ско наци о нал но пита ње данас, исти на о Сре бре ни ци, 
НАТО гено цид над срп ским наро дом, Јасе но вац и дру ги кон цло го ри у НДХ, пад 
Срп ске Кра ји не 1995. годи не, тех но ло шки тота ли та ри зам (од елек трон ских леги-
ти ма ци ја до „Вели ког Бра та“), темат-бро је ва какав је онај о наци зму (где је непо-
бит но дока за но да је наци зам финан си ран са Вол Стри та и да је плод тер ми нал не 
кри зе капи та ли зма) и, нарав но, Европ ска Уни ја (којој је био посве ћен читав један 
број Две ри у коме је јасно и гла сно рече но да је Косо во ИЗНАД Европ ске Уни је, и 
да ми нема мо шта тамо да тра жи мо). 

Да не забо ра ви мо: још 2004, Две ри су обја ви ле „Палан ку фило со фи је/ Књи гу 
о гово ру мржње на све што је срп ско“, коју је при ре дио Вла ди мир Дими три је вић, 
први, макар и скром ни, одго вор на Кон стан ти но ви ће ву „Фило со фи ју палан ке“ и 
дру го ср би јан шти ну, до тада недо дир љи ву. И ту је, нарав но, јасно рече но да Европ-
ска Уни ја није ни нужност, ни бла го дет Срби је, а може да јој буде про клет ство (о 
томе је писао др Срђа Триф ко вић). Сви бро је ви Две ри иза зи ва ли су вели ку пажњу 
чита ла ца, а стра те ги ја жуто кра ких је била да их пре ћут ку ју.

Сва ке годи не, почев од 2001, Две ри су орга ни зо ва ле све срп ске сабо ре омла-
ди не, углав ном у мана сти ри ма и све ти ња ма широм срп ских зема ља. На осно ву 
двер јан ског НВО рада, засно ва ног на иде ји све срп ских инте гра ци ја, наста ла је 
„Срп ска мре жа“ патри от ских НВО из Срби је, Црне Горе, Срб ске и Расе ја ња. Годи не 
2008, дан пре про гла ше ња срам не „неза ви сно сти“ Косо ва, Две ри су, у сарад њи са 
дру гим патри от ским НВО орга ни за ци ја ма, напра ви ле испред сло ве нач ке амба-
са де про тест ни скуп „Оста ће наше“, који се завр шио досто јан стве ном шет њом 
про тив србо мр зач ке поли ти ке Импе ри је НАТО.

Тако ђе, Две ри су, углав ном на Машин ском факул те ту Уни вер зи те та у Бео-
гра ду, али и широм Срби је, орга ни зо ва ле пре ко 350 три би на на раз не теме, које 
је виде ло на десе ти не хиља да људи. То су чини ли и у дру гим гра до ви ма: годи не 
2007. доби ли су, за сво је три би не циклу са „Лет ње духов не вече ри“ у Чач ку, награ ду 
за нај бо љи про грам Лет њих дана кул ту ре у овом гра ду.

Покре ну ле су и сво ју видео-про дук ци ју и про би ја ле медиј ску бло ка ду у којој 
се Срби ја под нео ти то и стич ким режи мом Бори са Тади ћа обре ла. На њихо вим 
три би на ма и у њихо вим еми си ја ма уче ство ва ли су, изме ђу оста лих, и патри јарх 
Павле, низ епи ско па, све ште ни ка и мона ха, не само Срп ске Цркве (наро чи то је 
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било запа же но госто ва ње јеро мо на ха Дама ски на Кри стен се на, писца жити ја 
оца Сера фи ма Роу за), Жар ко Видо вић, Мати ја Бећ ко вић, Ђор ђе Јанић, Пре драг 
Р. Дра гић Кијук, Љубо мир Про тић, Алек сан дар Лип ков ски, Гој ко Ђого, Коста 
Чаво шки, Миро слав Тохољ, Дани ло Лазо вић, Љуба Мана си је вић, Душан Савић, 
Коста Нико лић, Бојан Дими три је вић, Мило слав Самар џић, Радо ван Кала бић, Срђа 
Триф ко вић, Слав ко Пано вић, Анто ни је Ђурић, Нико ла Мило ше вић, Мило Лом пар, 
Сла вен ко Тер зић, Јован Делић, Саво Штр бац, Све тла на Вел мар-Јан ко вић, Дејан 
Миро вић, Сло бо дан Анто нић, Љиља на Чолић, Милош Кне же вић, Гор да на Жив-
ко вић, Дра го мир Ацо вић, Алек сан дар Павић, Васи ли је Кре стић, Игор Ива но вић, 
Србо љуб Жива но вић, Милан Петро вић, Алек сан дар Три фо ни, Све то зар Ради шић, 
Радо мир Нау мов, Милан Туба, и мно ги, мно ги дру ги.

Дово ди ли су и уче сни ке отаџ бин ских рато ва 1991-1995. и 1999, углед не офи-
ци ре, родо љу бе свих опре де ље ња. Бори ли су се и про тив неправ ди Хага, пра ви ли 
три би не о Радо ва ну Кара џи ћу, уче ство ва ли на ску по ви ма у одбра ну др Воји сла ва 
Шеше ља, итд.

Има ли су јасна пра ви ла о сарад њи са патри от ским стран ка ма – са жуто кра-
ки ма нису никад сара ђи ва ли. Годи не 2008, пред став ни ци аме рич ке амба са де 
тра жи ли су сусрет са двер ја ни ма: услов двер ја на био је да сусрет буде јаван, о чему 
су, кад је одр жан, одмах оба ве сти ли јав ност (зато их нема у „Вики ликс“ депе ша-
ма, осим кад их Мери Вор лик, у раз го во ру с Патри јар хом Ири не јем, поми ње у 
нега тив ном кон тек сту).

Њихо ва заслу га је и фор ми ра ње „Покре та за живот“, чији је циљ био бор ба 
про тив беле куге у Срби ји. Сни ма ни су спо то ви, држа на пре да ва ња, а иза шао је и 
темат-број Две ри о одбра ни и послед њим дани ма наше поро ди це. Са пре да ва њи ма 
о зашти ти пра ва на живот од заче ћа, Две ри су оби ла зи ле основ не и сред ње шко-
ле, као и факул те те, при ча ју ћи мла ди ма о кул ту ри живо та и све ти њи неро ђе ног 
дете та, а боре ћи се про тив кул ту ре смр ти и ауто ге но ци да.

Када је срам на власт жуто кра ких у Срби ји кре ну ла са пара да ма хомо сек-
су а ла ца, Две ри су орга ни зо ва ле „Поро дич не шет ње“, мир на оку пља ња пре ко 
20.000 хиља да људи (у укуп ном зби ру 2009. и 2010. годи не), чији је циљ био да се 
про те сту је про тив кул ту ре смр ти про ја вље не кроз наме та ње оно га што је Вла дан 
Гли шић назвао „иде о ло ги јом хомо сек су а ли зма“.

Две ри су се бори ле за истин ске демо крат ске вред но сти: 12. јула 2008, чим 
је жуто кра ка коа ли ци ја „За европ ску Тур ску“ (пар дон, „Срби ју“!) поче ла да 
гуши сло бо де, Две ри су напра ви ле три би ну „Опе ло за демо кра ти ју“ (уче сни ци: 
Коста Чаво шки, Сло бо дан Анто нић, Зоран Авра мо вић, Сла вен ко Тер зић и Горан 
Петро ни је вић).

Две ри су се бави ле и про све ти тељ ским радом у Расе ја њу, држе ћи пре да ва ња 
и саби ра ју ћи, пре све га, мла де Србе око зајед нич ких патри от ских циље ва. Све 
вре ме су подр жа ва ле наш народ у срп ској држа ви с оне стра не Дри не, али и нашу 
бра ћу у Црној Гори, која су се нашла на уда ру режи ма Мила Ђука но ви ћа

Две ри су се бави ле и хума ни тар ним радом, за који су, децем бра 2007. годи-
не, доби ли спе ци јал ну пла ке ту „Вечер њих ново сти“ за нај пле ме ни ти ји под виг 
годи не: у обра зло же њу награ де сто ји да су Две ри сво јим актив но сти ма „спре чи ли 
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затва ра ње Народ не кухи ње у општи ни Ново Брдо/.../Спре че на је хиги јен ска ката-
стро фа у срп ским енкла ва ма, где ста нов ни штво често нема ни стру је, ни воде“.

Две ри су се пока за ле и као ета лон рели ги о зне толе ран ци је (која никад није 
била исто што и еку ме ни зам, рели ги о зно офар ба ни гло ба ли зам): са тра ди ци о-
нал ним вер ским зајед ни ца ма орга ни зо ва ле су ску по ве о одбра ни поро дич них 
вред но сти. Насто ја ли су да, увек и сваг да, изно се исти ну о сми сло твор ним коор-
ди на та ма свог наро да, који никад није на силу наме тао веру дру го ме и који је 
умео да живи и са људи ма дру гих вера у сло зи и миру. (Изме ђу оста лог, Две ри су 
стал но води ле бор бу про тив дру го ср би јан ских лажи о навод ном „анти се ми ти-
зму“ срп ског наро да).

За све вре ме свог рада, били су под при смо тром аге на та НАТО Импе ри је 
у Срби ји, који су их опту жи ва ли за све и сва шта, па чак им пре ти ли и забра на-
ма. Одо ле ли су, хва ла Богу.

Родо љу би Срби је!

Сви Ви, који ма је ста ло до наше зајед нич ке будућ но сти!
На Ђур ђев дан 2012. има ће те за кога да гла са те – за Две ри, покрет који се, као 

НВО орга ни за ци ја, никад није обру као, ни издао Срп ство. У овом тре нут ку, нас 
подр жа ва ју и нај че сти ти је орга ни за ци је из дру гих срп ских зема ља - „Избор 
је наш” из Срп ске и Срп ско народ но вије ће из Црне Горе, као и мно го број на 
углед на име на срп ске дија спо ре. Они зна ју да се бори мо за Срп ство где год 
Срба има, и да од те бор бе неће мо оду ста ти. Ми нисмо памет ни ји од оста лих на 
поли тич кој сце ни Срби је – ми само нисмо пот пи са ли уго вор са ђаво лом; ни кад 
су нам нуди ли да се не бави мо шка кљи вим тема ма, попут Сре бре ни це, ни кад 
су нам нуди ли да, про те сту ју ћи про тив геј пара де, не орга ни зу је мо Поро дич ну 
шет њу – нисмо их слу ша ли, јер бисмо изне ве ри ли Бога и Срп ство. А ми веру је мо 
само у Бога и Срп ство.

На Ђур ђев дан буди мо зајед но, јер Срби ја то од нас оче ку је!
МИ НИСМО ПАР ТИ ЈА – МИ СМО ПОРО ДИ ЦА!

Обја вље но 30. април 2012. годи не 
www.dve ri srp ske.com 

ПРА ВО СЛАВ НИ МА

Две ри упу ћу ју писмо пра во слав ним вер ни ци ма пред насту па ју ће избо ре 
који могу бити кључ ни по пра во слав но пои ма ње дру штва, поро ди це, држа ве!

 Две ри – Покрет за живот Срби је обра ћа се свим пра во слав ни ма сву да, у који ма, 
макар мало, посто ји свест о томе чији смо потом ци и кога насле ђу је мо. Нека ово 
обра ћа ње не чита ју они који су рав но ду шни пре ма Све том Сави и кне зу Лаза ру, и 
пре ма лозин ки наше исто ри је да је „земаљ ско за мале на цар ство, а небе ско увек 
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и дове ка“. Њима ово писмо не тре ба, и неће им зна чи ти ништа. Али, ми зна мо и 
осе ћа мо да је таквих мало међу нама. Мно го је више оних који зна ју и осе ћа ју шта 
се у све ту и код нас зби ва, и изме ђу чега бира мо на Ђур ђев дан.

Ови избо ри су заи ста пре суд ни. На њима се не гла са само за поли тич ке пар ти је 
или покре те. На њима се, шта год ко о томе мислио, гла са за Хри ста или про тив 
Хри ста. И то је оно што би тре ба ло да буде јасно сва ком пра во слав ном Срби ну на 
Ђур ђев дан 2012. Наи ме, која год поли тич ка гру па ци ја у нас каже да Европ ска 
Уни ја нема алтер на ти ву, та је на добром путу да нас пове де ка поно ру из кога 
нема спа се ња.

Да ово није пре те ри ва ње? Одго вор сле ди у редо ви ма који дола зе.

Вла ди ка Нико лај нас учи

Док је, за вре ме Дру гог свет ског рата, био под немач ком стра жом у Љубо сти њи, 
Вој ло ви ци и Дахау, Вла ди ка Нико лај је свом наро ду писао бесе де „Кроз там нич-
ки про зор“, упо зо ра ва ју ћи Србе на оно што их чека ако кре ну путем Евро пе без 
Хри ста, коју је он, јасно и гла сно, звао Бела Демо ни ја. Мржња пре ма Хри сту као 
глав на одли ка бого о ступ ни ка Ста рог Кон ти нен та заче ла је и Први и Дру ги свет-
ски рат, у чијим вртло зи ма је срп ски народ остао у крви до коле на, изра на вљен 
и изму чен као никад у сво јој исто ри ји. Зато је Све ти Нико лај Охрид ски и Жич ки 
рекао: „Срби ја је сусед Евро пе, али Срби ја није Евро па. Нека помог не Евро пи, ако 
хоће и може, али нека се не ули ва у Евро пу и не губи у Евро пи. Реч ју: нека буде са 
Хри стом, нека се хва ли Хри стом и ничим више, па ће се небе сна све тлост про су-
ти пред њом на путу. И зна ће куда иде. Виде ће свој пра ви пут“. Нико лај је, у исто 
вре ме, Срби ма рекао да их, ако одсту пе од Хри ста и покло не се идо ли ма обез бо-
же не Евро пе, чека про паст, коју је Изра иљ доче ки вао кад год је од Бога отпа дао.

И Све ти Нико лај био је сасвим у пра ву. Њего ве речи се на наше очи зби ва ју, и 
зби ва ће се. Наро чи то кад је у пита њу Бела Демо ни ја. Ево тек ста који то дока зу је.

Анти хри шћан ство

Сва ке годи не Европ ска коми си ја штам па и дели ђаци ма, широм шко ла Ста рог 
кон ти нен та, тзв. „Европ ски днев ник“, који про па ги ра основ не вред но сти ЕУто пи-
је: демо кра ти ју, људ ска пра ва, толе ран ци ју, итд. За школ ску 2011/2012, днев ник 
је садр жао и спи сак пра зни ка разних рели ги ја – јуда и зма, инду и зма, исла ма, с 
крат ким обја шње њи ма, као и упу ћи ва ње на Дан Евро пе – 9. мај. Ниг де, нијед ном 
реч ју, није било поме ну то хри шћан ство. Пољ ска и Ита ли ја, као и изве сни кру го ви 
Фран цу ске, оштро су реа го ва ли на ову про ја ву анти хри шћан ског духа бри сел ске 
биро кра ти је. Европ ска коми си ја се пре ко јед ног од сво јих коме са ра (ах, коме са ри 
– како то позна то зву чи) изви ни ла, али је одби ла да из шко ла пову че днев ни ке. И, 
нарав но, то није била ника ква слу чај ност: врху шка Европ ске Уни је је сво је вре ме-
но одби ла да у пре ам бу ли свог уста ва, у коме је било и Грч ке и Рима и про све ти-
тељ ства, поме не рели ги ју без које Евро пе не би ни било, дакле – хри шћан ство.

Недав но се виде ло како жене у Енгле ској доби ја ју отка зе зато што нису извр-
ши ле наре ђе ње да не могу да носе крст око вра та на послу. О узро ку таквих испа да 
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гово ри десна рука патри јар ха москов ског Кири ла, архи е пи скоп Ила ри он (Алфе јев), 
у интер вјуу за РИА „Ново сти“ (13. април 2012). Исти чу ћи да су већ мно ги доби ли 
отка зе због тога (реци мо, Нађа Евеј да из „Bri tish Air ways“ и Шир ли Чаплин, која 
је пре ко три де сет годи на ради ла као бол ни чар ка, због чега су се жали ле Европ-
ском суду за људ ска пра ва), вла ди ка Ила ри он изра жа ва нај ду бљу забри ну тост због 
тога што Вели ка Бри та ни ја, као држа ва, не бра ни сво је рели ги о зно опре де ље не 
гра ђа не, него посло дав це који их отпу шта ју. Чак је и над би скуп кен тер бе риј ски, 
позна ти либе рал и еку ме ни ста, Рован Вили јамс, уствр дио да ноше ње крсти ћа за 
хри шћа не није оба ве зно. По вла ди ки Ила ри о ну: „Мислим да то све до чи о врло 
озбиљ ном морал ном паду и о све сном одри ца њу вла сти Вели ке Бри та ни је од хри-
шћан ских коре на ове земље. Мислим да је једи на пара ле ла која се може пову ћи 
и која ми пада на памет – пара ле ла са Совјет ским Саве зом у којем је било забра-
ње но ноше ње крсти ћа и где су они ски да ни с вра та уко ли ко би били при ме ће ни“.

Раза ра ње поро ди це

Један од глав них циље ва лихвар ске мафи је која поро бља ва чове чан ство зарад 
Новог бан кар ског порет ка, у коме ће људи бити жиго са но потро шач ко крдо, без 
пам ће ња и поре кла, јесте раза ра ње поро ди це. Нови поре дак је, по др Мар ку С. 
Мар ко ви ћу, нашем нај ве ћем мисли о цу у Дија спо ри, ато ми за ци ја чове чан ства: 
мора мо оста ти сами пред Мамо ном, једи ним богом Сити ја и Вол Стри та, чији 
госпо да ри упра вља ју дана шњим свет ским хао сом да би ство ри ли „из мно штва 
јед но“, како пише на нов ча ни ци од јед ног дола ра. Сек су ал на рево лу ци ја је, до 
сада, кључ но ору ђе бан кар ске мафи је у раз град њи поро ди це и тра ди ци о нал ног 

Протест због изборне крађе, мај 2012. године
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мора ла. Ипак, пошто им не иде све брзи ном којом су хте ли, реши ли су да про цес 
убр за ју, наме ћу ћи раз врат кроз школ ски систем широм све та.

У Немач кој, по пода ци ма из мар та 2011, 53 чове ка се нала зе у затво ри ма зато 
што сво јој деци нису дали да поха ђа ју часо ве сек су ал ног вас пи та ња, који под ра-
зу ме ва ју при ка зи ва ње фил мо ва са сце на ма пол них одно са, бро шу ре у који ма се 
при ка зу ју сек су ал не позе, подроб но изу ча ва ње пол них орга на, прак су ста вља ња 
пре зер ва ти ва. Тако ђе, ту је и обра зо ва ње у обла сти плу ра ли стич ке пол не „мно-
го ли ко сти“, где се директ но про па ги ра хомо сек су ал ност. Међу они ма који су 
роби ја ли због одбра не тра ди ци о нал ног мора ла сво је поро ди це, у Немач кој се 
нашла и мај ка четво ро деце, Ири на Винс.

А тамо шње нови не, „Die Welt“, доне ле су 2. сеп тем бра 2010. вест да ће Савет 
Евро пе пре по ру чи ти да се из јези ка зва нич них доку ме на та искљу че речи које 
садр же јаку „пол ну обо је ност“, какве су, на при мер, „отац“ и „мај ка“. То је била 
после ди ца рас пра ве Пар ла мен тар не скуп шти не Саве та Евро пе, која је одр жа на 
25. јула 2010, под насло вом „Бор ба са сте ре о ти пи ма пола у сред стви ма масов ног 
инфор ми са ња“. Рефе рат је под не ла швај цар ска феми нист ки ња Дорис Штамп, 
која је затра жи ла да жене пре ста ну да буду при ка зи ва не као „пасив на бића дру гог 
реда, мај ке или сек су ал ни објек ти“. По мишље њу Штам по ве, које се да про чи та ти 
изме ђу редо ва, и које јесте пози ци ја ради кал ног феми ни зма, мате рин ство пони-
жа ва жену и сма тра се неком врстом сек су ал не екс пло а та ци је.

Хомо сек су а ли зам је име Нове Евро пе

Када је Литва ни ја поку ша ла да доне се закон који децу и омла ди ну шти ти од 
непри стој но сти и хомо сек су ал не про па ган де, Европ ски пар ла мент је донео декла-
ра ци ју, иза које су ста ли соци ја ли сти, либе ра ли, „зеле ни“ и кому ни сти (било је то 
19. јану а ра 2011) којом се Литва ни ја осу ђу је, а тра жи да се хомо сек су ал ци ма сву да 
обез бе ди сло бо да про па ган де и пара ди ра ња. А отаџ би на пар ла мен тар не демо кра-
ти је, Вели ка Бри та ни ја, чије је хри шћан ске поли ти ча ре пре Дру гог свет ског рата 
Вла ди ка Нико лај сма трао узор ним, дошла је до тога да ће, по писа њу Life sat news.
com, њено ново школ ство изгле да ти ова ко: „Про грам ће укљу чи ва ти ука зи ва ња на 
хомо сек су а ли зам и тран ссек су ал це у току часо ва мате ма ти ке, дизај на и тех но ло-
ги је, јези ка, гео гра фи је и при род них нау ка. На часо ви ма јези ка уче ни ци ће бити 
под сти ца ни да кори сте лек си ку коју је раз ра дио хомо сек су ал ни поли тич ки лоби. 
На часо ви ма при род них нау ка уче ни ци ће учи ти о оним живо тињ ским врста ма где 
муж ја ци има ју глав ну уло гу у хра ње њу мла дун ча ди, попут кра љев ских пин гви на 
и мор ских коњи ћа, а раз ми шља ња би се тица ла „струк ту ра раз ли чи тих поро ди-
ца“. На часо ви ма гео гра фи је ђаци би могли да изу ча ва ју како се у Сан Фран ци ску 
четврт Кастро, у којој су живе ли рад ни ци ирског поре кла, пре тво ри ла у прву 
у све ту „четврт хомо сек су а ла ца““. Деј вид Вот кинс, про па га тор новог школ ског 
про гра ма, све до чи о томе како ће све ићи пре ко мате ма ти ке: „Кад је пред тобом 
мате ма тич ки зада так, зашто у њега уба ци ва ти хете ро сек су ал ну поро ди цу или 
девој чи цу и деча ка? Зашто не два деча ка или две девој чи це?“

У већ поме ну тој Бри та ни ји, у јуну 2011. оду зе та је лицен ца жени-пси хо те-
ра пе у ту Лесли Пил кинг тон из обла сти Харт форд шај ра зато што је поку ша ла да 
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про ме ни „пол ну ори јен та ци ју“ хомо сек су ал ца Патри ка Стра дви ка. Стра двик је, 
наи ме, био про во ка тор: при ја вио се на лече ње, и све вре ме сни мао раз го во ре с 
Пил кинг то но вом, која је хри шћан ка, да би је при ја вио Бри тан ској асо ци ја ци ји за 
кон сул та ци је и пси хо те ра пи ју, која јој је, због „погре шних иде ја“, оду зе ла дозво лу 
за рад. Стра двик је, после све га, узвик нуо: „Ја сам срећ ни хомо сек су а лац“. Циљ ове 
про во ка ци је геј лоби ја је, нарав но, да се из дру штве не све сти укло ни став о томе 
да је хомо сек су а ли зам, као и сва ка деви ја ци ја, изле чив.

А о конач ном циљу свих ових акци ја пише румун ски хри шћан ски делат ник, 
Петру Моло дец: „Толе рант ност“, бор ба за про па ган ду „пол не иден тич но сти“ и 
про тив дис кри ми на ци је због сек су ал не ори јен та ци је – све је то део пан те о на 
нових вред но сти Евро пе, вред но сти које се наме ћу помо ћу европ ских уста но ва 
и које се уно се у темељ не пове ље Европ ске Уни је. Начин на који се те вред но сти 
шире јасно ука зу је на тота ли та ри зам. То је бор ба на свим фрон то ви ма про тив 
тра ди ци о нал них пред ста ва, уста но ва, вас пи та ња и мора ла. На при мер, тер мин 
„хомо фо би ја“. Путем намер ног брка ња пој мо ва „homo“ (човек, на латин ском) 
и „хомо сек су а лац“ про па ган да хомо сек су а ла ца успе ла је да дру штву намет не 
ова кав софи стич ки закљу чак: од сада се сва ка кри ти ка хомо сек су а ли зма мора 
дожи вља ва ти као наср тај на чове штво као такво. Као што види мо, реч је о реде фи-
ни са њу пој мо ва и њихо вом пои сто ве ћи ва њу – пре све га, пој мо ва који су зна чај ни 
за одре ђи ва ње лич но сног иден ти те та – да би се у мен та ли те ту про из ве ле мута ци је 
и на тај начин пре и на чи ли соци јал ни кодо ви. Мањин ске гру пе, чији је дис курс 
иде о ло шки рево лу ци о на ран /.../ на тај начин поста ју при зна ти пред став ни ци 
чове чан ства. Укла ња ње оних који се про ти ве таквим мута ци ја ма, а наро чи то 
хри шћа на, из држав не слу жбе, а затим, на кра ју кра је ва, и из дру штва – само по 
себи се под ра зу ме ва и поста је све очи ти је“.

То јест, Евро па без Хри ста, Бела Демо ни ја, поста је поно во коло се ум у коме 
ће хри шћа не и све људе који бра не тра ди ци о нал не вред но сти баци ти ad leo nes.

Озбиљ на опо ме на

Све се ово чети ри годи не деша ва ло у жуто кра кој Срби ји, на чијем је челу била 
коа ли ци ја „За европ ску Срби ју“, која је Косо во и Мето хи ју гур ну ла у фусно ту, а 
доно си ла често анти хри шћан ске и анти по ро дич не зако не (реци мо, про гу ра ла је, 
у област зако но дав ства о здрав стве ној зашти ти, одред ни цу по којој пет на е сто го-
ди шњак има пра во да роди те љи ма забра ни увид у соп стве ни здрав стве ни кар тон). 
Поку ша ли су да доне су и Закон о пра ви ма дете та, који би роди те ље слао у затвор 
за сва ку сит ни цу, јер би сва ко, па и нај бла же, физич ко кажња ва ње мало лет ни ка 
изјед на чио са зло ста вља њем.

Та власт не само да је орга ни зо ва ла геј пара ду и про го ни ла хри шћан ски ори-
јен ти са не дру штве не делат ни ке, него је поче ла да бра ни људи ма да гово ре оно 
што мисле: тако је наша пове ре ни ца за зашти ту рав но прав но сти, Вели ка Сестра 
Вели ког Бра та ЕУ Импе ри је, Неве на Петру шић, почет ком апри ла 2012. обја ви ла 
мишље ње да про фе со ри уни вер зи те та не сме ју да пред сту ден ти ма изно се сво је 
ста во ве кад је у пита њу геј покрет као дру штве ни фено мен. Повод је био исказ 
про фе со ра др Мила на Брда ра, који је, у окто бру 2011, у сло бод ној ака дем ској 
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диску си ји, рекао да се у њего во вре ме у уџбе ни ци ма пси хи ја три је нала зио став да 
је хомо сек су а ли зам болест. То је дочу ла јед на gay акти ви сти ња, која је оцин ка ри ла 
про фе со ра Брда ра, да би му Вели ка Сестра стро го запре ти ла (и сви ма оста ли ма, 
нарав но) да је „изно ше ње мишље ња уни вер зи тет ског про фе со ра сту ден ти ма на 
пре да ва њу да је хомо сек су а ли зам болест, само по себи, акт дис кри ми на ци је јер 
пред ста вља непри хва тљи во ети ке ти ра ње и вре ђа досто јан ство ових осо ба, ства ра-
ју ћи у одно су на њих пони жа ва ју ће и увре дљи во окру же ње“. Про фе сор Брдар је 
сјај но одго во рио, на три де сет стра на, Неве ни Петру шић (текст је обја вљен на сај ту 
„Нове срп ске поли тич ке мисли“ и „Новом Стан дар ду“).  И заи ста, зар не поста је мо 
логор: чипо ва на лич на доку мен та (сад чипу ју здрав стве не књи жи це), цен трал не 
базе наших лич них пода та ка, 200 хиља да каме ра које покри ва ју јав ни про стор 
Срби је – чему све то, ако не да би нас конач но утам ни чи ли?

Енгле ски пра во слав ни све ште ник, Ендр ју Филипс, који живи у самом срцу 
Европ ске Уни је, у свом пре да ва њу „Хри шћан ска Све та Евро па и секу лар на Анти-
Евро па“, одр жа ном 12. мар та 2005. у Лон до ну, јасно каже: „Одби ја ју ћи да воли Бога, 
Евро па крши прву запо вест Јеван ђе ља и поста је Анти-Евро па. Одби ја ју ћи да воли 
сво је бли жње као себе саму, Евро па крши и дру гу запо вест Јеван ђе ља и поста је 
Анти-Евро па. Мржња пре ма Богу води ка мржњи пре ма људи ма, а мржња пре ма 
људи ма води ка мржњи пре ма себи самом“. Зато је Вла ди ка Нико лај и гово рио да 
Срби ја јесте сусед Евро пе, али да није и не сме поста ти Евро па; данас она не сме 
поста ти део Европ ске Уни је, тог новог, тота ли тар ног, анти хри шћан ског чудо ви шта.

Зато, пра во слав ни, на Ђур ђев дан, дан одлу ке, гла сај те одлуч но и јасно.
Две ри – Покрет за живот Срби је Вас пози ва да гла са те по сво јој све то сав ској и 

све то ла за рев ској саве сти, и то за оне који једи ни бра не поро дич ну, пра во слав ну 
Срби ју: једи не који су уста ли про тив наме та ња иде о ло ги је хомо сек су а ли зма и 
геј пара ди ра ња, једи не који су уста ли про тив цен трал них база лич них пода та ка 
и елек трон ских доку ме на та, једи не који су ука за ли на опа сно сти пред на цр та 
Зако на о пра ви ма дете та, једи не који су рекли: СВЕ СТЕ НАМ УЗЕ ЛИ – ПОРО ДИ-
ЦУ НЕ ДАМО!

МИ НИСМО ПАР ТИ ЈА – МИ СМО ПОРО ДИ ЦА!  
ГЛАС ЗА ДВЕ РИ ЗАУ ВЕК  ОСТА ЈЕ ВАШ ГЛАС!  

УСТА НИ МО КАО ЈЕДАН У ОДБРА НУ БУДУЋ НО СТИ НАШЕ ДЕЦЕ!

Обја вље но 2. маја 2012. годи не 
www.dve ri srp ske.com 
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Протест због изборне крађе, мај 2012. године
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РАСЕ ЉЕ НИ МА СА КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ

Дра га бра ћо и сестре, 
Про шло је три на ест годи на од како сте не сво јом вољом мора ли да напу сти те 

Ваша веков на огњи шта широм Косо ва и Мето хи је. За то вре ме режим који Срби јом 
вла да већ два на ест годи на пока зао је небри гу пре ма вели кој већи ни Вас. 

Нај пре су уки ну ти и затво ре ни гото во сви колек тив ни цен три за расе ље не у 
Срби ји без прет ход ног реша ва ња стам бе ног пита ња расе ље них поро ди ца, па сада 
вели ка већи на живи у изнајм ље ним ста но ви ма нема ју ћи како и ода кле да пла ћа 
закуп ни ну. Расе ље на лица поста ли су гра ђа ни дру гог реда, забо ра вље ни гото во 
од свих инсти ту ци ја и пред став ни ка ово га режи ма.

Расе ље на деца која су током звер ског бом бар до ва ња наше земље оста ла без 
роди те ља данас нема ју подр шку сво је држа ве, а у два ман да та сво је вла сти бив ши 
пред сед ник Срби је Борис Тадић није посе тио ни јед ну поро ди цу расе ље них. За 
све ове годи не на сво ја веков на огњи шта вра ти ло се мање од хиља ду људи.

Нико данас не поми ње ни мај ке које су изгу би ле сво је сино ве, ни поро ди це 
кид на по ва них којих је пре ко 1 300.

Ако Две ри шестог маја буду у при ли ци да се пита ју, Ваши про бле ми биће 
ста вље ни у први план.

Нај ма ње јед ном годи шње орга ни зо ва ће мо сабо ре расе ље них лица из свих 
општи на на Косо ву и Мето хи ји на који ма ће се него ва ти оби ча ји и тра ди ци ја тих 
срп ских кра је ва, а расе ље ни ће има ти при ли ку да срет ну сво је при ја те ље и ком-
ши је са који ма више нису у кон так ту.

Сва ка расе ље на поро ди ца која је изгу би ла свог дома ћи на, оца, бра та, биће при-
о ри тет уну тар свих инсти ту ци ја наше земље. Деца која су изгу би ла сво је роди те ље 
у одбра ни ове земље, а при том су сада расе ље на, мора ју има ти пра во на бес плат не 
сту ди је, а јед ном годи шње ће сва ки мини стар, посла ник и пред сед ник општи не 
мора ти да оби ђе расе ље на лица иска зу ју ћи на тај начин пошто ва ње пре ма њима.

Борис Тадић и сада шњи њего ви парт не ри у вла сти и опо зи ци ји ника да нису 
нашли за сход но да посе те гро бо ве срп ских жете ла ца који су сахра ње ни на гро-
бљу Орло ва ча, кућу Саше Доди ћа, првог дете та уби је ног од стра не шип тар ских 
теро ри ста јуна 1999. у Вити ни, ако ништа дру го, а оно да њихо вим поро ди ца ма 
дају морал ну подр шку.

На сви ма нама је оба ве за да и расе ље ни ма и поро ди ца ма чији су нај ми ли ји 
дали живот за све нас вра ти мо досто јан ство и отво ри мо вра та за живот какав заи-
ста заслу жу ју. Подр жи те нас у нашој бор би ЗА живот Срби је.

Обја вље но 3. маја 2012. годи не 
www.dve ri srp ske.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 ВРА ТИ МО ЖИВОТ У СВО ЈЕ РУКЕ

Пошто ва ни при ја те љи,
Услов свих усло ва за поли тич ке про ме не у Срби ји је сме на поли тич ких гене ра ци ја. 

Вре ме је да оду они који су на поли тич кој сце ни већ 25 годи на. Вре ме је да дођу они који 
ника да нису били на вла сти, нема ју афе ре иза себе, нису купи ли дипло ме... Они који 
ће у поли ти ку вра ти ти поште ње, морал, прав ду, родо љу бље и соци јал ну соли дар ност. 

Да би се испу ни ла прав да у Срби ји мора бити донет Закон о испи ти ва њу поре кла 
имо ви не свих поли ти ча ра, тај ку на и држав них слу жбе ни ка од 1990. до данас. Сви ма 
они ма који не могу да дока жу поре кло сво је имо ви не или су је сте кли неза ко ни то – 
имо ви на мора бити оду зе та! Не може да буде као да ништа није било! Ко је крао од 
наро да и држа ве – мора да буде изве ден пред лице прав де!

У нашем дру штву и држа ви поро ди ца конач но мора доћи на прво место. У Вла ди 
Репу бли ке Срби је недо ста је Мини стар ство за бри гу о поро ди ци. Бор ба про тив беле 
куге мора поста ти држав ни при о ри тет број 1. Сва ко ново ро ђе но дете тре ба да поста не 
вест дана. Све соци јал но угро же не поро ди це тре ба да има ју држав ну зашти ту. Нико 
не сме да оду зи ма поро дич ни дом они ма који су у дуго ви ма. Нико у Срби ји не сме да 
буде гла дан, нити оста ти без стру је или воде.

Дома ћи еко ном ски инте рес мора доћи у први, а инте ре си стра на ца у дру ги план. 
Срби ју мора мо да запо сли мо у дома ћој при вре ди, а не да сви поста не мо јеф ти на рад на 
сна га код стра них газда. Онај ко ради шест дана у неде љи не сме живе ти на гра ни ци 
сиро ма штва. Мора мо зау ста ви ти рас про да ју наших при род них и при вред них богат-
ста ва. Мора мо оја ча ти дома ће бан ке. Мора мо обно ви ти пољо при вред но-инду стриј ске 
ком би на те и задру ге. Мора мо подр жа ти поро дич не фир ме. Наша про из вод ња, наша 
трго ви на и наш потро шач су наше еко ном ске све ти ње.  

С обзи ром на без бед но сне иза зо ве пред који ма се нала зи мо, сма тра мо да је нео-
п ход но понов но уво ђе ње слу же ња вој ног рока, али у изме ње ном фор ма ту. Поред 
основ не вој не обу ке, наши вој ни ци би сти ца ли нео п ход на зна ња и из обла сти цивил не 
зашти те и прве помо ћи. Потреб на нам је модер на вој на орга ни за ци ја, чији би глав ни 
део пред ста вља ла про фе си о нал на вој ска, а резер вни састав би био пози ван у ван ред-
ним окол но сти ма. Слу же ње вој ног рока јача ло би зајед ни штво и пове ћао би се ниво 
соци јал не одго вор но сти.

Нема живо та без сло бо де. Нема наро да без родо љу бља. Нема држа ве без патри о-
ти зма. Ода ност пре ма сво јој Отаџ би ни зна чи љубав пре ма нашој деци, селу, при вре ди, 
здра вљу, про све ти, спор ту, вој сци, кул ту ри... Да буде мо сво ји на сво ме, да бра ни мо оно 
што је наше, да воли мо све што је пле ме ни то код дру гих, да се не сти ди мо себе, да се 
поно си мо сво јим наро дом и држа вом.

Да вра ти мо наро ду држа ву!
Да земља оста не наша!
Да вра ти мо живот у сво је руке!

Бошко Обра до вић  
Пред сед ник Срп ског покре та Две ри
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ПОРО ДИ ЦА НА ПРВОМ МЕСТУ
Сушти на поли ти ке Две ри је бри га о поро ди ци
Фор ми ра ње Мини стар ства за бри гу о поро ди ци
Ула га ње на свим ниво и ма у мала и сред ња поро дич на пред у зе ћа
Наци о нал на пен зи ја за мај ку са тро је и више деце
Подр шка рађа њу и бор би про тив беле куге

Поло жај поро ди це у Срби ји је данас лоши ји него ика да. Као после ди ца недо вољ не 
бри ге држа ве и дру штва, поро ди це у Срби ји су у вели кој духов ној, еко ном ској, здрав стве-
ној, морал ној, кул тур ној и обра зов ној кри зи и на уда ру нових анти по ро дич них иде о ло ги ја 
што за после ди цу има кри зу дру штва у цели ни. 

Пре жи вља ва мо демо граф ску ката стро фу: број гра ђа на Срби је сва ке годи не је мањи 
за 35.000.

Недо ста је поли тич ка воља да се поро ди ца вра ти на прво место – у цен тар дру штве не 
и поли тич ке одго вор но сти.

Шта ће Две ри ура ди ти
Фор ми ра ће мо Мини стар ство за бри гу о поро ди ци и Наци о нал ни савет за попу ла ци о ну 

поли ти ку; Народ на Скуп шти на ће усво ји ти Наци о нал ну стра те ги ју попу ла ци о ног раз во ја.
Доне ће мо Закон о зашти ти пре за ду же них поро ди ца, који ће оне мо гу ћи ти оду зи ма ње 

поро дич ног дома.
За поро ди це које хоће да се вра те на село, уве шће мо под сти цај од 10.000 евра бес по-

врат но, као и доде љи ва ње обра ди вог земљи шта на кори шће ње. 
Закон ским путем ћемо санк ци о ни са ти све посло дав це који врше дис кри ми на ци ју 

жена при запо шља ва њу на осно ву брач ног ста ту са и у зави сно сти од бро ја рође не или пла-
ни ра не деце.

Зашти ти ће мо пра во роди те ља да сло бод но одлу чу ју о обра зо ва њу и вас пи та њу сво је деце. 
Про гла си ће мо мате рин ство зани ма њем. 
За мај ку која је роди ла тро је и више деце, а има одре ђе ни број годи на рад ног ста жа, 

сле ду је наци о нал на пен зи ја. 
Пове ћа ће мо дечи ји дода так и омо гу ћи ти оства ри ва ње овог пра ва сео ским поро ди ца ма. 
Уки ну ће мо порез на дечи је потреп шти не. 
Уве ћа ће мо надок на де за поро диљ ско одсу ство и мате рин ски дода так. 
Уве шће мо скра ће но рад но вре ме за мај ке са више деце. 
Као један од при о ри те та поли ти ке поста ви ће мо поди за ње све сти о зна ча ју поро ди це, 

мај чин ства, очин ства, детињ ства и труд но ће.
Реши ће мо егзи стен ци јал не про бле ме са који ма се суо ча ва ју само хра не поро ди це.
Забра ни ће мо про мо ци ју хомо сек су а ли зма мало лет ним лици ма и бори ће мо се про тив 

анти по ро дич них иде о ло ги ја. 
У сред стви ма масов ног инфор ми са ња покре ну ће мо кам па њу упо зна ва ња ста нов ни-

штва са лепо том дете та у мај чи ном сто ма ку.
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ЕКО НОМ СКА РЕШЕ ЊА ЗА ВАС И ВАШУ ПОРО ДИ ЦУ
Рас кид Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са Европ ском Уни јом, као и 

свих штет них уго во ра са ММФом
Уки да ње држав них суб вен ци ја стра ним „инве сти то ри ма“ и усме ра ва ње сред ста ва 

дома ћим пред у зе ћи ма и пред у зет ни ци ма
Пове ћа ње поре за за нај бо га ти је
Oтпис и репро грам дуго ва Репу бли ке Срби је пре ма међу на род ним финан сиј ским 

инсти ту ци ја ма
Јача ње срп ских бана ка и осни ва ње држав не Инве сти ци о нораз вој не бан ке
Нови систем царин ске зашти те дома ћег тржи шта
Чети ри сту ба при вред не и еко ном ске ста бил но сти Срби је у нашим рука ма 

Кри за је у Срби ји видљи ва у сва ком сег мен ту дру штве ног живо та. 
Неза по сле ност расте, баш као и кри ми нал, коруп ци ја и разни видо ви дру штве не 

пато ло ги је. 
Код свих сло је ва ста нов ни штва расте неза до вољ ство, које се огле да у  дру штве ној 

апа ти ји и изо стан ку иден ти фи ко ва ња са соп стве ном земљом. Број оних који напу шта ју 
Срби ју је све већи. 

Погре шном еко ном ском поли ти ком, која је била под патро на том „савет ни ка“ из ЕУ, 
ММФ-а и Свет ске бан ке, власт је уки ну ла све цари не на увоз стра не робе, рас про да ла дома-
ћа пред у зе ћа, заду жи ла држа ву код ино стра них кре ди то ра, а нашим пара ма је стра ним 
„инве сти то ри ма“ пла ћа ла да „инве сти ра ју“ у срп ску при вре ду. 

Шта ће Две ри ура ди ти
Држа ва на све начи не и из свих рас по ло жи вих изво ра (суб вен ци ја ма из буџе та, повољ-

ним кре ди ти ма, поре ским олак ши ца ма, изво зним под сти ца ји ма и стра те шком раз вој ном 
поли ти ком) мора помо ћи опо ра вак дома ће при вре де и пољо при вре де. Код таквог при сту па 
држа ва иден ти фи ку је стра те шке раз вој не прав це, усме ра ва и пома же гра не и пред у зе ћа која 
има ју пер спек ти ву. Реч је о актив ној држа ви која уме стра те шки да мисли. Та поли ти ка не 
иде про тив тржи шта. Напро тив, она мак си мал но под сти че тржи ште и кон ку рент ност, али у 
окви ру јасне раз вој не поли ти ке и зашти те наци о нал них инте ре са.

Покре ну ће мо дома ћу про из вод њу и отво ри ти нова рад на места за неза по сле не. Овај циљ 
може да обез бе ди само поли ти ка еко ном ског патри о ти зма и ула га ња држа ве искљу чи во у 
дома ћу про из вод њу. Наша еко ном ска поли ти ка није поли ти ка заду жи ва ња и штед ње, већ поли-
ти ка про из вод ње, запо шља ва ња и раз во ја. Ми гово ри мо у име дома ћег еко ном ског инте ре са. 
Две ри су поли тич ки заступ ни ци и заштит ни ци дома ћег при вред ни ка и пољо при вред ни ка.

Затра жи ће мо отпис и репро грам дуго ва Репу бли ке Срби је пре ма међу на род ним 
финан сиј ским инсти ту ци ја ма. 

Напу сти ће мо нео ли бе рал ни модел еко ном ске поли ти ке. 
Рас ки ну ће мо Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са Европ ском уни јом, као 

и све штет не уго во ре са ММФ-ом.
Сачу ва ће мо и оја ча ће мо срп ске бан ке и осно ва ће мо држав ну Инве сти ци о но-раз вој ну 

бан ку.
Осно ва ће мо поно во Завод за обра чун и пла ћа ња и вра ти ти посло ве плат ног про ме та из 

послов них бана ка у држав не руке. 
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Пове ћа ће мо порез за нај бо га ти је. Поре ски систем бази ра ће мо на осло ба ђа њу пла ћа ња 
поре за и допри но са за ново о сно ва на дома ћа пред у зе ћа у почет ним годи на ма рада. Уве-
шће мо повла шће не поре ске сто пе за пред у зе ћа која су изво зно ори јен ти са на и послу ју у 
нераз ви је ним под руч ји ма Срби је.

 Уве шће мо инстру мен те и мере који ма ћемо спре чи ти све мани пу ла тив не тех ни ке 
ута је поре за и иси са ва ња капи та ла из Срби је. 

Уве шће мо нови систем царин ске и дру гих обли ка зашти те дома ћег тржи шта.
Ства ра ће мо рад на места кроз нова зна ња и нове тех но ло ги је, првен стве но инфор ма ци о не, 

као и кроз про цес реин ду стри ја ли за ци је Срби је и под сти ца ње развојa дома ће кон ку рент не 
и пред у зет нич ке при вре де.

За нове инве сти ци је кори сти ће мо дома ћу штед њу, усме ре ну и кон тро ли са ну еми си ју 
дина ра, финан сиј ски потен ци јал срп ске дија спо ре и неу сло вље не изво ре из међу на род них 
финан сиј ских инсти ту ци ја. 

Важне инфра струк тур не инве сти ци је у Репу бли ци Срби ји изво ди ће срп ска гра ђе-
вин ска опе ра ти ва. 

Уре ди ће мо тржи ште рада у Репу бли ци Срби ји, а систем обра зо ва ња ускла ди ти са 
њего вим потре ба ма.

У нераз ви је ним под руч ји ма Срби је покре ну ће мо одр жи ви дру штве но-еко ном ски 
раз вој директ ним држав ним интер вен ци ја ма, јача њем инсти ту ци ја и избо ром ква ли тет-
них кадро ва.

Осни ва њем Капи тал ног пен зи о ног фон да извр ши ће мо рефор му пен зи о но-инва лид-
ског систе ма Репу бли ке Срби је у циљу њего ве само о др жи во сти. 

Оду зе ту имо ви ну пен зи о ног фон да вра ти ће мо Фон ду, а имо ви ну реха би ли та ци о них 
цен та ра и срп ских бања пре не ће мо у сво ји ну Фон да. 

Неће мо дозво ли ти про да ју ЕПС-а, Теле ко ма, обра ди вог земљи шта и при род них богат-
ста ва попут изво ра чисте пија ће воде и руда. Ова чети ри сту ба при вред не и еко ном ске 
ста бил но сти Срби је оста ће у нашим рука ма.

Раз ви ја ће мо бањ ски, сео ски, пла нин ски, меди цин ски, вер ски и кул тур ни тури зам као 
ком па ра тив ну пред ност Срби је на свет ском тури стич ком тржи шту.

Реши ће мо про блем поро ди ца које има ју кре ди те индек си ра не у швај цар ском фран-
ци ма тако што ће дуг поде ли ти са држа вом и бан ка ма.

Вра ти ће мо пла те и пен зи је на ниво пре сма ње ња и надок на ди ти оду зе те дело ве пла та 
и пен зи ја.

Посве ти ће мо посеб ну пажњу обра зо ва њу кадро ва за рад на раз во ју енер гет ског систе ма. 
Ула га ће мо у раз вој енер гет ске ефи ка сно сти и већу упо тре бу обно вљи вих изво ра енер ги је.

Раз ви ја ће мо теле ко му ни ка ци је и инфор ма тич ко дру штво кроз уна пре ђи ва ње инфра-
струк ту ре, фик сне и мобил не теле фо ни је, интер не та, уз исто вре ме ну кон тро лу интен зи те та 
зра че ња мобил не мре же.
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ПОВРА ТАК СЕЛУ И ПОЉО ПРИ ВРЕ ДИ
Забра на уво за, гаје ња и про ме та ГМО семе на и хра не 
Раз вој дома ће пољо при вред нопре храм бе не инду стри је 
Бла го вре ме но испла ћи ва ње суб вен ци ја 
Уки да ње ССП и оне мо гу ћа ва ње да стран ци могу поста ти вла сни ци срп ских ора

ни ца од 1. сеп тем бра 2017. годи не. 
Пот пи си ва ње стра те шког међу др жав ног уго во ра са Руси јом 
Обно ва пољо при вред ноинду стриј ских ком би на та, задру га и фабри ка 

пољо при вред не меха ни за ци је.

У про те клих 25 годи на погре шна држав на пољо при вред на поли ти ка и ката стро фал не 
при ва ти за ци је дове ле су до пада про дук тив но сти у агро ин ду стри ји.

Наши сеља ци су изгу би ли рачу ни цу да се баве пољо при вре дом. 
Држа ва мора поста ти покре тач раз во ја цело куп ног аграр ног амби јен та, јер пољо при-

вре да може поста ти јед на од нај пер спек тив ни јих, нај кон ку рент ни јих и нај про фи та бил-
ни јих гра на срп ске при вре де.

Шта ће Две ри ура ди ти
Доне ће мо Наци о нал ну стра те ги ју раз во ја пољо при вре де.
Рас по ло жи ве држав не финан сиј ске ресур се уло жи ће мо у раз вој дома ће пољо при-

вред но-пре храм бе не инду стри је.
Пове ћа ће мо буџет за пољо при вре ду са сада шњих 3%  на мини мум 5%.
Омо гу ћи ће мо дуго роч но кори шће ње држав ног пољо при вред ног земљи шта дома ћим 

про из во ђа чи ма.
Суб вен ци је пољо при вред ни ци ма мора ју бити испла ћи ва не бла го вре ме но.
Ула га ће мо у раз вој поро дич них газдин ства и малих и сред њих поро дич них пред у зе ћа.
Обно ви ће мо   пољо при вред но-инду стриј ске ком би на те, задру ге и фабри ке пољо при-

вред не меха ни за ци је.
Уки ну ће мо ССП и тиме оне мо гу ћи ти да стран ци могу поста ти вла сни ци срп ских ора-

ни ца од 1. сеп тем бра 2017. годи не. 
Доне ће мо Закон о пре и спи та ва њу при ва ти за ци ја пољо при вред них пред у зе ћа. 
Сва ки метар обра ди вог пољо при вред ног земљи шта мора бити обра ђен. 
Јача њем држав них пољо при вред них инсти ту та зашти ти ће мо дома ће сор те и изгра ди ће мо 

Наци о нал ну бан ку биљ них гена.
Забра ни ће мо увоз и про мет ГМО семе на и хра не, јер сма тра мо да Срби ја мора поста ти 

нај ве ћи про зво ђач орган ске хра не у целој Евро пи.
Поо штри ће мо кон тро лу ква ли те та хра не и поди ћи ниво пре храм бе не без бед но сти.
Осно ва ће мо држав не откуп не ста ни це.
Дава ће мо држав не под сти ца је и поре ске олак ши це за поро ди це које желе да се вра те 

на село и баве пољо при вре дом, јер село мора бити под посеб ном пажњом и бри гом држа ве.
Фор ми ра ће мо Аграр ну бан ку Срби је, која би има ла зада так да ула же сред ства искљу-

чи во у дома ћу пољо при вред ну про из вод њу и пре храм бе ну инду стри ју.
Пот пи са ће мо стра те шки међу др жав ни уго вор са Руси јом о дуго роч ном изво зу пољо-

при вред но-пре храм бе них про из во да. 
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ОБРА ЗО ВА ЊЕ И НАУ КА ЗА 21. ВЕК
Вра ћа ње угле да и досто јан ства про фе со ри ма, про фе си ји и обра зов ним уста но ва ма
Усме ра ва ње зна ња уче ни ка и сту де на та ка обла сти ма зна чај ним за раз вој при вре де
Успо ста вља ње ефи ка сни јег систе ма обра зо ва ња на свим ниво и ма
Ула га ње у раз вој стра те шких науч них дисци пли на које допри но се јача њу држа ве

Настав ни пла но ви и про гра ми су у фази стал них рефор ми и изме на, са неде фи ни са ним 
циље ви ма који ма се тежи. Систем обра зо ва ња је пре гло ма зан и нефунк ци о на лан. Ква ли тет 
наста ве опа да услед хао тич но сти у систе му обра зо ва ња. Углед про фе со ра и настав ни ка је 
пот пу но уру шен. Не посто ји јасна стра те ги ја науч но-истра жи вач ког раз во ја у Срби ји, нити 
дефи ни са на уло га нау ке у дру штву. Начин финан си ра ња нау ке је недо во љан.

Шта ће Две ри ура ди ти
Попра ви ће мо мате ри јал ни и дру штве ни поло жај про фе со ра, настав ни ка и обра зов-

них уста но ва. 
Про мо ви са ће мо пози тив не при ме ре из школ ског живо та кроз меди је и исти ца ће мо 

не само пра ва већ и дужно сти уче ни ка и сту де на та, укљу чу ју ћи дисци пли ну, рад не нави ке, 
морал не и етич ке вред но сти. 

Уве шће мо награ ђи ва ње нај у спе шни јих настав ни ка и уче ни ка по јасним, уна пред 
дефи ни са ним, кри те ри ју ми ма. Инси сти ра ће мо на сми сле ном струч ном уса вр ша ва њу 
настав ни ка и омо гу ћи ти њихо во напре до ва ње у стру ци.

Уна пре ди ће мо наста ву пого то ву из пред ме та који су зна чај ни за раз вој при вре де, јача-
ње дру штва и раз вој патри от ске све сти. 

Под сти ца ће мо раз вој оних зани ма ња за који ма посто ји реал на потре ба у при вре ди 
и дру штву.

Уки ну ће мо све суви шне аген ци је (заво де, саве те, цен тре и сл.) у обла сти обра зо ва ња и 
нау ке, ускла ди ће мо све зако не и пра вил ни ке из ових обла сти, уве шће мо стро гу кон тро лу 
рада дирек то ра шко ла, успо ста ви ће мо пред мет ни над зор.

Пре и спи та ће мо акре ди та ци је при ват них факул те та и уве сти стро жу кон тро лу ква-
ли те та наста ве.

Посеб но ћемо раз ви ја ти оне обла сти нау ке које допри но се раз во ју инду стри је, пољо-
при вре де, енер ге ти ке, теле ко му ни ка ци ја, уна пре ђи ва њу меди цин ских нау ка, зашти те 
живот не сре ди не, поди за њу нивоа без бед но сти земље и раз во ју вој не инду стри је.

Кон кур си за науч не и тех но ло шке про јек те ће бити рас пи си ва ни сва ке годи не, са 
нагла ском на про јек ти ма од стра те шког зна ча ја за при вре ду и дру штво, као што је раз вој 
ана ли тич ких мето да, успо ста вља ње систе ма над зо ра у обла сти зага ђе ња хра не, воде, вазду-
ха, раз вој нових, еко ном ски испла ти вих, тех но ло ги ја.

Има ће мо исти трет ман пре ма науч ним рад ни ци ма на факул те ти ма и у науч ним 
инсти ту ти ма. Науч ни рад ни ци из инсти ту та ће моћи да уче ству ју у наста ви на после ди-
плом ском нивоу.

Уна пре ди ће мо ниво обра зо ва ња из обла сти инфор ма ци о них тех но ло ги ја.
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ЗДРАВ СТВЕ НА ЗАШТИ ТА ЗА СВЕ
Сви гра ђа ни Срби је има ће здрав стве но оси гу ра ње
Нагла сак на пре вен тив ној меди ци ни и спре ча ва њу боле сти
Јача ње фон до ва за лече ње тешко боле сне деце
Већа ула га ња у лече ње сте ри ли те та, кан це ро ге них и срча них обо ље ња
Под мла ђи ва ње и струч но уса вр ша ва ње нових меди цин ских кадро ва

Током послед ње две деце ни је систе мат ски је уру ша ван здрав стве ни систем лошим 
упра вља њем са цен трал ног нивоа, нера ци о нал ним и неу рав но те же ним рефор ма ма, а 
про јек ти у здрав ству су кори шће ни углав ном за стра нач ку про мо ци ју. Стра те ги ја раз во ја 
здрав ства не посто ји. 

Оно што је у целом раз ви је ном све ту одав но при хва ће но као нај ва жни ји део здрав стве-
не зашти те (про мо ци ја здра вља и здра вих сти ло ва живо та, пре вен ци ја боле сти и при мар на 
здрав стве на зашти та) у Срби ји се или гура у запе ћак или се све ради сти хиј ски и без јасног 
пла на и циља. 

Уме сто да се откла ња ју узро ци, лече се после ди це и то толи ко касно да се и поред 
ула га ња вели ких сред ста ва, зна ња и тру да, не доби ја оно што је нај ва жни је – побољ ша ње 
здра вља и ква ли те та живо та поје дин ца и укуп не попу ла ци је. 

Шта ће Две ри ура ди ти
Здра вље у Срби ји посма тра мо као ресурс, а не као тро шак, јер само здра ви људи могу 

да ства ра ју и гра де. 
Ради ће мо на уна пре ђе њу здра вља наро да кроз јача ње посто је ћих и уво ђе ње нових 

про гра ма чији је основ ни циљ очу ва ње здра вља и спре ча ва ње боле сти, укљу чу ју ћи и обра-
зо ва ње за здра вље у свим узра сти ма. 

При мар на здрав стве на зашти та поста ће око сни ца здрав стве ног систе ма и на том нивоу 
ће се пру жа ти нај ве ћи део здрав стве них услу га. 

Омо гу ћи ће мо редов но уса вр ша ва ње лека ра и дру гог меди цин ског осо бља на при мар-
ном нивоу зајед но са усва ја њем и при ме ном савре ме них, стан дар ди зо ва них про то ко ла 
дијаг но сти ке и лече ња.  

Пред у зе ће мо све мере потреб не за обна вља ње здрав стве ног кадра у Срби ји јер се без 
оспо со бље них лека ра и меди цин ских сеста ра не може дости ћи потреб ни ниво и ква ли тет 
здрав сте не услу ге. 

Оја ча ће мо држав не здрав стве не инсти ту те и дома ћу про из вод њу леко ва и вак ци на.
Пове ћа ће мо обим и садр жај систе мат ских и кон трол них пре гле да у свим узра сним 

гру па ма како бисмо били у могућ но сти да ути че мо на ризи ке за наста нак боле сти. 
Оја ча ће мо фон до ве за лече ње тешко боле сне деце и уло жи ће мо више у лече ње сте ри-

ли те та, кан це ро ге них и срча них обо ље ња.
Здрав стве не књи жи це има ће сви гра ђа ни Срби је и оне ће бити без чипа и цен тра ли зо-

ва не базе пода та ка о Вашем здра вљу која се може зло у по тре би ти. 
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КУЛ ТУР НА ПОЛИ ТИ КА 
Очу ва ње све у куп не срп ске кул тур не башти не 
Нат пи си на свим јав ним мести ма биће на ћири ли ци 
Уки да ње или додат но опо ре зо ва ње рија ли ти про гра ма и оста лог шун да
Отва ра ње Народ ног музе ја 
Изград ња Музе ја срп ских жрта ва
Чува ње срп ског иден ти те та и под јед на ко пошто ва ње иден ти те та свих наци о нал

них мањи на у Срби ји
Вра ћа ње уло ге нај ста ри јим и нај ва жни јим кул тур ним инсти ту ци ја ма у Срби ји

Aктуелна кул тур на поли ти ка у Срби ји раз гра ђу је срп ски наци о нал ни иден ти тет и 
сва ку кре а тив ну осо бе ност. 

Нала зи мо се под уда ром жесто ког гло бал ног коло ни ја ли зма, про мо ви ше се наси ље и 
при ми ти ви зам, а стар ле те и мафи ја ши поста ли су глав не зве зде у теле ви зиј ским про гра ми ма. 

План ски се уни шта ва ју и мар ги на ли зу ју нај зна чај ни је срп ске кул тур не уста но ве, 
почев од Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти, пре ко Народ ног музе ја, Мати це срп ске, 
Срп ске књи жев не задру ге...

Шта ће Две ри ура ди ти
Кул тур на поли ти ка је основ бавље ња поли ти ком. Зала же мо се за очу ва ње све у куп не 

срп ске кул тур не башти не.
Вра ти ће мо углед и зна чај срп ским наци о нал ним уста но ва ма кул ту ре у дру штву и 

држа ви. 
Уки ну ће мо или додат но опо ре зо ва ти рија ли ти про гра ме и оста ли шунд у меди ји ма.
Под сти ца ће мо раз вој школ ско-обра зов ног, доку мен тар но-исто риј ског, науч но-попу-

лар ног и поро дич ног про гра ма у  меди ји ма. 
Про мо ви са ће мо врхун ске доме те срп ске кул ту ре и умет но сти. 
Рефор ми са ће мо РТС у прав цу нове кул тур не поли ти ке. 
Пре и спи та ће мо посто је ћу поде лу наци о нал них фре квен ци ја. 
Чува ју ћи срп ски иден ти тет, под јед на ко ћемо пошто ва ти и него ва ти иден ти тет свих 

наци о нал них мањи на у Срби ји.
Зашти ти ће мо ћири ли цу. Нат пи си на јав ним уста но ва ма и пред у зе ћи ма биће испи са-

ни ћири лич ним писмом. 
Изгра ди ће мо Музеј срп ских жрта ва, као и Обра зов ни парк срп ске исто ри је. 
Отво ри ће мо Народ ни музеј у Бео гра ду.
Вра ти ће мо уло гу и зна чај нај ста ри јим и нај ва жни јим кул тур ним инсти ту ци ја ма у 

Срби ји: Срп ској ака де ми ји нау ка и умет но сти, Срп ској књи жев ној задру зи, Мати ци срп ској...
Све тра ди ци о нал не вер ске зајед ни це у Срби ји, а на првом месту Срп ска пра во слав на 

црква, има ће посеб ну пажњу и бри гу држа ве. 
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ЗДРА ВИ СТИ ЛО ВИ ЖИВО ТА И СПОРТ
Анга жо ва ње омла ди не кроз раз не обли ке здра вих сти ло ва живо та
Изград ња Куће кошар ке и спорт скотури стич ких домо ва дру гих нај тро феј ни јих 

спор то ва. 
Пове ћа ње фон да часо ва физич ке кул ту ре од пред школ ских уста но ва пре ко основ

них и сред њих шко ла до уни вер зи те та
Додат но издва ја ње за спорт ску инфра струк ту ру
Држав ни спорт ски канал на јав ном медиј ском сер ви су.
Поре ске олак ши це за све који ула жу у спорт.

Држа ва не покла ња довољ но пажње спор ту, вежба њу и физич ком здра вљу наци је, као 
видо ви ма про мо ци је здра вих сти ло ва живо та. 

У спор ту види мо посеб но зна чај ну врсту родо љу бља и пред ста вља ња нашег наро да 
и држа ве у све ту. 

Потреб на нам је Наци о нал на стра те ги ја у обла сти спор та, а бавље ње спор том мора 
бити бес плат но и доступ но сви ма.

Шта ће Две ри ура ди ти
Пру жи ће мо кон крет ну финан сиј ску и медиј ску подр шку школ ском, уни вер зи тет-

ском, рекре а тив ном, про фе си о нал ном и репре зен та тив ном спор ту.
Анга жо ва ће мо омла ди ну кроз раз не обли ке здра вих сти ло ва живо та попут моба, рад-

них акци ја, редов ног пеша че ња и бици кли зма. 
Покре ну ће мо изград њу Куће кошар ке и спорт ско-тури стич ких домо ва дру гих нај-

тро феј ни јих спор то ва. 
Орга ни зо ва ће мо масов не волон тер ске акци је у обла сти еко ло ги је, пошу мља ва ња, 

пољо при вре де, пра вље ња локал не спорт ске инфра струк ту ре...
Уве шће мо држав ни спорт ски канал на јав ном медиј ском сер ви су.
Омо гу ћи ће мо поре ске олак ши це за све који ула жу у спорт. 
Пове ћа ће мо фонд часо ва физич ке кул ту ре од пред школ ских уста но ва пре ко основ них 

и сред њих шко ла до уни вер зи те та.
Поја ча ће мо издва ја ња за спорт ску инфра струк ту ру, посеб но пешач ке и бици кли-

стич ке ста зе. 
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ЖЕНА ЋЕ СПА СИ ТИ СРБИ ЈУ
Помоћ жена ма да ускла де мај чин ство и послов ну кари је ру
Жена не сме бити дис кри ми ни са на зато што жели да рађа децу
Зашти та жена од сва ке врсте наси ља и зло ста вља ња
Оба ве зни редов ни систе мат ски пре гле ди и пре вен ци ја нај че шћих боле сти жена

Запослeнe жене за свој рад при ма ју и за трeћину мањe нов ца нeго што би за исти рад 
били плаћeни мушкар ци. 

Пра ва труд ни ца, поро ди ља, мај ки више деце и само хра них мај ки вeома су мала. 
Жeна која нe можe да нађe посао или одлу чи да сe посвeти сво јој поро ди ци оба вља 

цeлоднeвни посао који нијe врeднован и нијe цeњeн; тe жeнe су остављeнe бeз адeкватнe 
социјалнe заш титe и бeз сопствeних при хо да. 

По бро ју жена обо ле лих од рака дој ке Срби ја зау зи ма дру го место у Евро пи. Сва ко га 
дана уми ре по јед на жена, а чети ри их се  раз бо ли од рака грли ћа мате ри це. 

Шта ће Две ри ура ди ти
Омо гу ћи ће мо жeнама пра во на избор измeђу каријeрe и одлукe да буду мајкe вeћeг 

бро ја дeцe и да за ову одлу ку доби ју заслужeно друш твeно признањe, мате ри јал ни ста тус 
и пуно пра во на одго ва ра ју ћу соци јал ну зашти ту. 

Запослeнe жeнe имаћe апсо лут ну зашти ту од губит ка посла због одлукe да рађа ју. 
Жeнe којe сe посвeтe каријeри у приврeди, умeтн ости или спор ту има ће јeднаке усло ве 

за рад и јeднака при зна ња као и мушкар ци.  
Усво ји ће мо закон који ћe жeнама обeзб eдити пуну зашти ту од физич ког и сва ког 

дру гог обли ка наси ља. 
Раз ви ја ће мо посeбне про гра ме за обра зо ва ње жeна из обла сти репро дук тив ног здра-

вља, за њиховe рeкрeативнe и културнe актив но сти, као и покре та ње соп стве ног посла, 
занат ских и дру гих поро дич них рад њи. 

Уве ре ни смо да ће жена и мај ка спа си ти Срби ју. Зато жена мора да има пошто ва ње и 
подр шку која јој при па да.
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СРБИ, СВИ И СВУ ДА
Држа вљан ство и упис у бирач ки спи сак за све Србе у реги о ну
Осни ва ње Фондa дија спо ре за одр жив раз вој Срби је којим ће упра вља ти срп ско 

расе ја ње
Очу ва ње Репу бли ке Срп ске и про ши ри ва ње спе ци јал них веза изме ђу Срби је, Црне 

Горе и Репу бли ке Срп ске
Покре та ње пита ња Репу бли ке Срп ске Кра ји не

Врши се вели ки при ти сак на гаше ње и ута па ње Репу бли ке Срп ске у вештач ки намет-
ну ту цен тра ли зо ва ну Босну и Хер це го ви ну; број ни су при ти сци на срп ске наци о нал не 
зајед ни це у реги о ну, посеб но у Црној Гори и Хрват ској. 

У реги о ну, као и у самој Срби ји, сви има ју већа пра ва од Срба!
Мини стар ство за дија спо ру је уки ну то, а не функ ци ни шу ни Скуп шти на Срба у реги о ну 

и расе ја њу, ни Кан це ла ри ја за одно се са Срби ма који живе ван гра ни ца Срби је.

Шта ће Две ри ура ди ти
Срби ја ће поно во поста ти мати ца за све Србе све та. Ради ће мо на свим обли ци ма еко-

ном ског, инфор ма ци о ног и кул тур ног умре жа ва ња срп ског наро да на Бал ка ну. Посеб но 
ћемо про ши ри ти спе ци јал не везе изме ђу Срби је, Црне Горе и Репу бли ке Срп ске. 

Свим Срби ма у реги о ну и расе ја њу мора мо обез бе ди ти лак ше доби ја ње држа вљан ства 
Срби је и оства ри ва ње бирач ког пра ва.

Срп ску дипло ма ти ју ста ви ће мо у функ ци ју про мо ци је еко ном ских инте ре са држа ве 
и зашти те срп ских зајед ни ца у реги о ну. 

Ради ће мо на дале ко чвр шћој пове за но сти са срп ским расе ја њем, на бази одбра не зајед-
нич ких витал них наци о нал них и држав них инте ре са, и очу ва ња наци о нал ног и кул тур ног 
иден ти те та; на про ши ри ва њу и уна пре ђи ва њу инфор ма тив них, науч но-обра зов них и при-
вред них веза; на дава њу подр шке и помо ћи за допун ске шко ле срп ског јези ка и исто ри је, 
као и за кул тур не, хума ни тар не, инфор ма тив не и спорт ске актив но сти у срп ском расе ја њу.

Поста ви ће мо пита ње Репу бли ке Срп ске Кра ји не и повра ћа ја оте те срп ске имо ви не и 
дру гих мате ри јал них и нема те ри јал них потра жи ва ња Хрват ској.

Пру жи ће мо мате ри јал ну и прав ну подр шку Срби ма опту же ним или осу ђе ним пред 
Хашким три бу на лом.

Под сти ца ће мо повра так и ула га ње Срба из расе ја ња у мати цу, пре ко понов ног осни-
ва ња Мини стар ства са срп ско расе ја ње; као и Фондa дија спо ре за одр жив раз вој Срби је, 
којим ће упра вља ти људи из расе ја ња и ула га ти у оно што је нај по треб ни је за раз вој Срби је. 

У сарад њи са срп ским расе ја њем раз ра ди ће мо про грам поврат ка ква ли фи ко ва них и 
висо ко струч них људи, као и свих поро ди ца које желе да се вра те у Срби ју. 
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ЗА БЕЗ БЕД НОСТ НАШЕ ДРЖА ВЕ
Вра ћа ње оба ве зе редов ног слу же ња вој ног рока
Повра так у актив ну слу жбу пре ра но пен зи о ни са них офи ци ра са вели ким иску ством
Не у НАТО
Набав ка новог нао ру жа ња и раз вој соп стве не вој не инду стри је
Пове ћа ње днев ни ца за све при пад ни ке сна га без бед но сти

Срби ја се све више при бли жа ва НАТО пак ту који нас је бом бар до вао бом ба ма са оси-
ро ма ше ним ура ни ју мом, што за после ди цу има нагли пораст кан це ро ге них обо ље ња у 
нашем наро ду. 

Уки да ње оба ве зног слу же ња вој ног рока, уз кри тич но мали број про фе си о нал ног 
дела вој ске и заста ре ло нао ру жа ње, оне мо гу ћа ва ју успе шну одбра ну држа ве и наци о нал-
них инте ре са. 

Вештач ки иза зва на и руко во ђе на мигрант ска кри за пре ти да од Срби је напра ви нај ве ћи 
ази лант ски цен тар у Евро пи што дово ди у пита ње општу без бед ност држа ве. 

Недо пу сти во је да се при пад ни ци ма сна га без бед но сти сма њу ју пла те и днев ни це.

Шта ће Две ри ура ди ти
Вра ти ће мо оба ве зно слу же ње вој ног рока за све пуно лет не и здрав стве но спо соб не 

мушкар це. 
Обно ви ће мо тра ди ци ју радо ва које орга ни зу је и изво ди Вој ска, као начин да се помог-

не изград ња земље соп стве ним сна га ма и ресур си ма.
Закон ски ћемо регу ли са ти да се није дан мушка рац не може запо сли ти у држав ној слу-

жби уко ли ко није одслу жио вој ни рок.
Раз ви ја ће мо соп стве ну про из вод њу нао ру жа ња и опре ме кроз обно ву и пове ћа ње 

капа ци те та дома ћих вој но-тех нич ких инсти ту та и вој не инду стри је.
Срби ја не тре ба да буде члан НАТО, а тре ба да подр жи ини ци ја ти ву о успо ста вља њу 

новог Спо ра зу ма о неде љи вој колек тив ној без бед но сти који је пред ло жи ла Руси ја и поја ча 
сарад њу са ОДКБ.

Потреб на нам је и вој но-тех нич ка сарад ња са Руси јом и набав ка новог нао ру жа ња.
Зако ном ћемо шти ти ти пра ва свих рат них вој них вете ра на, инва ли да и поро ди ца 

поги ну лих – уче сни ка у рато ви ма од 1991–1999.
Зала же мо се за јача ње срп ске вој нич ке тра ди ци је кроз обна вља ње тра ди ци о нал ног 

фор ма циј ског систе ма и про сла вље них елит них једи ни ца.
Обно ви ће мо вој но суд ство, вој не објек те и пољо при вред на добра, као и вој ни спорт.
Огра ни чи ће мо про ла зак мигра на та пре ко тери то ри је Срби је. 
Уло жи ће мо у рено ви ра ње обје ка та и обно ву тех нич ких сред ста ва МУП-а.
Пове ћа ће мо днев ни це за све при пад ни ке сна га без бед но сти држа ве Срби је.
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ЗА ЕВРО ПУ НАЦИ ЈА И САВЕЗ СА РУСИ ЈОМ
Пре кид штет ног пута Срби је у ЕУ 
Евро па наци ја уме сто бри сел ске дик та ту ре 
Руси ја као глав ни спољ но по ли тич ки парт нер Срби је
Суспен до ва ње Бри сел ског спо ра зу ма
Вра ћа ње пита ња Косо ва и Мето хи је у окви ре Саве та без бед но сти Ује ди ње них наци ја

Више од 15 годи на нала зи мо се на погуб ном путу у ЕУ по сва ку наци о нал ну цену. За то 
вре ме смо изгу би ли пре ко пола мили о на гра ђа на, уни ште на нам је про из вод ња и еко но-
ми ја, а Срби ја је поста ла еко ном ска и поли тич ка коло ни ја оних који су нас бом бар до ва ли 
1999. годи не. 

На том путу у ЕУ од нас се зах те ва и прав но при зна ње Косо ва, дозво ла уво за ГМО хра не, 
уво ђе ње санк ци ја Руси ји и ула зак у НАТО, затим рас ту ра ње поро ди це и пре да ја послед њих 
при род них и при вред них ресур са... 

У ЕУ неће мо ући још нај ма ње 10 годи на, а пита ње је да ли ће ЕУ тада и посто ја ти. 
Тре ба да бри не мо о нашим инте ре си ма, срп ској држа ви и дома ћој еко но ми ји. Тра жи-

мо парт не ре са који ма има мо бољу и поште ни ју рачу ни цу у међу др жав ној и при вред ној 
сарад њи. 

Шта ће Две ри ура ди ти
Зала же мо се за хитан пре кид са погуб ном поли ти ком да ЕУ нема алтер на ти ву, и 

повра так наци о нал ном инте ре су у међу на род ним одно си ма. ЕУ нас је до сада уце њи ва ла, 
рас ту ра ла нам држа ву и извла чи ла новац из наших нов ча ни ка. 

Зала же мо се за Евро пу наци ја и била те рал ну сарад њу са свим европ ским држа ва ма 
која је у обо стра ном инте ре су. 

У нај ве ћем поли тич ком, вој ном и еко ном ском инте ре су Срби је је бли ска сарад ња са 
Руси јом, што је уоста лом и поли ти ка нај ве ћих европ ских зема ља. Ми хоће мо исто што и они. 

Пони шти ће мо Бри сел ски спо ра зум. 
Било који евен ту ал ни раз го во ри о Косо ву и Мето хи ји могу се води ти само у окви ру 

Саве та без бед но сти Ује ди ње них наци ја. 
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ВРА ТИ ЋЕ МО НАРО ДУ ДРЖА ВУ
Зашти та устав ног порет ка Репу бли ке Срби је на целој држав ној тери то ри ји, посеб

но на Косо ву и Мето хи ји
Рефор ма избор ног систе ма
Испи ти ва ње поре кла имо ви не свих поли ти ча ра и тај ку на од 1990. 
Закон о зашти ти пре за ду женх поро ди ца
Уки да ње чипо ва них лич них доку ме на та
Уки да ње суви шне покра јин ске биро кра ти је у Вој во ди ни

Кроз акту ел ни про цес спро во ђе ња рефор ме дома ћег прав ног систе ма по нало гу из ЕУ 
врши се сла бље ње Репу бли ке Срби је. Почев од 2000. годи не држа ва посте пе но губи сво је 
тра ди ци о нал не функ ци је, не шти ти устав не вред но сти и запо ста вља извр ше ње устав них 
дужно сти, при хва та и усва ја штет на пра ви ла и прав на реше ња непро ве ре на у дома ћој прак си 
и пове ћа ва пара др жав ну биро кра ти ју осни ва њем раз ли чи тих регу ла тор них тела и аген ци ја. 

Закљу че њем Бри сел ског спо ра зу ма пре кр шен је Устав Репу бли ке Срби је. 
Посто је ћи избор ни систем је лош. Без сло бод них меди ја нема сло бод них избо ра. 
Коруп ци ја, орга ни зо ва ни кри ми нал и инстру мен ти пар тиј ске држа ве раза ра ју сва ки 

поку шај јача ња прав ног порет ка и прав не све сти. Суди је, јав ни тужи о ци и држав ни слу-
жбе ни ци су под стал ним при ти сци ма пар тиј ског апа ра та. 

Шта ће Две ри ура ди ти
Доне ће мо Закон о зашти ти пре за ду же них поро ди ца и поро дич ним људи ма омо гу ћи-

ти нови финан сиј ски поче так, јер нико неће моћи да им оду зме и про да поро дич ни дом. 
Доне ће мо Закон о испи ти ва њу поре кла имо ви не свих поли ти ча ра, држав них слу жбе-

ни ка и тај ку на од 1990. годи не.
Зашти ти ће мо суди је и јав не тужи о це од поли тич ких при ти са ка. 
Закон ски ћемо санк ци о ни са ти све одго вор не за крше ње Уста ва. 
Огла си ће мо про тив прав ним и ништа вим све дома ће нор ма тив не акте и међу на род не 

спо ра зу ме који нису у скла ду са устав но прав ним порет ком Репу бли ке Срби је. 
Спре чи ће мо сва ки ште тан поку шај наја вље не изме не важе ћег Уста ва, а посеб но устав не 

пре ам бу ле у којој се кон ста ту је да су Косо во и Мето хи ја нео ту ђи ви део Срби је.
Изме ни ће мо избор не про пи се и спре чи ти све видо ве избор них зло у по тре ба и 

нере гу лар но сти.  
Пре и спи та ће мо даље функ ци о ни са ње нових пра во суд них про фе си ја (при ват них 

извр ши те ља и јав них беле жни ка).
Уки ну ће мо пара др жав на регу ла тор на тела и аген ци је, јер се зло у по тре бља ва ју за 

пар тиј ско запо шља ва ње.
У држав ну упра ву вра ти ће мо струч ност и изди ћи је изнад сва ке поли ти ке.
Доне ће мо Закон о аген ти ма стра ног инте ре са и кон тро ли финан си ра ња НВО из 

ино стран ства.
Уки ну ће мо чипо ва ње лич них кара та и дру гих јав них испра ва.
Зала же мо се за уки да ње суви шне покра јин ске биро кра ти је у Вој во ди ни.
 

Програм Српског покрета Двери пред изборе 2016. године
Архив Српског покрета Двери
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Поли тич ки мани фест Две ри – ДСС
50 МЕРА  

ЗА СРЕЋ НУ СРБИ ЈУ

ПОРО ДИ ЦА НА ПРВОМ МЕСТУ
1. Обра зо ва ће мо Мини стар ство за бри гу о поро ди ци.
2. Доне ће мо Наци о нал ну стра те ги ју подр шке рађа њу и бор бе про тив беле куге.
3. Испла ћи ва ће мо сред ства у виси ни два про сеч на лич на дохот ка мај ка ма од 

рође ња тре ћег дете та до пуно лет ства нај мла ђег дете та.
4. Извр ши ће мо повра ћај ПДВ-а на про из во де и услу ге нео п ход не за поди за ње 

деце.
5. Усво ји ће мо Закон о зашти ти пре за ду же них поро ди ца, који ће оне мо гу ћи ти 

оду зи ма ње поро дич ног дома.

ЗА ДОМА ЋУ ПРИ ВРЕ ДУ
1. Држав на сред ства и под сти ца је усме ри ће мо дома ћим пред у зе ћи ма и пред-

у зет ни ци ма, а не стра ним „инве сти то ри ма“.
2. Осно ва ће мо држав ну Инве сти ци о но-раз вој ну бан ку. 
3. Зау ста ви ће мо про да ју Теле ко ма, ЕПС-а, ПКБ-а и дру гих стра те шки важних 

пред у зе ћа и при род них ресур са стран ци ма.
4. Одр жа ва ју ћи еко ном ску сарад њу са европ ским земља ма, уна пре ди ће мо еко-

ном ску сарад њу са Руси јом и дру гим земља ма БРИКС-а.
5. Зала га ће мо се за рав но мер ни реги о нал ни раз вој.

ЕКО НО МИ ЈА РАЗ ВО ЈА
1. Кон со ли до ва ће мо финан си је раз во јем дома ће при вре де, одно сно пове ћа њем 

про из вод ње и запо сле но сти.
2. Пре ки ну ће мо сарад њу са Међу на род ним моне тар ним фон дом јер не допри-

но си раз во ју дома ће при вре де и сма ње њу неза по сле но сти.
3. Додат но ћемо опо ре зо ва ти стра не бан ке. Реши ће мо про блем кре ди та у 

швај цар ским фран ци ма кон вер зи јом у евро по кур су који је важио на дан 
испла те кре ди та.

4. Вра ти ће мо пла те и пен зи је на ниво пре уво ђе ња мера штед ње.
5. Ума њи ће мо порез на имо ви ну за поло ви ну сада шњих сто па. Рефор ми са ће мо 

пен зиј ски систем тако да поста не одр жив.

ПОВРА ТАК СЕЛУ И ПОЉО ПРИ ВРЕ ДИ
1. Зашти ти ће мо и под сти ца ти дома ћу пољо при вре ду, а не стра не ком па ни је. 

Уве шће мо царин ска огра ни че ња за поје ди не пољо при вред но-пре храм бе не 
про из во де из ино стран ства. 

2. Раз ви ја ће мо узгој здра ве и орган ске хра не. Задр жа ће мо забра ну и пове ћа ти 
кон тро лу уво за, про из вод ње и про ме та ГМО и про из во да од ГМО.
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3. Осно ва ће мо Аграр ну бан ку Срби је. Пове ћа ће мо суб вен ци је у пољо при вре ди 
са 3% на 6% буџе та.

4. Доне ће мо нови Закон о задру га ма и укљу чи ти рести ту ци ју задру жне имо-
ви не у Закон о задру га ма и Закон о рести ту ци ји. Обно ви ће мо пољо при вред-
но-инду стиј ске ком би на те.

5. Пре и спи та ће мо посло ва ње Роб них резер ви, Аген ци је за при ва ти за ци ју, СИЕ-
ПЕ и Фон да за раз вој.

СПОЉ НА ПОЛИ ТИ КА И БЕЗ БЕД НОСТ
1. Ми смо за Евро пу наци ја, а про тив ула ска Срби је у ЕУ. Закљу чи ва ће мо била-

те рал не спо ра зу ме који ма ће се сарад ња уна пре ди ти у обо стра ном инте ре су.
2. Про ши ри ва ће мо и јача ти поли тич ку, еко ном ску и вој но-без бед но сну сарад њу 

са ОДКБ и Руском Феде ра ци јом. 
3. Ми смо про тив ула ска Срби је у НАТО. По овом пита њу гра ђа ни Срби је тре ба 

да се изја сне на рефе рен ду му.
4. Пове ћа ће мо одбрам бе ну моћ држа ве вра ћа њем зна ча ја и угле да срп ској 

вој сци и поли ци ји. Попра ви ће мо мате ри јал ни поло жај при пад ни ка сна га 
без бед но сти. 

5. Зала же мо се за вра ћа ње слу же ња вој ног рока, где би наши вој ни ци, поред 
сти ца ња основ не вој не обу ке, сти ца ли нео п ход на зна ња из обла сти цивил не 
зашти те и прве помо ћи.

ЗА СЛО БОД НУ И ПРАВ НУ ДРЖА ВУ
1. Пре о бра зи ће мо Срби ју из пар тиј ске у прав ну држа ву. 
2. Доне ће мо Закон о испи ти ва њу поре кла имо ви не свих поли ти ча ра и држав-

них слу жбе ни ка као јед ну од првих мера по дола ску на власт. Стро го ћемо 
при ме њи ва ти Закон о уна кр сној про це ни имо ви не и при хо да.

3. У свим јав ним пред у зе ћи ма запо шља ва ће мо искљу чи во уз кон курс и јасне 
кри те ри ју ме обра зо ва ња, зна ња, ква ли те та и про ве ре спо соб но сти.

4. Пони шти ће мо неу став не Бри сел ске спо ра зу ме. Реша ва ње пита ња Косо ва 
и Мето хи је вра ти ће мо под окри ље Саве та без бед но сти Ује ди ње них наци ја.

5. Спре чи ће мо про ме ну Уста ва Срби је, јер посто је ћи Устав пред ста вља непре-
мо сти ву пре пре ку дез ин те гра ци ји Срби је.

МАТИ ЦА ЗА СРБЕ ВАН МАТИ ЦЕ
1. Бри ну ће мо о пра ви ма и очу ва њу наци о нал ног иден ти те та гра ђа на Срби је 

који живе у реги о ну и расе ја њу. 
2. Под сти ца ће мо йовра так и ула га ње из расе ја ња у Мати цу йре ко Фондa 

дија сйо ре за одр жив раз вој Срби је, којим ће уйра вља ти људи из расе ја ња.
3. Свим Срби ма у реги о ну и расе ја њу обез бе ди ће мо лак ше доби ја ње држа вљан

ства Срби је и оства ри ва ње бирач ког йра ва.
4. Јача ће мо поли тич ко, еко ном ско и кул тур но пове зи ва ње са Репу бли ком Срп-

ском и тиме наста ви ти бор бу за њено очу ва ње.
5. Шти ти ће мо држа во твор ност, наци о нал ни иден ти тет и људ ска пра ва Срба у 

Црној Гори.
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ЗА СВЕ ЖЕНЕ СРБИ ЈЕ
1. Жeнe којe сe посвeтe каријeри има ће јeднаке усло ве за рад и јeднака при-

зна ња као и мушкар ци.  
2. Раз ви ја ће мо йосeбне йро гра ме за обра зо ва ње жeна, као и йокре та ње сой

стве ног йосла.
3. Запослeнe жeнe имаћe апсо лут ну зашти ту од губит ка посла због одлукe 

да рађа ју. 
4. Зашти ти ће мо жене од сва ке врсте наси ља и зло ста вља ња.
5. Орга ни зо ва ће мо бес плат не систе мат ске пре гле де и пре вен ци ју нај че-

шћих боле сти жена.

ЗДРА ВЉЕ И СПОРТ
1. Побољ ша ће мо мате ри јал ни поло жај запо сле них у здрав ству. Зала же мо се за 

хит но запо шља ва ње и додат но уса вр ша ва ње мла дих лека ра у Срби ји.
2. При мар на здрав стве на зашти та поста ће око сни ца здрав стве ног систе ма. Пове-

ћа ће мо обим и садр жај систе мат ских и кон трол них пре гле да за све узра сте.
3. Уло жи ће мо зна чај на сред ства у пре вен ци ју и лече ње кан це ро ге них и срча них 

обо ље ња и лече ње сте ри ли те та. 
4. Про ши ри ће мо мре жу здрав стве них уста но ва и изгра ди ти кли нич ке цен тре 

у јужној и запад ној Срби ји.
5. Финан сиј ски и медиј ски ћемо подр жа ти школ ски, уни вер зи тет ски, рекре а-

тив ни, про фе си о нал ни и репре зен та тив ни спорт. Уве шће мо спорт ски канал на 
јав ном медиј ском сер ви су, као и поре ске олак ши це за све који ула жу у спорт.

ОБРА ЗО ВА ЊЕ, НАУ КА И КУЛ ТУ РА
1. Попра ви ће мо мате ри јал ни и дру штве ни поло жај запо сле них и усло ве рада 

у обра зо ва њу, нау ци и кул ту ри.
2. Рефор ми са ће мо обра зов ни систем на свим ниво и ма да би ефи ка сни је слу жио 

сво јој основ ној свр си. Раз ви ја ће мо науч не обла сти које допри но се раз во ју 
инду стри је, пољо при вре де, енер ге ти ке, теле ко му ни ка ци ја, уна пре ђи ва њу 
меди цин ских нау ка, зашти те живот не сре ди не, поди за њу нивоа без бед но сти 
земље и раз во ју вој не инду стри је.

3. Обез бе ди ће мо исти трет ман науч них рад ни ка на факул те ти ма и у науч ним 
инсти ту ти ма.

4. Додат но ћемо опо ре зо ва ти рија ли ти и дру ге шунд про гра ме, а њихо во при-
ка зи ва ње ће бити дозво ље но само у вре ме ну од 24-06 сати. 

5. Води ће мо актив ну кул тур ну поли ти ку очу ва ња и про мо ви са ња све у куп не 
срп ске кул тур не башти не. Чува ју ћи срп ски иден ти тет, под јед на ко ћемо 
пошто ва ти и него ва ти иден ти тет свих наци о нал них мањи на у Срби ји.
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ДА ЖИВИ МО КАО ЉУДИ

У наред ним тач ка ма може те про чи та ти кључ не тач ке за које ће се Бошко 
Обра до вић зало жи ти када поста не пред сед ник Срби је.

1. Зау ста ви ће мо вели ку пљач ку Срби је, коју више од два де сет годи на спро-
во де стра нач ки пара зи ти у спре зи са стран ци ма и дома ћим мафи ја ши ма. Доне-
ће мо Закон о поре клу имо ви не свих поли ти ча ра и тај ку на. Казне за зло у по тре бу 
држав ног поло жа ја биће риго ро зне.

2. Еко но ми ја ће бити у слу жби отва ра ња нових рад них места у дома ћој 
про из вод њи. Срп ски пред у зет ник и пољо при вред ник дола зе у први план. Сма-
њи ће мо поре зе и допри но се на зара де запо сле них, а ново о тво ре не фир ме биће 
осло бо ђе не пла ћа ња поре за у првим годи на ма рада.

3. Сва ка поро ди ца биће зако ном зашти ће на, има ће бар један сигу ран при-
ход за досто јан ствен живот. Срби ја ће мла дим брач ним паро ви ма обез бе ди ти 
нај по вољ ни је стам бе не кре ди те, као и зна чај на под сти цај на сред ства за оне који 
желе да живе на селу.

4. Жене ће бити кључ не у дру штву, сло бод не да ускла де послов не кари је ре 
и мај чин ство.

5. Вра ти ће мо оте те пен зи је, а ста рач ка и самач ка дома ћин ства доби ће помоћ 
држа ве. Нико у Срби ји не сме умре ти од гла ди и хлад но ће, нити му сме бити 
искљу че на стру ја.

6. Оја ча ће мо чети ри сту ба држа ве: вој ску, поли ци ју, здрав ство и про све ту; 
они ће бити пошто ва ни и вред но ва ни са пла та ма и опре мом какву заслу жу ју. 
Нама тре ба спо соб на и непот ку пљи ва држав на адми ни стра ци ја, а не пар тиј ско 
запо шља ва ње.

7. Срп ска земља, вода и јав на добра нису на про да ју. ЕПС, Теле ком, ПКБ и 
леко ви те бање тре ба уна пре ђи ва ти и њима дома ћин ски газдо ва ти. Срби ја ће бити 
еко ло шка оаза, сачу ва них и уна пре ђе них при род них богат ста ва.

8. Срби ја ће подр жа ти све ино ва ци о не и инфор ма ци о не тех но ло ги је кроз 
обра зо ва ње и суб вен ци је. Ква ли тет но обра зо ва ње и доступ на врхун ска здрав стве-
на нега биће гаран то ва не и бес плат не за све.

9. Косо во и Мето хи ја ће увек бити део држа ве Срби је! Пита ње ста ту са Косо ва 
и Мето хи је вра ти ће мо у Ује ди ње не наци је.

10. Ми смо про тив учла ње ња Срби је у НАТО, ми јесмо део Евро пе али не жели-
мо да буде мо чла ни ца Европ ске уни је. Срби ја ће сара ђи ва ти са целим све том, али 
у срп ском инте ре су.

11. Сви Срби све та, без обзи ра где живе, има ће наше држа вљан ство и срп ски 
пасош. 

12. Срби ја ће бити модер на и бога та земља вред них и чести тих људи, која ће 
чува ти и про мо ви са ти срп ску кул ту ру, исто ри ју, тра ди ци ју и ћири ли цу.
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Ако хоће мо ДА ЖИВИ МО КАО ЉУДИ гласаjмо за Бошка Обра до ви ћа:

1. Зато што се зна где је рођен и из какве је поро ди це. 
2. Зато што је завр шио држав ни факул тет и има пра ву дипло му.
3. Зато што има јасну поли ти ку коју ника да није мењао.
4. Зато што има нај бо љи про грам и пра ва реше ња.
5. Зато што је заступ ник срп ског при вред ни ка и сеља ка, а не стра на ца и 

тај ку на.
6. Зато што је једи ни заштит ник свих поро ди ца у Срби ји.
7. Зато што бра ни инте ре се срп ског наро да у Мати ци, реги о ну и расе ја њу.
8. Зато што није уче ство вао у вели кој пљач ки наро да.
9. Зато што се нај хра бри је бори про тив дик та ту ре СНС-а и Алек сан дра Вучи ћа.
10. Зато што га подр жа ва срп ски народ и зато што није пред сед нич ки кан ди-

дат Бри се ла, стра них аген ту ра или мафи ја шких кумо ва.

06. 03. 2017.
Изборни програм Бошка Обрадовића,  

председничког кандидата на изборима 2017. године
Интер нет стра ни ца Срп ског покре та Две ри

ГРАД СКИ ПРО ГРАМ ДВЕ РИ И ДОСТА ЈЕ БИЛО

1. Бор ба про тив коруп ци је у свим њеним обли ци ма: пар тиј ско запо шља ва ње, 
наме ште ни тен де ри, бура зер ска еко но ми ја, купо ви на гла со ва, неза ко нит ути цај 
на меди је, застра ши ва ње запо сле них у јав ном сек то ру.

2. Пот пу на тран спа рент ност: пот пу на јав ност у раду јав ног сек то ра. Месеч-
но обја вљи ва ње извр ше ња буџе та, попис и про це на имо ви не, јав на обја ва свих 
уго во ра, јав не систе ма ти за ци је рад них места.

3. Уки да ње пар тиј ског запо шља ва ња и пра те ће нега тив не селек ци је. Јав но 
утвр ђе ни кри те ри ју ми за оце ну рада свих држав них инсти ту ци ја, држав них 
пред у зе ћа и јав них уста но ва.

4. Јав ни кон кур си и јав не био гра фи је свих функ ци о не ра, начел ни ка, дирек-
то ра и чла но ва управ них и над зор них одбо ра.

5. Непо сред но уче шће гра ђа на у оства ри ва њу локал не само у пра ве путем 
гра ђан ских ини ци ја ти ва и рас пи си ва њем локал них рефе рен ду ма у пита њи ма 
из над ле жно сти гра да Бео гра да.

6. Децен тра ли за ци ја Бео гра да. Пре но ше ње над ле жно сти и извор них при-
хо да са гра да на општи не.

7. Обја ва свих уго во ра које је град пот пи сао у про шло сти: од фон та на, јар-
бо ла и јав не расве те, до Бус Плус-а и моста на Ади
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8. Рас кид уго во ра за напла ту кара та са при ват ним фир ма ма и вра ћа ње тог 
про це са у над ле жност  ЈКП „ГСП Бео град“

9. Пре по ло вље на цена месеч ног град ског пре во за: 1.500 дина ра месеч но у 
Зона ма 1. и 2, и 2.500 дина ра месеч но у Зона ма 3. и 4.

10. Изра да цело ви тог пла на сао бра ћај ног систе ма у гра ду и око ли ни.
11. Про ме на Гене рал ног урба ни стич ког пла на, обу ста вља ње про јек та Бео-

гра да на води, кон курс за урба ни стич ко реше ње Сав ског амфи те а тра и изра да 
свих детаљ них урба ни стич ких пла но ва.

12. Руше ње бес прав но подиг ну тих обје ка та почев од Сав ског наси па, покре-
та ње суд ских посту па ка про тив дивљих инве сти то ра и усва ја ње кодек са град ње.

13. Пра вил но опо ре зо ва ње неиз гра ђе ног гра ђе вин ског земљи шта као нај-
вред ни јег ресур са сва ке метро по ле, од Луке Бео град до свих дру гих лока ци ја до 
којих су у пљач ка шким при ва ти за ци ја ма дошли раз ли чи ти тај ку ни и тај кун чи ћи.

14. Подр шка поро ди ца ма са децом.
15. Бес плат ни врти ћи за сву децу и изград ња недо ста ју ћих врти ћа.
16. Бес плат ни уџбе ни ци за сву децу у свим основ ним шко ла ма.
17. Бес плат ни уџбе ни ци за сву децу у свим сред њим шко ла ма.
18. Бес пла тан пре воз за сву децу у основ ним и сред њим шко ла ма и сту ден те.
19. Уво ђе ње кана ли за ци је у сва места и све дело ве гра да.
20. Пове ћа ње буџе та за кул ту ру кроз уво ђе ње вау че ра за све гра ђа не.
21. Осни ва ње Ven tu re Capi tal инду стри је у Бео гра ду која ће од Бео гра да напра-

ви ти цен тар ИТ инду стри је на Бал ка ну.
22. Осни ва ње задругa у при град ским општи на ма којe ће шти ти ти инте ре се 

инди ви ду ал них пољо при вред них дома ћин ста ва.
23. Изград ња систе ма за навод ња ва ње рурал них тери то ри ја Бео гра да.
24. Сма ње ње поре за на имо ви ну за дома ћин ства.
25. Сма ње ње поре ског и биро крат ског опте ре ће ња, сма ње ње папи ро ло ги је.
26. Уна пре ђи ва ње тури стич ке пону де којом Бео град може да се пред ста ви 

дома ћим и ино стра ним гости ма.

Јануар 2018.
Архив Срп ског покре та Две ри
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СРЕ ТЕЊ СКИ ПРО ГЛАС: ЗА ЦРКВЕ НОНАРОД НИ  
САБОР ЗА КОСО ВО И МЕТО ХИ ЈУ

Вре ме је за кон тра на пад

На нашу сада шњу ситу а ци ју у вези са Косо вом и Мето хи јом при ме њи ва су 
два при ме ра из живо та.

Први је из спор та, кон крет но фуд ба ла: када си сла би ји тим који је ори јен-
ти сан на чува ње сво га гола, кон тра на па ди су једи на могућ ност да изне на диш 
над моћ ни јег про тив ни ка и одне сеш чак и побе ду. При том, мораш да имаш јаку 
одбра ну која сигур но чува твој гол и вео ма брзе и спрет не напа да че који могу 
да оства ре кон тра на пад. Изнад све га мора да сто ји гво зде на само ди сци пли на и 
огро ман морал.

Дру ги при мер је из вој не обла сти. Више пута када је наш народ у сво јој исто-
ри ји изгле дао пот пу но вој нич ки пора жен, он се поди зао из пепе ла и кре тао у кон-
тра о фан зи ву, у осло бо ђе ње земље и про те ри ва ње оку па то ра. То дока зу је нај ви ше 
Солун ски фронт, али је кључ ни при мер Колу бар ска бит ка, у којој вој во да Мишић 
так тич ки дозво ља ва непри ја те љу ула зак до у срце Срби је, а онда га муње ви тим и 
пот пу но нео че ки ва ним кон тра на па дом побе ђу је и изба цу је из Отаџ би не.

Коли ко су ова два при ме ра при ме њи ва на сада шњу ситу а ци ју срп ског наро-
да у вези са Косо вом и Мето хи јом? Наша једи на так ти ка већ дуже вре ме је ори-
јен та ци ја на чува ње сво га гола. Пита ње је и коли ко то уоп ште успе шно ради мо, 
посеб но што се тиче дисци пли не и мора ла свих игра ча у тиму. Међу тим, оно што 
је сигур но јесте да наша одбра на неће издр жа ти ако наши напа да чи не поч ну да 
пра ве про бле ме про тив нич кој еки пи. Има мо ли их у тиму кадрих да то и учи не?

Из дру гог угла посма тра но, непри ја тељ је у офан зи ви, губи мо један по један 
стра те шки поло жај, фронт се рас пао и поче ло је про би ја ње у нашу поза ди ну. Има-
мо ли начи на да доби је мо на вре ме ну да се пре са бе ре мо, окре пи мо и кре не мо у 
одлуч ну кон тра о фан зи ву? И, нај пре, има мо ли вој ног так ти ча ра који би могао да 
изне дри кон кре тан план овог кон тра на па да?

Услов без кога се не може

Сва наша при ча о Косо ву и Мето хи ји већ одав но, а посеб но данас, про ма шу је 
да се поза ба ви пре суд ним пита њем и одго во ром, који гла се: да ли смо и коли ко 
ми као лич но сти и народ у цели ни спрем ни да жртву је мо у одбра ни Косо ва и 
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Мето хи је? То зна чи: коли ко нам је заи ста ста ло до Косо ва и Мето хи је, одно сно 
вред но сти које сим бо лич ки сто је иза ове тери то ри је? И да ли смо спрем ни да 
нешто жртву је мо од сво га лич ног тре нут ног ста ња за успех наци о нал не миси је 
одбра не дела наше Отаџ би не?

Боље да ову утак ми цу не почи ње мо ако не зна мо каква нам је наци о нал на 
само ди сци пли на и морал. То је кључ но пита ње које тре ба испи та ти данас и на 
коме тре ба ради ти за сутра, јер ова бор ба нема кра ја, и у њој могу опста ти само 
они који дуго роч но успе ва ју да буду морал но надах ну ти и само ди сци пли но ва ни. 
А све ове годи не и деце ни је мало ко нас је томе учио, раз ви јао истин ске вред но сти 
у нашем наро ду, јачао наци о нал ну само свест и гајио дух непре да ва ња.

При све му томе, мора мо има ти у виду да смо исто риј ски умо ран народ, да је 
про сеч но ста ње наших људи данас бли ско рав но ду шно сти и неза ин те ре со ва но сти 
за наци о нал ну ствар, али и да у сви ма нама посто ји дубок наци о нал ни резер во ар 
који није пре су шио, иако није деце ни ја ма обна вљан, и можда може поно во бити 
покре нут на вели ко дело. При о ри тет при о ри те та у нашем дана шњем егзи стен-
ци јал ном тре нут ку је под се ти ти се који то резер во ар беше и како се он обна вља.

Тек када реши мо ово пита ње, и буде мо сигур ни да има мо пози ти ван одго вор, 
може мо да поч не мо да раз ма тра мо пред но сти и мане оно га што смо про ба ли и 
оно га што до сада нисмо про ба ли да учи ни мо у бор би за Косо во и Мето хи ју, све 
у циљу брзог ода би ра нове так ти ке. Онај коме није јасно да је наша доса да шња 
так ти ка дожи ве ла крах не би уоп ште смео да се пита и бави нашом будућ но шћу.

Оно што смо про ба ли

Шта бисмо данас, као народ и као држа ва, сло жно могли да одго во ри мо на 
Ахти са ри јев пред лог, тј. они ма који иза њега сто је, уз пуну свест да има наро да и 
држа ва који га не подр жа ва ју?

Ево неких позна тих и пот пу но уза луд них ста во ва, без обзи ра на то што их и 
даље тре ба непре ста но пона вља ти.

Да не дамо Косо во и Мето хи ју. То зна ју, а ипак нам га узи ма ју. Очи то их нисмо 
убе ди ли да то и заи ста неће мо дати. За раз ли ку од дру гих за које добро зна ју да ће 
напра ви ти про блем ако им не буде дата неза ви сност. Ми нисмо пону ди ли „про-
блем“ због ког би мора ли да се зами сле.

Да је недо пу сти во да се осни ва чу Ује ди ње них наци ја, при том крше ћи фун да-
мен тал не прин ци пе међу на род ног пра ва на који ма почи ва Пове ља УН, оду зи ма 
15 про це на та тери то ри је. То зна ју боље од нас, али као и у слу ча ју бом бар до ва ња 
1999. и дру гих слич них ситу а ци ја, то их ни на шта не оба ве зу је. При том, ту смо, 
без помо ћи неке вели ке силе, пот пу но немоћ ни.

Да Косо во и Мето хи ја не могу бити изу зе так већ да овај пре се дан може иза-
зва ти лан ча ну реак ци ју широм све та. Можда им таква реак ци ја одго ва ра, или 
мисле да могу да је спре че. Сва ка ко их овај аргу мент мно го не узне ми ра ва. А и 
ми се нисмо потру ди ли да нађе мо поу зда ни је саве зни ке међу оним држа ва ма са 
истим про бле мом.
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Да на овај начин пома жу обно ву про ми ло ше ви ћев ске поли тич ке рачу ни це 
и ломе крх ко ста бло демо кра ти је у Срба. Гото во сме шан аргу мент. Мило ше ви ћа 
су оду век пома га ли, а коли ко их демо кра ти ја инте ре су је то нам је добро позна то.

Коли ко нам се чини, то је све што смо до сада про ба ли. Ваљ да смо зато и дожи-
ве ли брз крах.

Оно што још увек нисмо про ба ли

Да ли је могу ће да смо исцр пли баш све аргу мен те и изгу би ли могућ ност 
за кон тра на пад? Докле год утак ми ца тра је ништа није завр ше но и изгу бље но 
за оно га који веру је и све чини да успе. Ево неких нових иде ја које су у опти ца ју:

1. Тре ба коре ни то про ме ни ти поли ти ку пре ма Косо ву и Мето хи ји и пре пу-
сти ти фак тич ком ста њу да поста не и прав но ста ње. То би нас рато си ља ло вели ког 
про бле ма, а све сна ге тре ба пре у сме ри ти на зашти ту пре о ста лих Срба на Косо ву 
и Мето хи ји.

Овај став не само да је у супрот но сти са важе ћим Уста вом, цело куп ном срп ском 
исто ри јом и међу на род ним пра вом, већ не нуди нити један начин да гаран ту је 
еле мен тар ну без бед ност пре о ста лим Срби ма. Једи но ако има још таквих који 
веру ју да ће ту без бед ност гаран то ва ти Шип та ри или међу на род на зајед ни ца. 
Ову иде ју зато тре ба пре да ти над ле жном Суду и кри вич но гони ти као крше ње 
Уста ва држа ве Срби је.

2. Про гла си мо ван ред но ста ње, извр ши мо моби ли за ци ју, изве ди мо вој ску 
на гра ни цу и вој ним начи ном повра ти мо оку пи ра не тери то ри је под нашу власт.

Овај сце на рио нико не сме ни да поме не, из два раз ло га: 1) оправ да ног, што смо 
пре у мо ран народ, са уру ше ним вој ним, био ло шким и морал ним потен ци ја ли ма, 
и што би нај ве ћа поли тич ка мудрост била избе ћи рат, и 2) нео прав да ног, што су 
нам уби ли не само наци о нал но досто јан ство, него и његов корен, што не сме мо 
да одго во ри мо на начин на који би одго во ри ле све дру ге држа ве када би им неко 
пре тио да отме део тери то ри је. Јед на слич на овој акци ји извр ше на је сасвим сло-
бод но и уз међу на род ну подр шку 1995. годи не над Срби ма у Репу бли ци Срп ској 
Кра ји ни, а да се томе нико није успро ти вио. Ето нашта бисмо се могли позва ти, 
ма коли ко то било бол но по нас.

Тре ћи пут је нај сло же ни ји, зао штре но дипло мат ски и поку ша ва да игра на 
самој иви ци опстан ка, тамо где се упра во и нала зи мо.

Тај пут неу спе шно је поку шао да ожи ви покој ни др Зоран Ђин ђић пре тач но 
три годи не са сво јом кам па њом за Косо во и Мето хи ју и после њега нико. Тек данас 
јасно види мо коли ко је био у пра ву и коли ко је кре нуо на вре ме.

Нама дефан зив на дипло мат ска пози ци ја за ове три годи не ништа није доне ла. 
Да ли је могу ће да нико већ осам годи на не поми ње повра так 1000 при пад ни ка 
сна га срп ске вој ске и поли ци је на гра ни це Косо ва и Мето хи је, који сле ду је по 
Резо лу ци ји Ује ди ње них наци ја број 1244? Да ли је то само још јед но мртво сло во 
на папи ру и шта после тога може да се оче ку је од исте инстан це? Чему нова резо-
лу ци ја кад ни ста ра није при ме ње на?
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Шта је са Срби ма про те ра ним са Косо ва и Мето хи је? Шта са уби је ни ма и оте-
ти ма, шта са имо ви ном и при род ним и при вред ним ресур си ма? Где и кад смо 
изгу би ли бит ку да о ста ту су може да се при ча пре испу ње ња стан дар да?

Где су данас сви наши амба са до ри, углед ни поли ти ча ри и инте лек ту ал ци, 
свет ски позна ти спор ти сти и умет ни ци? Зашто цела пла не та не бру ји од срп ског 
вапа ја да се оти ма део тери то ри је јед ном ста ром европ ском наро ду у срцу Евро-
пе и да ће исто тако уско ро неко оти ма ти и пред гра ђа њихо вих пре сто ни ца? Јер 
одбра на Косо ва и Мето хи је, још од 14. века (а у нови је доба од 1981. годи не када је 
паље на Пећ ка патри јар ши ја), пред ста вља одбра ну капи ја Евро пе. Ко то не схва та 
тај не схва та ништа ни о европ ској про шло сти ни о европ ској будућ но сти.

Посто ји ли било који нови аргу мент који би могао да доне се вели ку новост 
и пре о кре не ток пре го во ра?

Сма тра мо да посто ји један такав аргу мент.
3. Први корак је вели ки цркве но-народ ни сабор који би тре ба ло да се одр жи 

у Срби ји и на коме ће узе ти уче шћа пред став ни ци Све тог архи је реј ског сабо ра 
Срп ске пра во слав не цркве, на челу са Патри јар хом, затим пред став ни ци срп ских 
поли тич ких ели та из Срби је, Црне Горе, Репу бли ке Срп ске и Репу бли ке Срп ске 
Кра ји не, као и пред став ни ци воде ћих наци о нал них уста но ва и невла ди них орга-
ни за ци ја из Отаџ би не и расе ја ња.

Зашто један ова кав Сабор? Зато што про блем који је пред нама пре ва зи ла зи 
наше акту ел не поли ти ча ре и поли тич ке уста но ве. Томи слав Нико лић, Воји слав 
Кошту ни ца и Борис Тадић има ју тај ауто ри тет, који ника да нису могли има ти 
њихо ви прет ход ни ци, да орга ни зу ју такав један Сабор и са њега позо ву цео срп ски 
народ под један бар јак. Оно што буде јед но ду шно одлу че но на том Сабо ру сле до-
ва ће кон цен тра ци о на Вла да наци о нал не сло ге и срп ски народ на целом све ту. А 
то може бити нека од сле де ћих иде ја, о који ма вре ди раз ми сли ти:

Исто га дана када прва земља у све ту при зна неза ви сност Косо ва и Мето хи је 
доби ће сли чан зах тев за при зна њем север ног дела Косо ва и Мето хи је као неза-
ви сне држа ве и, при де, зах тев за неза ви сно шћу Репу бли ке Срп ске, која ће исто га 
дана бити оства ре на про гла сом Народ не скуп шти не РС. Ово тре ба да је прва тема 
Сабо ра, јер срп ска ели та мора да испи та да ли има сна ге за овај потез који пред-
ста вља једи ни озби љан нови поли тич ки аргу мент који нам је пре о стао у бор би 
за Косо во и Мето хи ју.

Од тог тре нут ка сви срп ски теле ви зиј ски про гра ми и дру ги штам па ни и 
елек трон ски меди ји доне ће вест о оку па ци ји Косо ва и Мето хи је и сва ки нови 
дан почи ња ти са под се ћа њем на оба ве зу нових гене ра ци ја да, када то исто риј ске 
при ли ке дозво ле, осло бо де оку пи ра не тери то ри је. Дакле, ника кав позив на рат, 
већ на пам ће ње и Завет буду ћег осло бо ђе ња, за које од тога дана сви почи ње мо да 
ради мо. А то у прак си зна чи коре ни те про ме не у морал ној, био ло шкој, про свет-
ној, при вред ној и вој ној ори јен та ци ји наше држа ве:

духов на обно ва нашег наро да као пред у слов нашег опстан ка и морал не сна ге 
да спрем но доче ка мо дру го међу на род но вре ме;

фор ми ра ње Фон да „Од првог до петог дете та“ при СПЦ, као био ло шке плат-
фор ме нашег опстан ка, и издва ја ње од сва ке пла те за овај Фонд;

пре у сме ра ва ње про свет не поли ти ке у наци о нал ном прав цу;
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ства ра ње новог пред у зет нич ког духа у нашем наро ду, по узо ру на Србе после 
Вели ке сео бе, који поред оства ри ва ња лич ног бла го ста ња непре ста но одва ја ју и 
за опште наци о нал не инте ре се;

коре ни та про ме на без бед но сне стра те ги је, наци о нал на вој на рефор ма и 
пове ћа ње вој ног буџе та.

Овај план није могу ће реа ли зо ва ти без посто ја ња наци о нал не ели те која би 
њиме руко во ди ла. На Сабо ру за који се зала же мо нај бо ље ћемо утвр ди ти да ли 
таква ели та посто ји, каква тре ба да буде визи ја коју ће сле ди ти и начин којим ће 
је оства ри ва ти. То је кон тра на пад коме се не нада ју, јер су дубо ко убе ђе ни да је 
срп ски народ дефи ни тив но пора жен, духов но уби јен и наци о нал но поде љен, и 
да нема сна ге и начи на да се подиг не. Ако и не доне се пло до ве одмах, овај кон-
тра на пад би био вели ки поче так наше обно ве и наци о нал ног рада на дуге ста зе, 
што је једи на и реал-поли ти ка у овом тре нут ку.

Све дру го је само за ва ра ва ње, сит на днев но-поли тич ка игра и круп на наци о-
нал на тра ге ди ја. Дакле, ново уза луд но губље ње вре ме на и тери то ри ја, или наци-
о нал на рене сан са – пита ње је сад!

У Бео гра ду, Сре те ње 2007.
Управ ни одбор Срп ског сабо ра Две ри

Архив Српског сабора Двери

ЈОШ ЈЕД НОМ О ПОТРЕ БИ ОДР ЖА ВА ЊА ЦРКВЕ НОНАРОД НОГ  
САБО РА ЗА КОСО ВО И МЕТО ХИ ЈУ  

Комен тар Срп ског сабо ра Две ри на лажне пре го во ре у Бечу

У Сре тењ ском йро гла су Срп ског сабо ра Две ри иста кли смо да је пово дом 
акту ел не ситу а ци је у вези са одбра ном Косо ва и Мето хи је, као и услед немо гућ-
но сти да се било шта про ме ни путем лажних пре го во ра у Бечу, пре ко потреб но 
што пре испи та ти све оно што до сада нисмо про ба ли да учи ни мо, а све у циљу 
брзог ода би ра нове так ти ке. Јер, пона вља мо и два пута под вла чи мо, они који ма 
није јасно да је наша доса да шња так ти ка дожи ве ла крах не би уоп ште сме ли да 
се и даље пита ју и баве нашом будућ но шћу.

У том сми слу, закљу чи ли смо да би ваља ло про на ћи неки нови пут изме ђу 
посто је ћих пону да наци о нал не изда је, пре го ва рач ке јало во сти и међу на род них 
суко ба.

Од Косо ва и Мето хи је је било могу ће напра ви ти сим бол европ ске циви ли-
за ци је, њених нај ве ћих духов них вред но сти, али и тешких иза зо ва пред који ма 
сто ји, али ми то нисмо били у ста њу да учи ни мо. Можда за то још увек није касно. 
Међу тим, тај посао не могу ура ди ти они који га ни до сада нису ура ди ли, већ нам 
је потреб на нова фор ма наци о нал ног орга ни зо ва ња. 

Сма тра ли смо и сма тра мо да посто ји један нови моме нат који би могао да 
доне се вели ку новост и пре о кре не ток пре го во ра. Такав аргу мент донео би један 
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пот пу но нов и нео че ки ван дога ђај: вели ки, све срп ски Цркве но-народ ни сабор који 
би тре ба ло да се одр жи у Срби ји, нај бо ље на Косо ву и Мето хи ји, и на коме би узе ли 
уче шћа пред став ни ци Све тог архи је реј ског сабо ра Срп ске пра во слав не цркве, на 
челу са Патри јар хом, затим пред став ни ци срп ских поли тич ких ели та из Срби је, 
Црне Горе, Репу бли ке Срп ске и Репу бли ке Срп ске Кра ји не, као и пред став ни ци 
воде ћих наци о нал них уста но ва нау ке и кул ту ре и невла ди них орга ни за ци ја из 
Отаџ би не и Расе ја ња.

Зашто један ова кав Сабор?

Зато што про блем који је пред нама по сло же но сти и исто риј ским после ди ца-
ма над ра ста наше акту ел не поли ти ча ре и поли тич ке уста но ве. Иде ја овог Сабо ра 
није да уки не поли тич ке стран ке и стра нач ко дело ва ње, већ да их укло пи у јед ну 
још ширу наци о нал ну поли ти ку која дале ко пре ва зи ла зи днев не окви ре. Као што 
смо и уствр ди ли, наши акту ел ни држав ни ци има ју тај ауто ри тет и оба ве зу, које 
нису има ли њихо ви прет ход ни ци, да у сарад њи са Срп ском пра во слав ном црквом 
орга ни зу ју такав Сабор и са њега позо ву цео срп ски народ под један бар јак. Ако 
тако ура де сле до ва ће нај бо љој срп ској тра ди ци ји и изво је ва ти још јаче пози ци је у 
сво ме раду. Оно што буде јед но ду шно одлу че но на том Сабо ру тре ба ло би да сле-
ди кон цен тра ци о на Вла да наци о нал не сло ге у Срби ји, срп ске поли тич ке ели те 
у реги о ну и срп ски народ на целом све ту.

Зашто баш цркве нонарод ни сабор?

Зато што је то наци о нал на уста но ва срп ског наро да помо ћу које су доно ше не 
све нај ва жни је исто риј ске одлу ке.

Зато што цркве но-народ ни сабор пред ста вља мно го ширу наци о нал ну плат-
фор му од поли тич ке скуп шти не и у себе дија ло шки укљу чу је дра го це не нестра-
нач ке гла со ве из редо ва Цркве, Дија спо ре, уста но ва нау ке и кул ту ре и невла ди ног 
сек то ра.

Зато што један ова кав Сабор нади ла зи држав не и гео граф ске гра ни це међу 
Срби ма.

Зато што има потен ци јал да буде пре ко потреб ни сим бол ује ди ње ња целог 
срп ског наро да у једин стве ном ста ву пово дом Косо ва и Мето хи је.

Зато што доно си зајед нич ки наци о нал ни про грам дело ва ња срп ског наро да 
на Бал ка ну, који тре нут но нема мо.

Зато што може да изне дри дипло мат ску кам па њу која би конач но била оно 
што нам је тре ба ло све ове годи не и у коју би се укљу чи ли сви Срби на пла не ти. 

О чему би се на овом Сабо ру раз го ва ра ло и дого ва ра ло?

Јед на од првих тема Сабо ра могао би да буде зах тев за неза ви сно шћу Репу-
бли ке Срп ске, јер све срп ска ели та мора да испи та да ли има сна ге за овај потез 
који пред ста вља једи ни озби љан нови поли тич ки аргу мент који нам је пре о стао 
у бор би за Косо во и Мето хи ју.
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Сабор би морао да у цели ни посма тра и реде фи ни ше „Срп ско пита ње“ на 
Бал ка ну, јер су Косо во и Мето хи ја само један у низу тра гич них чино ва кому ни-
стич ко-југо сло вен ске дра ме, која се као по неком стро гом пра ви лу сву да одви-
ја ла на срп ску ште ту. Косо во и Мето хи ја су данас за нас исто што и нека да шња 
суд би на Репу бли ке Срп ске Кра ји не, тре нут но пита ње ста ту са Срба у Црној Гори, 
диле ма уки да ња или пуне држав но сти Репу бли ке Срп ске, или сутра шња нова 
жари шта попут Вој во ди не, Рашке обла сти или југа Срби је. Негде и јед ном тре ба 
чвр сто под ву ћи црту и рећи: шта нам се дого ди ло у послед њих 15 годи на, који је 
то „камен земље Срби је“ од кога не може даље и који је наш наци о нал ни циљ и 
план у наред них 100 годи на.

Оно што дефи ни тив но тре ба схва ти ти јесте да док међу на род ној зајед ни ци 
не напра ви мо одре ђе ни дипло мат ски и гео по ли тич ки про блем, они се неће ни 
освр ну ти на срп ске наци о нал не инте ре се.

Дакле, госпо до, ако жели те мења ње гра ни ца држа ве Срби је, онда ми дово ди-
мо у пита ње све гра ни це на Бал ка ну, које и ина че почи ва ју на адми ни стра тив ним 
гра ни ца ма које је пову кла јед на теро ри стич ка орга ни за ци ја која се зва ла Кому-
ни стич ка пар ти ја Југо сла ви је и коју су на власт дове ли наши запад ни саве зни ци у 
Дру гом свет ском рату. Поста вља мо пита ње зашто запад не демо кра ти је наста вља ју 
кому ни стич ку поли ти ку раз би ја ња срп ског наци о нал ног кор пу са и при зна ју све 
теко ви не кому ни зма? Ако и тзв. ауто ном на покра ји на Косо во и Мето хи ја, као још 
један од мно го број них кому ни стич ких нус про ду ка та, може да поста не држа ва, 
онда то може још и пре и Репу бли ка Срп ска, а и све дру ге гра ни це у реги о ну се 
дово де у пита ње.

Зашто би један такав Сабор донео било какав бољи так 
у нашој међу на род ној пози ци ји?

Нај пре, јер би био вели ка про ме на у одно су на уоби ча је не срп ске реак ци је и 
поте зе. Потом, јер би пока зао вели ку нашу озбиљ ност и одлуч ност. Затим, јер би 
демон стри рао срп ску сло гу какве одав но није било. И конач но, јер би покре нуо 
један мно го шири дипло мат ски фронт и свет ску кам па њу него што смо их до 
сада има ли, исто вре ме но по свим пита њи ма од срп ског наци о нал ног инте ре са. 

Зна чај овог Сабо ра, на кра ју, није само тре ну тан, тј. искљу чи во усме рен на 
реша ва ње гору ћег пита ња одбра не Косо ва и Мето хи је. Одр жа ва ње овог Сабо ра 
је сим бо лич ки чин и копер ни кан ски пре о крет у спо ља шњем ује ди ња ва њу и 
уну тра шњој реор га ни за ци ји срп ског наро да, и доно си модел фун ци о ни са ња за 
21. век, у коме нај зад може мо да у нашу корист пре у сме ри мо европ ске про це се 
бри са ња гра ни ца и рела ти ви зо ва ња држав них суве ре ни те та. Ова кав Сабор, дакле, 
има дале ко се жну важност и дуго роч ну миси ју да поста не исто риј ски осло нац 
пре тра ја ва ња срп ског наро да у јед ном пот пу но новом свет ском систе му. Само 
такав Сабор може да омо гу ћи дефи ни са ње наци о нал не визи је и стра те ги је по 
кључ ним пита њи ма духов не, био ло шке и држа во твор не обно ве срп ског наро да, 
која би била при ме њи ва на гло бал но Срп ство.

Ако мисли мо да није зре ло за један ова кав Сабор, онда ни ми нисмо зре ли за 
исто риј ски иза зов који је пред нама. Ако сма тра мо да нам је један ова кав 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 има мо поли тич ке пред став ни ке, онда нека они нашу суд би ну наста ве 
да воде као што су и до сада. Нијед на ста ра, потро ше на фор ма срп ске поли ти ке 
не би сме ла поно во да реша ва кључ на егзи стен ци јал на пита ња срп ског наро да, 
већ бисмо мора ли да пону ди мо један нови/ста ри облик сабор ног одлу чи ва ња и 
орга ни зо ва ња. Ако се тако нешто не дого ди, ништа ново се неће деси ти ни у рав-
ни епи ло га: наста ви ће се кон ти ну и тет рас та ка ња срп ског наци о нал ног бића. Ако 
нисмо спрем ни на овај зао крет, нема мо шта да тра жи мо у бор би која нас чека.

У Бео гра ду, уочи Све тог Симе о на Миро то чи вог 2007.
Управ ни одбор Срп ског сабо ра Две ри

Архив Српског сабора Двери

СУМРАК ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Косо во и Мето хи ја јесу једин ствен слу чај како то често чује мо из тзв. међу на-
род не зајед ни це, али једин ствен слу чај неправ де и прав ног наси ља над срп ским 
наро дом. У вре ме ну полу ве ков ног кому ни стич ког роп ства гле да ли смо у Запа ду 
иде ал сло бо де, демо кра ти је, прав де и мате ри јал ног бла го ста ња. Пад Бер лин ског 
зида донео је срп ском наро ду не осло бо ђе ње већ нову изда ју запад них саве зни ка 
по Чер чи ло вом узо ру из 1944. годи не. Када је у пита њу крва ва дра ма на бив шим 
југо сло вен ским про сто ри ма у послед њих 15 годи на, нема круп ни је одлу ке вла-
да запад них сила која није била на ште ту срп ских наци о нал них инте ре са. Тако 
нам је вра ће но за мили о не поги ну лих и постра да лих у два свет ска рата, када смо 
једи ни на Бал ка ну били на стра ни запад них саве зни ка. 

Њихо вом лице мер ју и поли ти ци дуплих стан дар да нема кра ја. На њихо вој 
стра ни је сила, неправ да и оти ма чи на, а на нашој хри шћан ска лепо та, прав да и 
љубав пре ма сво јој Отаџ би ни. Нема нити јед ног прав ног осно ва и било ког дру гог 
нор мал ног обра зло же ња зашто би Срби ја била једи на држа ва у Евро пи којој се у 
овом тре нут ку отки да део држав не тери то ри је. И нема нити јед не земље на све ту 
која би на нешто слич но при ста ла. Нека се онда то ни од нас не оче ку је. 

Поста вља мо пита ње: зашто Европ ска Уни ја подр жа ва неза ви сност Косо ва и 
Мето хи је, тако деструк ти ван и анти е вроп ски про цес, омо гу ћа ва ју ћи ства ра ње 
држа ве засно ва не на теро ри зму, кри ми на лу и руше њу европ ских кул тур них 
спо ме ни ка? Чему дру га албан ска држа ва у Евро пи и коме је у инте ре су деста би-
ли за ци ја чита вог бал кан ског про сто ра, као и мно го шире лан ча не реак ци је које 
могу захва ти ти целу Евро пу?

Косо во и Мето хи ја могу бити исто риј ски крај јед не визи је Европ ске Уни је. 
И то би било пра вед но. На овом пита њу ломи се кон цепт ује ди ње не Евро пе: да 
ли она тре ба да буде Евро па наци ја, европ ска зајед ни ца засно ва на на богат ству 
наци о нал них раз ли чи то сти или Европ ска Уни ја, са тота ли тар ним бри сел ским 
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цен тром моћи који ће руши ти један по један наци о нал ни суве ре ни тет. Нека 
Косо во и Мето хи ја пре су де. 

Ника да неће мо изгу би ти наду да посто ји јед на дру га, хри шћан ска и сло бо дар-
ска Евро па. Срби су били и оста ју вер ни сино ви те и такве Евро пе, увек на стра ни 
отпо ра сва ком тота ли та ри зму и неправ ди. Још јед ном запад не силе раз би ја ју 
нашу илу зи ју да смо саве зни ци. Сада уста је мо про тив нове неправ де – ово га пута 
ква зи де мо крат ске, запад не, евро а тлант ске. Пози ва мо све сло бод не људе, наро де 
и држа ве у Евро пи и све ту да нам се у томе при дру же. Посеб но пози ва мо срп ски 
народ да не кло не и не пре да је се, већ широм Бал ка на, Евро пе и све та уста не про тив 
неправ де која се спре ма и подиг не глас про те ста у свим мести ма у који ма живи. 

Само сло га Срби на спа са ва, па ће тако наша сло га и сва ко днев ни про тест ни 
анга жман широм Срби је, Бал ка на, Евро пе и све та спа си ти и Косо во и Мето хи ју у 
саста ву Срби је. Није гото во – тек почи ње.

Све ту срп ску земљу нам не могу оду зе ти ако се ми са тим не сло жи мо. На кра ју 
дана шњег првог про те ста упо зо ре ња мре же срп ских невла ди них орга ни за ци ја 
ми пору чу је мо само јед но: ОСТА ЋЕ НАШЕ.  

Про глас сло бод не Срби је са про те ста Две ри и дру гих патри от ских  
орга ни за ци ја испред амба са де Сло ве ни је у Бео гра ду, 16. фебру а ра 2008. 

годи не, дан уочи про гла ше ња тзв. неза ви сно сти Косо ва, Часо пис ДВЕ РИ 
СРП СКЕ, Европ ска Уни ја – мит или ствар ност: Прва аргу мен то ва на јав на  

рас пра ва за и про тив (не)ула ска Срби је у ЕУ, у све тлу Косо ва и Мето хи је, број 37, 
Све ти Симе он Миро то чи ви 2008, стр. 125, поно вље но у: часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, 

Под мла ђи ва ње Срби је, број 38, Огње на Мари ја 2008, стр. 60.

ЧИЈА ЈЕ ИСТО РИЈ СКА (НЕ)ОДГО ВОР НОСТ?
Саоп ште ње Две ри пово дом про гла ше ња тзв. неза ви сно сти Косо ва

Прво при зна ње тзв. неза ви сно сти Косо ва дошло је, све сно или несве сно, из 
Бео гра да и од стра не Срба. Ми смо ти који нисмо уна пред реа го ва ли и супрот ста-
ви ли се наја вље ном про гла ше њу неза ви сно сти. Ко је за то одго во ран?

Срп ски народ, барем онај његов део коме је још увек ста ло до вла сти тог наци о-
нал ног опстан ка, мора у ово ме тре нут ку сво јој поли тич кој ели ти да поста ви одре-
ђе на пита ња: 

- Да ли је могу ће да је пред дана шње про гла ше ње неза ви сно сти Косо ва и Мето-
хи је одр жан само један једи ни срп ски про тест ни скуп на целој пла не ти (Бео град, 16. 
фебру ар, испред сло ве нач ке амба са де, у орга ни за ци ји мре же срп ских патри от ских 
невла ди них орга ни за ци ја), иако је датум про гла ше ња тзв. неза ви сно сти познат већ 
неде ља ма уна зад? 
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- Зашто цела држа ва Срби ја већ дани ма није у ван ред ном ста њу и на ули ца ма? 
- Ко у тре нут ку док нам се оти ма Све та срп ска земља успа вљу је, уми ру је и 

залу ђу је срп ски народ?
- Зашто сви Срби Бал ка на ових дана нису на трго ви ма и не иска зу ју свој про-

тест про тив пот пу но изве сне тзв. неза ви сно сти Косо ва и Мето хи је? 
- Зашто цела Репу бли ка Срп ска није на нога ма послед њих седам дана и да 

ли би онда било ова ко лако про гла ше ње тзв. неза ви сно сти Косо ва? Ко је срп ском 
наро ду избио из руку овај послед њи аргу мент који смо има ли?

- Коли ко би то про гла ше ње било оте жа но да су се про те сту чита ве Репу бли ке 
Срп ске при дру жи ли Срби из Црне Горе, Маке до ни је, Руму ни је...?

- Да ли би Сло ве ни ја као пред се да ва ју ћа ЕУ тако лако зале гла за тзв. неза ви сност 
Косо ва да су сви Срби Сло ве ни је ових дана били на ули ца ма? (И без нашег при ти ска 
воде ћи сло ве нач ки при вред ни ци про те ство ва ли су про тив поли ти ке сво је вла де 
пре ма Срби ји. А како би тек реа го ва ли да смо упу ти ли барем јед ну реч упо зо ре ња?)

- Зашто сви нај ве ћи европ ски гра до ви ових дана нису били обе ле же ни срп-
ским заста ва ма и про те сти ма про тив насил нич ке миси је ЕУ за про гла ше ње тзв. 
неза ви сно сти Косо ва и Мето хи је?

- Зашто су сви Срби све та ћута ли док им се спре ма ло оти ма ње срца њихо ве 
Отаџ би не?

- Шта је оста ло од поли тич ке визи је пред сед ни ка Срби је која нам је обе ћа ва ла 
„и Косо во и ЕУ“, након тога што је Европ ска Уни ја омо гу ћи ла тзв. неза ви сност Косо ва? 

- Да ли је једи ни сми сао њего вог про те ста про тив тзв. неза ви сно сти Косо ва 
тај да Србе позо ве на мир, уздр жа ност и мире ње са суд би ном? У свом саоп ште њу, у 
тре нут ку док му оду зи ма ју сед ми ну тери то ри је држа ве чији је пред сед ник, он као 
да у Срби ма види реме ти лач ки фак тор на Бал ка ну који иза зи ва неми ре и про бле-
ме, док и не поми ње оне који су у овом тре нут ку нај ве ћи европ ски и свет ски извор 
неста бил но сти и неми ра. 

- На које поко ље ње је мисли ла Вла да Репу бли ке Срби је да тре ба да уста не у 
знак про те ста про тив тзв. неза ви сно сти Косо ва и које годи не?

- Због чега је кан ди дат нај ве ће опо зи ци о не стран ке добио пове ре ње пре ко 
два мили о на гла со ва на недав ним пред сед нич ким избо ри ма? Да ли зато да пре ћу ти 
тзв. неза ви сност Косо ва и да се у дру штву са пози ци јом игра пре ба ци ва ња и бежа ња 
од одго вор но сти?

- Шта су пред сед ник и пре ми јер држа ве Срби је одго во ри ли на зах тев углед-
них Срба из дија спо ре да у наред них неко ли ко месе ци сво је рези ден ци је пре се ле 
на Косо во и Мето хи ју?

- Ко већ дани ма спре ча ва про те сте срп ских патри от ских удру же ња, одла же 
и раз вод ња ва народ ни бунт? 

Неко ће мора ти да пред нама, исто ри јом и буду ћим поко ле њи ма одго во ри на 
ова пита ња. Сте пен исто риј ске нео д го вор но сти срп ске поли тич ке ели те је такав да 
нам њихов однос пре ма суд би ни Косо ва и Мето хи је изгле да као пре да ја и жељ но 
ишче ки ва ње да први дани тзв. неза ви сно сти Косо ва што пре про ђу, а сви они се што 
пре вра те европ ским инте гра ци ја ма, фоте ља ма и стра нач ким инте ре си ма. 

То што послед њих 15 дана у свим нај ве ћим европ ским и свет ским гра до ви ма, 
а посеб но на Бал ка ну, сва ко днев но није било вели ких срп ских про те ста упо зо ре ња 
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про тив наја вље ног про гла ше ња тзв. неза ви сно сти Косо ва – не може се обја сни ти. То 
и да данас у тиши ни доче ку је мо тзв. неза ви сно Косо во – тако ђе је пот пу но нео бја-
шњи во. А то да и сутра још увек не почи њу срп ски про те сти – рав но је изда ји. Они 
који мисле да про те сту ју за седам дана у функ ци ји су ола ког и брзог при зна ва ња 
Косо ва од вели ког бро ја европ ских и свет ских држа ва. 

Чак и нај ве ћи могу ћи про те сти Срба широм све та веро ват но не би могли да спре-
че про гла ше ње тзв. неза ви сно сти Косо ва и при зна ва ња те неза ви сно сти од стра не 
вели ког бро ја држа ва. Али, да ли би било исто да је до тих про те ста у про те клих 15 
дана ипак дошло? Да ли би било исто рас по ло же ње у Срба који су данас поти ште-
ни, раз о ча ра ни и љути због пона ша ња сво је поли тич ке ели те? Да ли би било исто 
у мно гим држа ва ма у који ма живи вели ки број Срба, а које се дво у ме којом брзи-
ном при зна ти ову тзв. неза ви сност? Да ли би било исто шип тар ским теро ри сти ма 
и сепа ра ти сти ма као што им је данас док гле да ју ћута ње срп ске јав но сти на дан 
про гла ше ња тзв. неза ви сно сти Косо ва? Ко је одго во ран за ову исто риј ску сра мо ту? 
И има ли пра во да даље води срп ски народ? 

Као орга ни за то ри једи ног срп ског про те ста упо зо ре ња који је одр жан пре 
дана шњег про гла ше ња тзв. неза ви сно сти Косо ва, упр кос свим инсти ту ци о нал ним 
пре пре ка ма и медиј ској цен зу ри, пона вља мо свој позив свим Срби ма све та да уста-
ну и изра зе свој став мимо зака сне ле и бле де реак ци је држа ве Срби је. Подр жа ва мо 
сутра шњи наја вље ни про тест сту де на та Бео град ског уни вер зи те та и обу ста ву наста ве 
на факул те ти ма и сред њим шко ла ма у Бео гра ду, као и све дру ге видо ве про те ста и 
спон та на оку пља ња гра ђа на. 

Као што смо иста кли у јуче ра шњем саоп ште њу да је ова кав однос Европ ске 
Уни је пре ма Косо ву и Мето хи ји крај јед не визи је Европ ске Уни је, тако исто мисли-
мо и да је однос наше поли тич ке ели те пре ма овом пита њу крај акту ел не срп ске 
поли тич ке ели те и отва ра ње про сто ра за орга ни зо ва ње нових дру штве них сна га 
које мора ју у што ско ри јој будућ но сти да пре у зму исто риј ску одго вор ност уме сто 
лажне наци о нал не ели те.

Што се нас тиче, тран спа рент који је обе ле жио јуче ра шњи про тест мре же срп ских 
невла ди них орга ни за ци ја биће и ових дана при су тан на ули ца ма, а њего ва пору ка је 
и пору ка Срп ског сабо ра Две ри пово дом дана шњег про гла ше ња тзв. неза ви сно сти 
Косо ва, без обзи ра на све оно што се деси ло и што ће се још дого ди ти, упр кос све му 
и сви ма: ОСТА ЋЕ НАШЕ!  

У Бео гра ду, 17. фебру а ра 2008. 

Инфор ма тив на слу жба Срп ског сабо ра Две ри

Часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, Европ ска Уни ја – мит или ствар ност: 
Прва аргу мен то ва на јав на рас пра ва за и про тив (не)ула ска Срби је у ЕУ, у све тлу 

Косо ва и Мето хи је, број 37, Све ти Симе он Миро то чи ви 2008, стр. 126127,  
поно вље но у: часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, Под мла ђи ва ње Срби је, број 38, Огње на 

Мари ја 2008, стр. 6162.
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КО ЈЕ СРБИН И СРП СКО ГА РОДА...

Сви на про те сте! За неза ви сност Репу бли ке Срп ске! Забра на рада сви ма који 
у Срби ји подр жа ва ју тзв. неза ви сност Косо ва! Пред ла же мо пакет кон крет них 
про тив ме ра!

Дра га бра ћо и сестре,

Обра ћа мо Вам се у име Срп ског сабо ра Две ри са пози вом да, ако већ нисте, 
узме те уче шћа у орга ни за ци ји и суор га ни за ци ји све на род них про те ста про тив 
про гла ше ња тзв. неза ви сно сти Косо ва, али и што више одлуч них и кон крет них 
акци ја помо ћи опстан ку срп ског наро да на Косо ву и Мето хи ји.

Ко је Србин и срп ско га рода – може ли ових дана бити рав но ду шан пре ма 
оти ма њу Све те срп ске земље од стра не коа ли ци је шип тар ских теро ри ста и 
„демо крат ске“ Аме ри ке и Евро пе? Како су се вели ке свет ске демо кра ти је нашле 
на стра ни теро ри зма и сепа ра ти зма? Како је дошло до тога да је њихо во дело ва ње 
поно во на ште ту срп ског наро да и њего вих наци о нал них инте ре са? Како да то 
назо ве мо и убу ду ће тре ти ра мо?

Про те сти не сме ју ста ти. Наши потом ци сва ка ко ће нас пита ти где смо били 
када су нам оду зи ма ли Косо во и Мето хи ју. Пита ће нас јесмо ли, како и коли ко 
дуго про те ство ва ли про тив ове свет ске неправ де и наси ља.

Поздра вља мо све ђаке, сту ден те и дру ге гра ђа не Срби је који не желе да се 
поми ре са ова квим исхо дом и спрем ни су да посве до че пуну исти ну о хри шћан-
ском срцу Евро пе, које ће, упр кос све му, како каже наш про тест ни сло ган, ОСТА ТИ 
НАШЕ. Одба цу је мо при го во ре свих оних који нису пре у зе ли свој део одго вор но сти 
и гово ре да на ули ца ма вла да хули ган ски бес, већ их пози ва мо да ста ну на чело 
пра вед ног гне ва срп ског наро да и ства ри назо ву пра вим име ном: оку па ци ју оку-
па ци јом, а непри ја те ље непри ја те љи ма.

Шта се то оче ки ва ло од срп ског наро да? Да мир но при ми оти ма ње сво је тери-
то ри је? Поно во поста вља мо пита ње ко је на томе радио и још увек ради, и зашто 
наци о нал не и држав не инсти ту ци је срп ског наро да широм Бал ка на, Евро пе и 
све та не пре у зи ма ју одго вор ност за бор бу про тив тзв. неза ви сно сти Косо ва?

Оста је нам још само да пору чи мо да нема пре да је и да све дома ће и стра не 
маске мора ју до кра ја пасти. Тре ну так је за вели ко наци о нал но буђе ње, обје ди-
ња ва ње и орга ни зо ва ње. Изу зев Косо ва и Мето хи је ништа нас очи то није могло 
на то под ста ћи.

Али, да се наши про те сти не би пре тво ри ли у јало ве и бес циљ не шет ње и 
посте пе но гаси ли, мора мо осми сли ти пакет кон крет них мера пре ма они ма који 
при зна ју тзв. неза ви сност Косо ва, као и кон ти ну и ра ну помоћ срп ском наро ду на 
Косо ву и Мето хи ји и редов но при су ство у јужној срп ској покра ји ни. Сва про бу ђе на 
наци о нал на енер ги ја тре ба да буде усме ре на на ова два коло се ка: пре по зна ва ње 
оку па тор ског апа ра та и непре ста но делат но при су ство на Косо ву и Мето хи ји.
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По нашем мишље њу, у овом часу тре ба ура ди ти сле де ћих 10 про тив ме ра:

1. затра жи ти од Пар ла мен та Репу бли ке Срп ске да про гла си неза ви сност;
2. зах те ва ти од Пар ла мен та Репу бли ке Срби је да пред ло жи забра ну свих 

поли тич ких стра на ка, меди ја и невла ди них орга ни за ци ја у Срби ји које при зна ју 
и подр жа ва ју тзв. неза ви сност Косо ва;

3. доне ти низ поре ских мера пре ма вла сни ци ма стра них фир ми у Срби ји чији 
про фит одла зи у држа ве које су при зна ле тзв. неза ви сност Косо ва;

4. осми сли ти низ кон крет них при вред них и хума ни тар них акци ја у свр ху 
помо ћи бољем живо ту срп ског наро да на Косо ву и Мето хи ји;

5. пред ло жи ти да сва ка поро ди ца на Косо ву и Мето хи ји доби је сво ју побра-
тим ску поро ди цу међу углед ним Срби ма у дија спо ри, који би пре у зе ли одго вор-
ност да мате ри јал но збри ну сво је побра тим ске поро ди це на Косо ву и Мето хи ји.

6. скуп штин ском про це ду ром и закон ским актом утвр ди ти одва ја ње одре-
ђе ног про цен та пла те запо сле них у Срби ји за Фонд за Косо во и Мето хи ју;

7. на нивоу општи на у Срби ји редов но и орга ни зо ва но одла зи ти у посе те на 
Косо во и Мето хи ју, као вид стал не и кон крет не подр шке сво јим суна род ни ци ма;

8. обез бе ди ти могућ но сти за ста нов ни ке енкла ва, а посеб но децу, за пери-
о ди чан бора вак у дру гим гра до ви ма и сели ма Срби је као знак бра ти мље ња и 
зајед нич ке бри ге за Косо во и Мето хи ју;

9. Фор ми ра ње срп ске мре же невла ди них орга ни за ци ја које би зајед нич ки 
осми шља ва ле и спро во ди ле про јек те на Косо ву и Мето хи ји;

10. Стал но засе да ње Скуп шти не и Вла де Репу бли ке Срби је на тери то ри ји 
Косо ва и Мето хи је.

Ако не буде ова квих и слич них, кон крет них про тив ме ра, онда је све само 
поли тич ко раз вод ња ва ње и пре да ја.

Бра ћо и сестре, 

Сви смо позва ни да одго во ри мо на исто риј ски иза зов нашег вре ме на и 
посве до чи мо ко смо и шта смо. Није гото во – тек почи ње! ОСТА ЋЕ НАШЕ!  

У Бео гра ду, 20. фебру а ра 2008.
Инфор ма тив на слу жба Срп ског сабо ра Две ри

Часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, Под мла ђи ва ње Срби је, број 38,  
Огње на Мари ја 2008, стр. 64.



240

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

ПРВА ЈАВ НА РАС ПРА ВА О ЕУ У СРБИ ЈИ
О нео п ход но сти јав не рас пра ве

У саоп ште њу Инфор ма тив не слу жбе Срп ског сабо ра Две ри од 1. сеп тем бра 
2007. годи не први у Срби ји зало жи ли смо се за све на род ни рефе рен дум о (не)ула-
ску Срби је у Европ ску Уни ју.

У том саоп ште њу, изме ђу оста лог, уствр ди ли смо сле де ће: „Срби ја је данас 
земља без јав них рас пра ва по било ком од кључ них наци о нал них пита ња срп-
ског наро да у овом тре нут ку. Нема јав них рас пра ва на тако важне теме као што су 
ула зак у НАТО или Европ ску Уни ју, или, реци мо, мода ли те ти држав не реак ци је 
након евен ту ал ног про гла ше ња и јед но стра них при зна ња неза ви сно сти Косо ва 
и Мето хи је. (…) Коли ко је у нашој моћи, путем три би на у нашој орга ни за ци ји, 
нових бро је ва часо пи са и, посеб но, новог сај та, Срп ски сабор Две ри учи ни ће све 
да се покре ну неке од нај пре чих јав них рас пра ва. Оне прве су сва ка ко:

1. (Не)ула зак Срби је у НАТО и алтер на ти ве 
2. (Не)ула зак Срби је у Европ ску Уни ју и алтер на ти ве 
3. Изме не Зако на о новој лич ној кар ти и доно ше ње Зако на о зашти ти 

при ват но сти. 
Сви ма они ма који мисле да ове три теме могу про ћи у Срби ји без јав не рас-

пра ве може мо пору чи ти да су се пре ва ри ли. Нај ма ње што тра жи мо јесте рефе-
рен дум по свим овим пита њи ма, јер је то нај бо љи начин да наше мно го број не 
врсте демо кра та пока жу свој пуни демо крат ски капа ци тет“.

Да ли се шта про ме ни ло за ових пола годи не од нашег првог зах те ва? Да ли 
је покре ну та било која од ових јав них рас пра ва?

Закон о новој лич ној кар ти, као и Закон о зашти ти при ват но сти миру ју – први у 
неспро во ђе њу, дру ги у недо но ше њу. Ту је ста ње по људ ска пра ва и сло бо де још увек 
вео ма забри ња ва ју ће. По пита њу НАТО-а нај ви ше је учи ње но: вој на неу трал ност 
поста ла је држав на поли ти ка, без обзи ра на вели ка про ти вље ња НАТО-испо ста ва 
у Срби ји. Пита ње Европ ске Уни је оста ло је једи на табу тема у Срби ји, доне дав но. 
Косо во и Мето хи ја поно во су поква ри ли слат ке евро у ни јат ске сно ве о ула ску у 
Обе ћа ну земљу: нај ве ће и нај у ти цај ни је чла ни це Европ ске Уни је отво ре но су се 
зало жи ле за неза ви сност јужне срп ске покра ји не. По ко зна који пут пале су све 
маске са „демо крат ског лица“ Запа да: међу на род но пра во, људ ска пра ва и сло бо де, 
исти на и прав да, прин ци пи су који тре ба да важе за све изу зев за срп ски народ. 
После овог хлад ног туша, који нити јед на ман тра и коми тет ска шмин ка не може 
више да зама ски ра, и послед ња табу тема је отво ре на: на срп ским меди ји ма, 
исти на за сада углав ном штам па ним и поне ком сај ту, поче ли су да се поја вљу ју 
тек сто ви који изно се пред но сти, али и мане нашег ула ска у ЕУ. 

За то вре ме док је овај темат при пре ман, у нашим вели ким елек трон ским 
меди ји ма, у окви ру редов них днев них доза евро ман три, увек се пона вљао пода-
так из истра жи ва ња јав ног мње ња по коме је пре ко 70 про це на та гра ђа на Срби је 
за ула зак у Европ ску Уни ју. Међу тим, исто вре ме но се пре ћут ки вао дру ги пода так 
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из истог истра жи ва ња који каже да је под јед на ких 70 про це на та гра ђа на про тив 
ула ска у Европ ску Уни ју ако нам ова над др жав на тво ре ви на оду зи ма јед ну сед-
ми ну тери то ри је? А какви би резул та ти били када би се у анке та ма нашла пита ња 
попут: „Да ли сте за ула зак у ЕУ под усло вом да се Хашком три бу на лу изру че сви 
опту же ни Срби“ или „Да ли сте за ула зак у ЕУ под усло вом да се у Срби ји лега-
ли зу ју хомо сек су ал ни бра ко ви“ – не зна мо, јер то пита ње, као ни број на дру га 
про бле ма тич на пита ња, нико ника да није поста вио ни у меди ји ма ни у испи ти-
ва њи ма јав ног мње ња.

Путем сво јих три би на и интер нет стра ни це, месе ци ма уна зад, Срп ски сабор 
Две ри давао је свој скро ман допри нос и покре нуо прву јав ну рас пра ву у Срби ји о 
Европ ској Уни ји. Из жеље да ука же мо на посто ја ње дру га чи јег и аргу мен то ва ног 
ста ва, на Машин ском факул те ту 29. новем бра 2007. годи не одр жа на је несва ки да-
шња три би на пред око хиља ду посе ти ла ца у орга ни за ци ји Удру же ња сту де на та 
Прав ног факул те та Номо ка нон и Срп ског сабо ра Две ри. Нажа лост, цен зу ра је и 
ово га пута учи ни ла свој део посла, тако да се овај дога ђај, по мишље њу бео град-
ских меди ја, није ни десио. Но, слич на медиј ска цен зу ра мно го је пута у исто ри ји 
виђе на. Нису ли и фари се ји пла ти ли оне рим ске вој ни ке-најам ни ке који су чува-
ли Хри стов гроб да ћуте о Хри сто вом вас кр се њу? Нису ли уред ни ци и нови на ри 
који пре ћут ку ју вас крс вере и све то сав ске наци о нал не све сти на Бео град ском 
уни вер зи те ту у ства ри вој ни ци-најам ни ци савре ме них фари се ја? Јер и тада шњи, 
а и дана шњи фари сеј ски вој ни ци-најам ни ци добро зна ју шта се заи ста деси ло. 

Дакле, и та три би на (као и пуна сто ти на оста лих пре ћу та них три би на и јав них 
ску по ва на Машин ском факул те ту пре ње) нама из Две ри срй ских је била додат ни 
под сти цај и мотив да наста ви мо да у тра га њу за пуном исти ном још сна жни је раз-
об ли ча ва мо кон цепт лажног бри сел ског раја који нам тако „вели ко ду шно“ наме ћу 
спољ ни и уну тра шњи евро ин те гра то ри. Неће мо пре ста ти да на томе инси сти ра мо 
и дра го нам је да се буди и шира ака дем ска јав ност, посте пе но се осло ба ђа ју ћи од 
иде о ло шке оку па ци је и цен зу ре. И овај темат тре ба да буде у тој функ ци ји. И овом 
при ли ком пона вља мо сво је зала га ње за рефе рен дум као нај де мо крат ски ји начин 
да се про ве ри воља наро да по пита њу сада шње и буду ће држав не ори јен та ци је. 
То је нај ма ње што су наше вај не демо кра те дужне да нам омо гу ће.

Европ ска Уни ја – мит и ствар ност

Неве ро ват но зву чи чиње ни ца да ми о тако важном наци о нал ном пита њу, как-
во јесте ула зак Срби је у један ова кав савез, до сада нисмо има ли ништа ни налик 
јав ној рас пра ви. У таквој рас пра ви би се без ика кве при стра сно сти и спољ них и 
уну тра шњих при ти са ка аргу мен то ва но дошло до тре зве ног одго во ра на кључ но 
пита ње: да ли је у дуго роч ном држав ном и наци о нал ном инте ре су ула зак Срби је 
у један ова кав еко ном ски и гео по ли тич ки савез? 

Оно чега смо били све до ци свих ових годи на јесте иде о ло шка остра шће ност 
заго вор ни ка Европ ске Уни је у Срби ји са јед не, и спи сак „лепих жеља“ за „кан ди да-
ту ру за кан ди до ва ње“ за место „при дру же ног“ чла на од стра не евро у сло вљи ва ча 
са дру ге стра не. Тако ђе, оно што смо има ли је неза бе ле же на медиј ска цен зу ра од 
стра не побор ни ка европ ских инте гра ци ја, која нео до љи во под се ћа на вре ме када 
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се нашем наро ду наме та ла при ча о „бес кла сном дру штву“ и кому ни стич ком рају 
који је тре ба ло да дође по било коју наци о нал ну и држав ну цену. 

Ово је збор ник у коме смо, тако ђе, желе ли да избег не мо било какав вид пра-
зног и јало вог кри ти зер ства и да, са дру ге стра не, пону ди мо сна жну, струч ну и 
аргу мен то ва ну кри ти ку кон цеп та Европ ске Уни је. У њему се могу про чи та ти и 
раз ло зи поје ди них ауто ра који гово ре у при лог ула ска Срби је у један такав савез. 
Врло је важно чути и такве тре зве не, аргу мен то ва не ста во ве, јер смо и за њих 
били ускра ће ни током годи на иде о ло шке евро о стра шће но сти и при стра сно сти. 
Мисли мо да само на такав, објек ти ван начин може мо у прак си допри не ти кон-
цеп ту јав них рас пра ва за који се зала же мо.

              
Европ ска Уни ја и нео ко ло ни ја ли зам

Оно по чему је про је кат Европ ске Уни је једин ствен и по чему се раз ли ку је 
од свих рани јих иде о ло шких про је ка та овог типа јесте што је у њему уса вр ше но 
дело ва ње спољ не и уну тра шње при си ле у оства ре њу нео ко ло ни јал ног пот чи ња-
ва ња европ ских наци ја.

Мето ди спољ не при си ле су позна ти и под ра зу ме ва ју вој ну и еко ном ску при си лу 
у спро во ђе њу одлу ка, док су мето ди уну тра шње при си ле нови јег дату ма и мно го 
су суп тил ни ји, али потен ци јал но опа сни ји. Реч је о при си ли која има за циљ наме-
та ње ауто роп ства, дакле роп ства које човек наме ће сам себи. То је роп ство чове ка 
сво јим нај ни жим наго ни ма и пори ви ма на нивоу лич но сти, са јед не, и роп ство 
зајед ни це деви јант ном нео ли бе рал ном и нео ко ло ни јал ном кон цеп ту „сло бо да“ 
и „људ ских пра ва“, са дру ге стра не. Ко год се сагла ша ва са таквим намет ну тим 
духов ним и морал ним наче ли ма на нивоу зајед ни це у којој живи по ана ло ги ји 
ће се сагла си ти и са истим наче лом на лич ном пла ну. И обр ну то. Јер је морал ни 
закон један те исти, било да га човек посе ду је на нивоу зајед ни це или лич но сти.               

О потро шач ком дру штву...

Наме та ње сти хи је потро шач ког дру штва је сва ка ко део таквог анти хри шћан-
ског систе ма вред но сти. У том сми слу, довољ но је само да се под се ти мо тужних 
сли ка како Срби газе јед ни пре ко дру гих да би ушли на отва ра ње Мер ка то ра или 
неког дру гог тржног цен тра или на шта су све спрем ни да би доби ли теле ви зор 
упо ла цене. Врло брзо и овде може мо оче ки ва ти услов пред који су поста вље ни 
потро ша чи у јед ној европ ској роб ној кући да само голи могу ући у ту роб ну кућу, 
а да као награ ду могу да купе оде ћу по вели ком сни же њу, итд. Човек запра во кроз 
при хва та ње потро шач ког мен та ли те та при хва та и начин раз ми шља ња по тим 
калу пи ма, дакле, при хва та потро шач ку фило со фи ју живо та која као нус про дук те 
има при хва та ње и ова квих пони жа ва ју ћих усло ва. Упра во та и таква сли ка Срби је 
сим бо ли зу је део вред но сти које са собом доно си и које ће доне ти Европ ска Уни ја. 
Важно је уочи ти да се такав систем вред но сти агре сив но под сти че пре ко масов-
них меди ја и систе ма јав ног мора ла и њега не само срп ски народ већ и већи део 
чове чан ства при хва та као циви ли за циј ску нор му.
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Насу прот све то сав ским духов ним и морал ним окви ри ма, читав два де се ти век 
у Евро пи, али и Срби ји, све сна жни је афир ми ше систем јав ног мора ла и меди ја 
који почи ва ју на его и зму, ого ље ном мате ри ја ли зму и ате и зму. То су три наче ла 
која госпо да ре европ ским духом још од Фран цу ске рево лу ци је. Од тада па до дана 
дана шњег сви пре о вла ђу ју ћи иде о ло шки прав ци: од кому ни зма, пре ко фаши зма 
и наци зма па до либе рал ног капи та ли зма, има ју у сво јој духов ној осно ви, у свом 
морал ном про гра му, ова три наче ла као вла да ју ћа. Резул тат наме та ња духа такве 
морал но поср ну ле и секу ла ри зо ва не Евро пе је данас јасно видљив. Нижа при ро да 
чове ко ва ста ви ла се испред Божи је при ро де у чове ку, одно сно испред наче ла духа 
и зајед ни це. Такав европ ски човек бива оне спо со бљен за више духов не доме те 
буду ћи да је допу стио да теле сност живље ња и раз ми шља ња буде госпо дар њего-
вом морал ном зако ну, а не обр ну то. На тај начин човек сво ди себе на сво ју нижу 
при ро ду, сво ди себе на тзв. „еко ном ску живо ти њу“. Такав, пост хри шћан ски Србин 
ће пре ода бра ти Европ ску Уни ју него Косо во и Мето хи ју, пре ће ода бра ти шен ген 
визу да би се сли као испред Ајфе ло ве куле, него доћи у посе ту Срби ма у косов ско-
мето хиј ским кон цен тра ци о ним лого ри ма. Такав Србин, дакле, губи осе ћај зајед-
ни це којој при па да, губи свој морал ни архе тип и при хва та нови, евро у ни јат ски. 

Овде, сва ка ко, није реч само о иде о ло шким раз ли ка ма, већ о пот пу но раз ли-
чи том погле ду на свет и фило со фи ји живо та. Зато пита ње Европ ске Уни је и не 
може бити раз ма тра но само на иде о ло шкој рав ни, већ пре све га на тере ну систе-
ма вред но сти. Срби су поно во, по ко зна који пут у сво јој исто ри ји, ста вље ни пред 
ста ру диле му: да ли про да ти „веру за вече ру“? Пре ци зни је рече но, ми смо данас 
пред диле мом: про да ти веру, одно сно Косо во и Мето хи ју, за сан о европ ској вече-
ри и „све тлој“ европ ској „будућ но сти“. Дакле, не обе ћа ва ли нам та Евро па бољи 
стан дард, путо ва ња, злат не куле и гра до ве, све и свја... Све то зарад покло ње ња 
злат ном теле ту потро шач ког европ ског раја. Зауз врат се од нас тра жи одри ца ње 
од нас самих, од наше духов не вер ти ка ле, од нашег Јеру са ли ма – од нашег Косо-
ва и Мето хи је. 

ЕУ и Косо во и Мето хи ја

Можда ће се неко запи та ти шта још има да се каже ново на ову тему, а да то већ 
није рече но од стра не (псе у до)инте лек ту ал не ели те или пред став ни ка поли тич-
ких струк ту ра у Срби ји? Али о Европ ској Уни ји може и мора мно го тога новог да 
се каже. Уства ри, о Европ ској Уни ји гото во да ништа осим позна тих иде о ло шких 
ман три о вели ком европ ском тржи шту, уре ђе ном зако но дав ству и сло бод ном 
кре та њу „људи, капи та ла и роба“ и није рече но. Као да Руси ја није три пут веће 
тржи ште, као да нам нису омо гу ће ни мно го повољ ни ји усло ви за про ток „људи, 
капи та ла и роба“ са руске стра не кроз спо ра зум о сло бод ној трго ви ни и послед њи 
гасни спо ра зум, а посеб но кроз немер љив потен ци јал у свим дру гим обла сти ма 
зајед нич ке сарад ње у будућ но сти. Међу тим, сти че се ути сак да би сва ко ко би 
рекао нешто дру га чи је на тему ЕУ од оног офи ци јел ног мишље ња био уна пред 
ети ке ти ран као наза дан, немо де ран, као про тив ник све тле европ ске будућ но сти... 

Можда ни Две ри срй ске данас не би обја ви ле овај збор ник на тему Европ ске 
Уни је, и поред свих еко ном ских, гео по ли тич ких и дру гих нео спор них аргу ме на та 
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који о њој кри тич ки казу ју, да није зазво ни ло зво но за узбу ну. А то је Косо во и 
Мето хи ја. Косо во и Мето хи ја је водо дел ни ца која је отре зни ла мно ге Србе који су 
спа ва ли дубо ким европ ским сном. То је онај Руби кон пре ко кога није дан искре ни 
пра во слав ни Србин неће пре ћи у тра га њу за „бес кла сним“ отво ре ним дру штвом 
и изгу бље ним „рајем“ новог бри сел ског цен трал ног коми те та. Јер Европ ска Уни ја 
је, ипак, про ла зна иде о ло шка тво ре ви на вла да ју ћих гло ба ли стич ких ели та, док је 
Косо во и Мето хи ја у срци ма духов них пото ма ка све то род них Нема њи ћа – веч но. 

И зато овај збор ник.

Увод но сло во тема та часо пи са ДВЕ РИ СРП СКЕ: Европ ска Уни ја – мит и 
ствар ност: прва аргу мен то ва на јав на рас пра ва на тему за и про тив 

 (не)ула ска Срби је у ЕУ, у све тлу Косо ва и Мето хи је, број 37, Бео град, Све ти 
Симе он Миро то чи ви 2008, стр. 47, поно вље но у: часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, 

ЕУТА НА ЗИ ЈА – КОСО ВО ИЗНАД ЕУ, Бео град, Вас крс 2008. 

МАНИ ФЕСТ СОЦИ ЈАЛ НОГ ПАТРИ О ТИ ЗМА
Гене ра циј ска алтер на ти ва: за соци јал ни патри о ти зам

Данас, када се руши циви ли за циј ски обра зац који је почи вао на инди ви ду-
а ли стич кој похле пи, сти ца лач ком мате ри ја ли стич ком бесу и импе ри ја ли стич-
кој себич но сти, отво рен је про стор за пред ста вља ње јед ног дру га чи јег и новог 
погле да на свет.

У овом тре нут ку, када живи мо сме ну исто риј ских епо ха које још увек нисмо 
довољ но све сни, ства ра ју се до сада немо гу ће прет по став ке за про ме ну вла да ју ћег 
систе ма вред но сти.

У гло бал ној архи тек ту ри нашег доба, која је почи ва ла на вир ту ел ном све ту 
еко но ми је, поли ти ке и меди ја, рађа се могућ ност нове фило со фи је живо та, која 
би се окре ну ла реал ној духов ној, морал ној, еко ном ској и поли тич кој ствар но сти. 

Циви ли за ци ја коју позна је мо оста ла је без ослон ца у сми слу живо та, а про те ра-
не и забо ра вље не тра ди ци о нал не вред но сти зајед ни це: брак, поро ди ца, паро хи ја, 
наци ја, држа ва, дру штве на соли дар ност - поно во поста ју модер не. Но, за ову врсту 
ради кал ног дру штве ног иско ра ка и про ме не потреб не су пот пу но нове или оса-
вре ме ње не ста ре иде је за савре ме ни соци јал ни амби јент, суштин ски раз ли чи те 
од оно га што нам се данас нуди као реше ње, а уства ри пред ста вља део про бле ма. 

Суштин ски дру га чи је: (Н)И ЛЕВО (Н)И ДЕСНО

Свет ска морал на и еко ном ска кри за је огром на и под сти че само пре и спи ти ва-
ња на која ника ко дру га чи је не бисмо били спрем ни. У све му томе, сте пен духов не 
и држав не дез ин те гра ци је срп ског наци о нал ног бића више је него алар ман тан, и 
буди ети ку послед ње одбра не и нову наци о нал ну одго вор ност. На ова два дубин-
ска дру штве на пита ња, гло бал но и локал но, не може се дати већ виђе ни одго вор, 
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не може се пону ди ти одав но потро ше но реше ње. Дана шњи свет и Срби ја могу се 
мења ти само ради кал но: про ме ном сушти не све та и Срби је у који ма живи мо. Све 
дру го спа да у уоби ча је ну дема го ги ју, нову мани пу ла ци ју и козме тич ке про ме не 
на неиз ле че ном боле сни ку, који ће се због тога раз бо ле ти још више.

Први пред у слов успе ха овог про гра ма јесте дефи ни са ње Срби је као у одре ђе-
ном сми слу оку пи ра не држа ве и пре кид свих међу соб них рас пра ва до тре нут ка 
док Срби ја не буде поно во сло бод на. То зна чи тре нут но игно ри са ње свих исто риј-
ских, иде о ло шких, поли тич ких и дру гих поде ла у корист наци о нал ног једин ства, 
умре жа ва ња, коор ди ни ра ног дело ва ња и оства ре ња сви ма нам зајед нич ког циља: 
сло бо де и неза ви сно сти поје дин ца, наро да и држа ве. 

Дру ги нео п ход ни пред у слов за реа ли за ци ју новог наци о нал ног про гра ма јесте 
одба ци ва ње поде ле на лево и десно као неу по тре бљи вог рекви зи та ста ро пар тиј-
ске схо ла сти ке. Ова баја та иде о ло шка раван не само да је дав но пре ва зи ђе на већ 
је и само о гра ни ча ва ју ћа и штет на фор ма за савре ме ни наци о нал ни акти ви зам. 

У нову идеј ну ствар ност потреб но је уло жи ти нову само свест са оба иде о ло-
шка пола. Тзв. срп ска наци о нал на десни ца тре ба да се одрек не инте лек ту а ли зма, 
псе у до е ли ти зма и сва ке врсте одво је но сти од наро да и њего вог ствар ног живо та, 
док тзв. срп ска леви ца мора да при зна да без реше ња наци о нал ног пита ња нема 
реше ња ни соци јал них пита ња. 

За десни цу то у прак си зна чи да нема мо ништа од голих тео риј ских фор ми 
рели ги о зно сти, мора ли зма, монар хи зма, сабор но сти и патри о ти зма, ако им 
нисмо дали ствар ну, соци јал ну садр жи ну. За леви цу је нара во у че ни је да нема 
пра ве дру штве не соли дар но сти без зајед нич ких исто риј ских вред но сних теме ља 
у вер ти ка ли духа поро дич не и наци о нал не зајед ни це. 

Ако би се тра жио наш идеј ни израз данас онда би нај тач ни је било рећи да 
смо (Н)И ЛЕВО (Н)И ДЕСНО. Јер, ако је десно: вера, држа во твор ност, наци о нал на 
само бит ност, све тост тра ди ци о нал ног бра ка и поро ди це – онда смо десно. Али, 
ако је десно: нови моно пол и нео д го вор ност повла шће них дру штве них сло је ва, 
капи та ли зам без соци јал не функ ци је, цере мо ни јал на рели ги о зност без миси о-
нар ске и мило срд не садр жи не, онда нисмо десно.

Тако ђе, ако је лево анти гло ба ли зам, народ на соци ја ли за ци ја духов них и 
мате ри јал них доба ра, пре у строј ство капи та ли стич ког стро ја у корист поје дин ца 
и цели не, рево лу ци о нар ни жар морал не само све сти про тив коруп ци је као духов-
ног обли ка капи та ли зма, јед ном реч ју, соци јал ни патри о ти зам са хри шћан ским 
ликом, лишен нео марк си стич ког рата про тив вере и наци је, онда смо лево. Ако 
је, пак, лево: нео д ступ но зала га ње за оду ми ра ње држа ве, наци о нал них инди ви-
ду а ли те та и рели гиј ске све сти, даље непри ста ја ње на при ват ну сво ји ну, сло бо ду 
мишље ња и дело ва ња, као и вечи ти инте р на ци о на ли зам и дик та ту ра разних 
мањи на као новог про ле те ри ја та, онда не може мо и неће мо бити лево. 

Дефи ни тив но раш чи шћа ва ње ове идеј не збр ке пру жа могућ ност за широк 
зајед нич ки соци јал ни и поли тич ки фронт „За сло бод ну Срби ју”, а свим пре ко 
потреб ним и кори сним раз ли ка ма и так ми че њу у бољим реше њи ма на корист 
наро да и држа ве изме ђу нас оста вља про стор за посто ја ње у будућ но сти кад циљ 
буде оства рен, тј. Срби ја сло бод на. 
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Неу тра ли са ње моно по ла

Срби ја је данас земља којом вла да ју ује ди ње ни моно по ли полу ве ков не непро-
ме ње не поли тич ке ели те, локал них тај ку на, дома ћих, а стра них меди ја и амба са-
до ра НАТО-држа ва. Без орга ни зо ва ног дело ва ња про тив ових моно по ли ста нашег 
медиј ског, еко ном ског и поли тич ког живо та, било каква дру штве на про ме на у 
Срби ји није могу ћа. Зато је раз вој алтер на тив них поли тич ких, еко ном ских, НВО 
и медиј ских асо ци ја ци ја, нена сло ње них на стра не амба са де, једи ни могу ћи одго-
вор на вла да ви ну моно по ла и пут ка суве ре ној наци о нал ној поли ти ци.

Нова наци о нал на енер ги ја и држа во твор на свест

После свих исто риј ских пора за, кон стант не опту же нич ке клу пе и медиј ске 
сата ни за ци је у који ма смо се нашли као народ и држа ва у послед њих 20 годи на, 
као да се у нама зага си ла родо љу би ва енер ги ја и држа во твор на сна га. Пре ко је 
потреб но иза ћи из ових намет ну тих дефан зив них матри ца и осло бо ди ти дру-
штве ну мисао и дело ва ње за нову патри от ску и држа во гра ди тељ ску исто риј ску 
епо ху. Ово није могу ће са умор ним, ком про ми то ва ним и без и деј ним акту ел ним 
пред став ни ци ма срп ске инте лек ту ал не и поли тич ке ели те на челу, већ је при о-
ри тет у новим људи ма и, још и више, у новим орга ни за ци о ним фор ма ма. 

Нови дру штве ни акти ви зам и пар ти ци па тив на демо кра ти ја

Пот пу но је јасно да само наш лич ни и зајед нич ки дру штве ни акти ви зам може 
да доне се пома ке. Са јед не стра не, нема одри ца ња од посто је ћих наци о нал них 
инсти ту ци ја које не врше свој посао нити чека ња на њих, већ се врши при ти сак 
за њихо ву реде фи ни ци ју и про ме ну како би поче ли да раде свој посао. Са дру ге 
стра не, пра ви мо читав низ алтер на тив них систе ма обра зо ва ња, инфор ми са ња, 
орга ни зо ва ња и дело ва ња, како не бисмо зави си ли од моно по ла и цен зу ре. Наш 
крај њи циљ јесте обја шње ње и све до че ње новог дру штве ног обра сца у коме поли-
ти ка није мера свих ства ри, а поли тич ке стран ке нису једи ни носи о ци про це са 
одлу чи ва ња о нашој зајед нич кој суд би ни. Зато се зала же мо за пар ти ци па тив ну 
демо кра ти ју у којој ће поли тич ке стран ке поде ли ти сво ја пра ва, али и оба ве зе и 
одго вор но сти, са оста лим сег мен ти ма дру штва: патри от ским орга ни за ци ја ма, 
гра ђан ским ини ци ја ти ва ма, духов ним, кул тур ним и стру ков ним соци јал ним 
потен ци ја ли ма. 

Нове соци јал не теме и обли ци дело ва ња

Глав но поље про ве ре ваља но сти овог мани фе ста огле да ће се у соци јал ној 
сфе ри, где се запра во сусти чу реа ли за ци је свих духов них, морал них, еко ном ских, 
поли тич ких и држав них идеј них постав ки. За суштин ско и ква ли тет но отва ра-
ње нових соци јал них тема и њихо во исправ но реша ва ње десни ци је недо ста ја ло 
прак тич ног соци јал ног про гра ма и више сила за ка  у народ, а леви ци је сме та ло 
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одсу ство аутен тич ног систе ма вред но сти који би њеној соци јал ној поли ти ци дао 
уну тра шње кохе зи о но упо ри ште.

У том сми слу, посеб на одго вор ност лежи на држа ви која је оба ве зна да зашти-
ти нај у гро же ни је соци јал не кате го ри је, и да, ако се тре ба угле да ти на запад не 
дру штве не стан дар де, онда то на првом месту буде упра во тај сек тор соци јал не 
бри ге и помо ћи. 

Сход но томе, и Срп ска Пра во слав на Црква тре ба да у мери сво јих могућ но сти, 
не угро жа ва ју ћи сво ју суштин ску духов ну и пастир ску уло гу, посве ти већу пажњу 
мило срд ној делат но сти, тј. бри зи за сиро ти шта и дру ге угро же не и посеб не соци-
јал не кате го ри је (сиро ма шни, више дет не поро ди це, удо ви це, избе гли це, поро ди це 
поги ну лих и рат ни вој ни инва ли ди, ста рач ка дома ћин ства...). Тако ђе, бол ни це, 
народ не кухи ње, обда ни шта, гим на зи је, цен три за лече ње боле сти зави сно сти, 
науч ни инсти ту ти, умет нич ка дру штва, невла ди не орга ни за ци је, меди ји - тре ба да 
поста ну места при су ства Цркве у дру штву и про ја ве њене соци јал не одго вор но сти. 

Нови, соци јал ни патри о ти зам данас под ра зу ме ва, изме ђу оста лог, и сле де ће 
под вр сте о који ма ће бити више речи у наред ним кора ци ма овог про гра ма: попу-
ла ци о ни патри о ти зам, еко ло шки патри о ти зам, еко ном ски патри о ти зам, пра во 
на при ват ност и, посеб но, рад ни елан и соци јал ну соли дар ност.

За еко ло шки патри о ти зам

Поред нове попу ла ци о не, еко ном ске и соци јал но-држа во твор не поли ти ке 
посеб но исти че мо еко ло шко пита ње у Срби ји као јед но од нај ва жни јих по њене 
гра ђа не. Еко ло шка свест се раз ви ја план ским и кон крет ним акци ја ма чита ве 
дру штве не зајед ни це, а не пра зном поли тич ком рето ри ком. Све наци о нал не 
инсти ту ци је и патри от ска удру же ња има ју оба ве зу да се актив ном бри гом усред-
сре де на зашти ту при род не сре ди не и еко ло шки патри о ти зам, који ће омо гу ћи ти 
здра ве усло ве живо та нашег потом ства.  

Нова рад на ети ка и дру штве на соли дар ност

Очи глед но је да акту ел на вели ка свет ска и дома ћа еко ном ска кри за неће бити 
пре ва зи ђе на до сада уоби ча је ним мето да ма. Овде и сада је потреб но при ме ни ти 
коре ни ти отклон од доса да шњег погле да на свет и систе ма вред но сти и спро ве сти 
пот пу но дру га чи ју фило со фи ју живо та.

То кон крет но зна чи пре ста нак фор си ра ња инди ви ду а ли стич ке сли ке све та 
и морал не раз у ла ре но сти, зау ста вља ње без ум не потро шач ке гро зни це и духов-
не расла бље но сти, огра ни ча ва ње сва ке врсте без ду шне прво бит не аку му ла ци је 
капи та ла, моно по ла и коруп ци је, ста вља ње на стуб сра ма духа лењо сти, себич-
но сти, ана ци о нал но сти и мало ду шно сти, крај нео ли бе рал них и евро у ни јат ских 
уто пи ја, отва ра ње ка новим поли тич ким, еко ном ским и вој ним парт нер стви ма 
на дру гим стра на ма све та.

То кон крен то зна чи и нову, пио нир ску (у нај бо љем запад ном сми слу те 
речи) – лич ну, поро дич ну и наци о нал ну рад ну моти ва ци ју и дисци пли ну, обно ву 
духов них и морал них вред но сти, одбра ну поро ди це, нове видо ве син ди кал ног 
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орга ни зо ва ња, јав них радо ва и волон тер ства, повра так забо ра вље них вред но сти 
скром но сти, штед ње и мобе, зала га ње за читав спек тар соци јал них про гра ма 
и кон крет ну дру штве ну соли дар ност, о чему ће тако ђе бити више прак тич них 
про грам ских иде ја у сле де ћем кора ку овог пред ло га за пре жи вља ва ње кри зе и 
наци о нал ни пре по род.  

Увек ново оду ше вље ње и орга ни зо ва ње

Чита ва зами сао овог про гра ма нео ства ри ва је без новог оду ше вље ња за родо-
љу бље и зајед нич ког дру штве ног анга жо ва ња нај бо љих посто је ћих сна га наци-
о нал ног ума, карак те ра и акти ви зма. Није нам потре бан цен тра ли зо ван покрет 
којим би се руко во ди ло из јед ног цен тра и који би само иза звао нове сује те и 
поде ле, већ модер но орга ни зо ва ни срп ски НВО сек тор у коме сва ка орга ни за ци ја 
делу је само стал но у свом дру штве ном пољу и коор ди ни ра но са оста ли ма по одре-
ђе ним кључ ним наци о нал ним пита њи ма данас. Тако се чува посеб ност сва ке од 
орга ни за ци ја, а исто вре ме но пости жу већи зајед нич ки резул та ти. 

Овог новог наци о нал ног оду ше вље ња, међу тим, не бива без нове вере, наде 
и љуба ви, тј. поврат ка духов ним и морал ним надах ну ћи ма, вери и нади у соп-
стве ни успех, као и истин ској спрем но сти на лич но пожр тво ва ње и љубав пре ма 
бли жњем свом и сво јој наци ји и држа ви. Од овог суштин ског пред у сло ва опет 
неће бити ништа без нове орга ни за ци о не све сти, садр жи не и фор ме, која ће 
послу жи ти као модер на срп ска мре жа посто је ћих алтер на тив них наци о нал них 
ини ци ја ти ва и поду хва та.

Буди мо нере ал ни – тра жи мо могу ће!

Срп ски сабор Две ри, Бла го ве сти 2009. л. Г.
Срп ска поро ди ца – бор ба за опста нак, часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, број 44

(Покрет за живот), Сре те ње 2010, стр. 3840.

ПРО ТИВ ПРО ДА ЈЕ ТЕЛЕ КО МА
 Прва вели ка бит ка је доби је на

Посту пак је окон чан. Теле ком није про дат. Бит ка је доби је на.
Вла да Срби је је при хва ти ла пре по ру ку Рад не гру пе да се одби је пону да „Теле-

ко ма Аустри ја” од мили јар ду и 100 мили о на евра за 51 одсто акци ја „Теле ко ма 
Срби ја”. Тиме је прак тич но ста вље на тач ка на срам ни поку шај про да је јед ног од 
нај зна чај ни јих пред у зе ћа у Срби ји. Више је него јасно да је режим наме ра вао да 
про да Теле ком ради поку ша ја опстан ка на вла сти како директ ним кори шће њем 
сред ста ва у избор ној кам па њи тако и инди рект но кроз при ме ну вештач ких крат-
ко роч них мера ради додво ра ва ња гра ђа ни ма пред избо ре.

Сада је потреб но реал но сагле да ти шта се заи ста деша ва ло не би ли се изву кле 
одго ва ра ју ће поу ке и виде ло шта нам је даље чини ти. Део заслу га за ова кав исход 
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сно си сам орга ни за тор јер су цео посту пак обе ле жи ла број на крше ња зако на и 
Уста ва, пуно неја сних, спор них и отво ре них пита ња као и  честа про ме на пра ви ла 
у току игре. Тиме се режим пока зао као непо у здан парт нер који је сво јим пона-
ша њем додат но ути цао на потен ци јал не куп це да оду ста ну од пону де.

За ова кав исход заслу жан је и ути цај свет ске систем ске кри зе. Да је тен дер 
којим слу ча јем био рас пи сан пре само неко ли ко годи на пита ње мини мал не 
цене не би ни било поста вља но. У међу вре ме ну су зна чај но пове ћа ни ризи ци 
инве сти ра ња. Прет по ста вља мо да је глав ни камен спо ти ца ња био повра ћај уло-
же ног нов ца у жеље ним роко ви ма што је мора ло води ти сма ње њу виси не пону де 
испод мар ги не мини мал не цене. То гово ри о про це на ма потен ци јал них купа ца 
о раз во ју еко ном ске ситу а ци је у Срби ји која би директ но ути ца ла на неиз ве сност 
пери о да у коме би се повра ти ла уло же на сред ста ва. Мисли се на пад купов не моћи 
ста нов ни штва, већем кли за њу кур са дина ра и о немо гућ но сти одр жа ња висо ких 
цена услу га на дужи рок.

Један од кључ них моме на та је био отку пљи ва ње тен дер ске доку мен та ци је 
од стра не две ком па ни је које су у вла сни штву руских инве сти то ра. То је поди-
гло сиг нал за узбу ну у запад ним кру го ви ма. Веро ват но је про це ње но да је боље 
не про да ти Теле ком него га пре пу сти ти у руке руским инве сти то ри ма јер би 
тиме била пре ђе на кри тич на маса њихо вог при су ства у Срби ји. Од тада је вла да 
била изло же на додат ном при ти ску да отка же про да ју. Исто вре ме но су поје ди ни 
меди ји који су под директ ним запад ним ути ца јем поста ли знат но отво ре ни ји за 
аргу мен те про тив про да је. Када су руски инве сти то ри вешто избег ну ти режим је 
поку шао да по сва ку цену затво ри кон струк ци ју са  пону ђа чем који није испу нио 
поста вље не усло ве.

Пре суд на заслу га нефор мал ног фрон та про тив про да је Теле ко ма

Прет по ста вља мо да је про шле неде ље и напра вљен нека кав дого вор о про-
да ји и да је пово дом тога врше на одго ва ра ју ћа медиј ска при пре ма јав но сти кроз 
више темат ских еми си ја у који ма су пози ва ни само заго вор ни ци про да је Теле-
ко ма. Међу тим, при ти сак на режим и потен ци јал ног куп ца је био такав да се 
од све га оду ста ло. Прет по ста вља мо да је режим про це нио да би ефек те про да је 
знат но над ви си ла поли тич ка ште та јер би пита ње ова ко оба вље не про да је Теле-
ко ма и вра ћа ње кон тро ле над њим било поста вље но у пред из бор ној кам па њи као 
вео ма важно поли тич ко пита ње. Прет по ста вља мо да се и потен ци јал ни купац 
после све га озбиљ но зами слио да ли би Теле ком остао у њего вим рука ма после 
сле де ћих избо ра.

Зато, сма тра мо да пре суд на заслу га за ова кав исход при па да актив но сти ма 
број них уче сни ка нефор мал ног фрон та про тив про да је Теле ко ма. Да није било  
број них аргу ме на та про тив про да је, ука зи ва ња на крше ње зако на и коруп ци ју, 
јав них насту па и про те ста,  мно гих апе ла и пети ци ја, темат ских акци ја, директ ног 
обра ћа ња куп ци ма, наја ва пони шта ва ња поступ ка у будућ но сти, скуп штин ских 
рас пра ва и тужби режим би сигур но про дао Теле ком, и по нижој цени, макар и 
директ ном погод бом.
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Нај зна чај ни ји терет бор бе поне ли су пред сед ник Саве та за бор бу про тив 
коруп ци је, син ди ка ти и струч на јав ност на челу са бив шом мини стар ком за теле-
ко му ни ка ци је. Поје ди не опо зи ци о не стран ке су дале вели ки допри нос ова квом 
исхо ду јер су директ но пре но си ле при ти сак кроз поли тич ку сфе ру. Оста ли уче-
сни ци у нефор мал ном фрон ту: часо пис „Печат”, алтер на тив ни Интер нет меди ји, 
на првом месту „Бал кан ма га зин”, „Стан дард” и „Видов дан”, поје ди не наци о нал-
но-патри от ске орга ни за ци је и број ни гра ђа ни Срби је су сва ки на свој начин дали 
кон кре тан допри нос.

Скро ман допри нос Две ри

Ако има и неке наше заслу ге, можда је у сле де ћем:
-    орга ни зо ва ли смо пот пи си ва ње апе ла струч не јав но сти из земље и расе-

ја ња и обја ви ли више реле вант них саоп ште ња и тек сто ва у који мо смо додат но 
ука зи ва ли на бит на пита ња у вези са про да јом Теле ко ма;

-   уочи ли смо да је издва ја ње систе ма веза посеб не наме не из поступ ка про-
да је прва побе да;

-   у кључ ним момен ти ма ука за ли смо да је ова кав про цес про да је ревер зи би-
лан и да ће прва дома ћин ска вла да вра ти ти Теле ком у руке наро да;

-   наша саоп ште ња су била чита на и пра ће на од стра не разних уче сни ка у 
бор би са обе стра не фрон та, као и дру гих заин те ре со ва них стра на. На наш одго-
вор пред сед ни ку Тади ћу у вези са про да јом Теле ко ма реа го вао је и колум ни ста 
днев ног листа „Блиц“ у тек сту „Две ри на теле фо ну”.

Тиме смо, веру је мо, поред оста лих и ми дали свој скро ман допри нос да се на 
пита њу про да је Теле ко ма после дужег вре ме на обно ви уло га јав ног мне ња у дру-
штве ном, еко ном ском и поли тич ком живо ту Срби је. Данас се на нашој стра ни 
фрон та сла ви прва вели ка побе да. Оно што је у почет ку мно ги ма дело ва ло као 
нео ства рив циљ и немо гу ћа миси ја данас је реал ност. Ова побе да тре ба сви ма нама 
да буде под стрек за дру ге, још теже ситу а ци је и поу ка да има мо веру у про ме не, 
одлуч ност и истрај ност у бор би. 

Инфо слу жба Две ри,
05. 05. 2011.

Архив Српског покрета Двери

ЗАШТО НЕ И НЕ У НАТО

Пово дом НАТО кон фе рен ци је у Бео гра ду, која ће тра ја ти од 13-15. јуна, исти че-
мо зашто је ула зак Срби је у ту орга ни за ци ју погу бан. Иако про тив ула ска Срби је у 
НАТО посто је број ни раз ло зи, као и побу де за један ова кав про тест, Две ри издва ја ју 
шест нај ва жни јих аргу ме на та.
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У Срби ји, која се опре де ли ла за вој ну неу трал ност, гото во сва ко днев но испо-
ља ва се поли тич ка воља тре нут ног режи ма да се јед ног дана про бу ди мо усред 
НАТО-пак та, а да се о томе народ што мање пита. Срп ски народ, као и гра ђа ни 
Срби је у већи ни, јесу про тив ула ска у НАТО-пакт, али то није поли тич ки став и 
тре нут не вла сти.

Зва нич не изја ве мини стра вој ног и дру гих НАТО-лоби ста о томе да је пре у ра-
ње но сада поста вља ти пита ње о одно су Срби је пре ма ула ску у НАТО јесте обич но 
лице мер је, ако се зна да ми сва ко га дана све више кли зи мо у том прав цу и да се 
сви видо ви при бли жа ва ња НАТО-пак ту одви ја ју дале ко од уви да јав но сти.

Само се с вре ме на на вре ме разним изја ва ма о потре би и тзв. пред но сти ма да 
се у НАТО уђе испро ба ва коли ка је ствар на одбој ност гра ђа на пре ма овом про јек ту, 
док чак и зах те ви за јав ном рас пра вом и рефе рен ду мом по пита њу ула ска Срби-
је у НАТО могу да иду у корист они ма који запра во не би сме ли ову скан да ло зну 
иде ју уоп ште да изне су пред срп ски народ, а ево она на раз не начи не упр кос све му 
поста је све леги тим ни ја.

Зато изно ва под се ћа мо коли ко је тежња НАТО лоби ста да Срби ју уву ку у овај 
вој ни пакт непри род на и нео прав да на.

Шест раз ло га про тив НАТО

Очи глед но, про тив ула ска Срби је у НАТО посто ји мно штво раз ло га, али наво-
ди мо само оне нај ва жни је:

Паци фи стич ки: Срби ја већ низ деце ни ја поку ша ва да оста не ван било какве 
бло ков ске кон фрон та ци је и да одбра ни нај по жељ ни ју пози ци ју за очу ва ње свет-
ског мира – несвр ста ва ње у хлад но ра тов ске бло ко ве. Једи ни пре о ста ли хлад но ра-
тов ски блок јесте НАТО пакт и као такав јесте пре жи ве ла тво ре ви на вре ме на које 
је чита во чове чан ство угро жа ва ло опа сно шћу од нукле ар ног рата.

Ако је свет ски теро ри зам потен ци јал на и магло ви та опа сност од нукле ар ног 
угро жа ва ња чове чан ства, онда је НАТО-пакт једи на реал на опа сност која чове-
чан ство угро жа ва нукле ар ном ката стро фом.

Исто риј ски: Срби ја, од обна вља ња сво је држав но сти у модер но вре ме, ника-
да није била члан агре сив них вој них саве за – оних вој них саве за који покре ћу 
агре сив не рато ве. Агре сив ни рато ви су намет ну ти а не одбрам бе ни тј. изну ђе ни 
рато ви. Овим рато ви ма НАТО данас угро жа ва суве ре ни тет мно гих наро да, крши 
међу на род но пра во, оку пи ра суве ре не држа ве.

У овом тре нут ку НАТО је једи ни вој ни савез на све ту који се ова ко пона ша. 
Срби ја је у сво јој нови јој исто ри ји, сле де ћи сло бо дар ске тра ди ци је, увек била 
чла ни ца оних саве за држа ва који су се ова квим агре сив ним вој ним пак то ви ма 
(какав је сада само НАТО) супрот ста вља ли!

Морал ни: У овом тре нут ку, као и сва ком дру гом тре нут ку у коме се води рас пра-
ва о при кљу че њу Срби је НАТО-пак ту, под заста вом овог вој ног саве за систе мат ски 
се врше рат ни зло чи ни пре ма цивил ном ста нов ни штву у зони рат них деј ста ва, 
крше се људ ска пра ва рат них заро бље ни ка у рату, као и пра ва поли тич ких про-
тив ни ка НАТО држа ва ван зоне рат них деј ста ва, рат ним дело ва њем НАТО вој ски 
иза зи ва ју се еко ло шке ката стро фе вели ких раз ме ра, вој но-оба ве штај не струк ту ре 
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НАТО држа ва суспен ду ју гра ђан ске и поли тич ке сло бо де нај ши рим сло је ви ма 
сво га ста нов ни штва уз кори шће ње мето да тота ли тар них режи ма.

Вој ске које при па да ју овом вој ном саве зу и зва нич но при ме њу ју тор ту ру као 
леги ти ман метод саслу ша ва ња у истра зи... На овај начин НАТО-пакт поста је једи ни 
вој ни савез који озбиљ но вар ва ри зу је међу на род не одно се и руши циви ли за циј-
ске теме ље које је чове чан ство у свом доса да шњем раз во ју пости гло!

Устав нойрав ни: Народ на скуп шти на Срби је, као држав ни орган са нај ве ћом 
поли тич ко-прав ном леги тим но шћу у погле ду изра жа ва ња воље гра ђа на, доне ла 
је доку мент о вој ној неу трал но сти Срби је, те самим тим сва ко отва ра ње пита ња о 
напу шта њу пози ци је вој не неу трал но сти са било ког држав ног нивоа, а без пози-
ва ња на рефе рен дум ско изја шња ва ње гра ђа на, јесте про тив у став но узур пи ра ње 
вла сти и нару ша ва ње Уста вом одре ђе не поде ле вла сти у Срби ји!

Демо крат ски: Сва истра жи ва ња јав ног мње ња, као и поли тич ка ана ли за одно-
са срп ског наро да и гра ђа на Срби је пре ма ула ску у НАТО, пока зу ју да је већин ска 
воља нашег дру штва про тив инте гра ци је у НАТО. Сва ко дело ва ње про тив те воље 
јесте неде мо крат ско и суштин ски ауто ри тар но пона ша ње, а када се у виду има 
у какав вој ни савез желе да нас уву ку онда то пона ша ње поред ауто ри тар но сти 
доби ја и еле мен те тота ли тар но сти.

Нај ва жни ји раз лог: Срби ја и Репу бли ка Срп ска су биле прве жртве агре сив них 
НАТО-рато ва! После ди це бом бар до ва ња оси ро ма ше ним ура ни ју мом још увек 
трпе гра ђа ни Срп ских зема ља. Овај акт агре си је НАТО је извео крше ћи нор ме 
међу на род ног пра ва, сама рат на деј ства су вође на про тив нор ми међу на род ног 
пра ва и крше њем нор ми рат ног и хума ни тар ног пра ва.

Све то чини основ за озбиљ но покре та ње про це са пред међу на род ним пра во-
су ђем који би води ла било држа ва Срби ја, било поје ди ни наши гра ђа ни про тив 
НАТО-пак та. Ово је пого то во важно ако се узме у обзир буду ћа изме на одно са сна га 
у све ту, она реал на изме на која би омо гу ћи ла да се и НАТО-пакт јед ног дана нађе 
на опту же нич кој клу пи, што до сада није било могу ће.

Чиње ни ца да су сви доса да шњи про-НАТО режи ми у Срби ји избе га ва ли да се 
суд ски обра чу на ју са НАТО-пак том не зна чи и чиње ни цу да то нека буду ћа власт у 
Срби ји неће желе ти да учи ни. Ула ском у НАТО сада шњи про-НАТО режим поку-
ша ва ово пра во срп ском наро ду да ускра ти!

Наво де ћи само ове нај бит ни је раз ло ге за бор бу про тив  ула ска Срби је у 
НАТО, изно ва изра жа ва мо свој и подр жа ва мо дру штве но анга жо ва ни анти-НА-
ТО став и акци ју свих дру гих, који ма ми као савре ме ни ци ства ра мо исто ри ју свог 
наро да. Сагле да но из пра ве и пот пу не пер спек ти ве, ова бор ба про тив НАТО-пак та 
(и дола зе ће кон фе рен ци је) није ништа дру го него наста вак оне исте бор бе коју су 
наши пре ци води ли про тив Осман ли ја, аустро у гар ског импе ри ја ли зма и наци-
стич ке оку па ци је.

Управ ни одбор Две ри,
08. 06. 2011.

Архив Српског покрета Двери
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МИ СМО ЕВРО ПЉА НИ – МИ НИСМО ПОДА НИ ЦИ ЕУ!

Данас, када под ути ца јем меди ја и спољ но-поли тич ког ћор со ка ка сада шње 
вла да ју ће гар ни ту ре на вла сти, одре ђе ни број Срба са нестр пље њем чека одлу ку 
да ли ће доби ти при ли ку да цели ва уми ру ћу руку Европ ске Уни је, Две ри – Покрет 
за живот Срби је изда је сле де ћи про глас.

Кре ни мо напред, вра ти мо се себи!

При о ри тет Две ри - Покре та за живот Срби је је окре та ње себи, окре та ње срп-
ском наци о нал ном инте ре су као једи ној поли тич кој чиње ни ци која нема алтер-
на ти ву, а не Европ ској Уни ји нити било којој дру гој међу на род ној инте гра ци ји 
која није у скла ду са нашим при о ри те том.

Став Две ри – Покре та за Живот Срби је је да спољ на поли ти ка напо кон мора 
бити вође на искљу чи во у инте ре су Срби је и свих њених гра ђа на. Све дру го пред-
ста вља при хва та ње савре ме ног роп ства. 

Изу зев свом наро ду, Две ри нико ме ништа не дугу ју! Ми не доби ја мо новац 
са Запа да или Исто ка да бисмо дошли на власт, ми нема мо ника квих аран жма на 
нити усло вља ва ња који ма се од нас тра же без у слов на реше ња.

Зато ћемо да пре и спи та мо све зако не и одлу ке у послед њих 11 годи на у тзв. 
про це су „при дру жи ва ња ЕУ” који су били на уштрб срп ских инте ре са. Неће мо 
у ЕУ ако мора мо да се одрек не мо Косо ва и Мето хи је, или било ког дру гог дела 
срп ске тери то ри је.

ЕУ данас није исто што и ЕУ са почет ка деве де се тих годи на два де се тог века. 
Данас је ЕУ зајед ни ца која је у фази рас па да ња, и Две ри, као одго во ран држа во-
твор ни покрет, не жели да гра ђа не обма њу је неу ва жа ва њем ове чиње ни це. Сто га 
наша поли ти ка пре ма ЕУ није засно ва на на миту о томе шта је она у еко ном ском 
сми слу нека да била, већ на ствар но сти шта је ЕУ данас. 

Откри ли смо пре ва ру ЕУлопо ва

У Срби ји вла да ју ква зи е вроп ски ори јен ти са не стран ке које пљач ка ју народ 
и рас про да ју Срби ју. Исте те стран ке су пока за ле да су врло под ло жне коруп ци-
ји. Пер фид на поли ти ка се огле да у сле де ћем: стран ке које заго ва ра ју да ЕУ нема 
алтер на ти ву, као и оне НВО у Срби ји које сву да у све ту ети ке ти ра ју Србе као ксе но-
фо бич не и хомо фо бич не људе, у ства ри су јед на вели ка кри ми но ге на еки па. Она, 
с јед не стра не, пљач ка народ у Срби ји, док с дру ге стра не, у сво је џепо ве и џепо ве 
сво јих сарад ни ка у зло чи ну, гура огром на сред ства која при ма из ино стран ства.

Ми им каже мо: Госпо до, цар је го! Откри ли смо вашу пре ва ру! Пре по зна ли 
смо вас и у вашој поде ли кара та неће мо уче ство ва ти...

Успо ста вља мо сарад њу са поје ди нач ним земља ма Евро пе и све та које су закон-
ским регу ла ти ва ма реши ле про блем коруп ци је, мита, пре гло ма зног биро крат ског 
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апа ра та и са који ма има мо јасан еко ном ски инте рес; хоће мо у Срби ји зако не који 
подр жа ва ју поро ди цу, обез бе ђу ју соци јал ну прав ду, под сти чу пољо при вре ду и 
про из вод њу здра ве хра не у окви ри ма одр жи вог раз во ја... При ла го ди ће мо свом 
зако но дав ству нај бо ља закон ска реше ња из Евро пе и све та. Срби нису робо ви, не 
при хва та мо усло вља ва ња из ЕУ, нити било која дру га. Срби су сло бо дар ски народ 
који зна и уме да уре ди кућу она ко како он то хоће, а не по стра ним дик та ти ма. 

Покрет Две ри не при па да стран ка ма или пар ти ја ма чија је основ на уло га да 
буду пода ни ци и послу шни ци ЕУ, ста вља ју ћи инте рес ЕУ изнад инте ре са соп стве-
не држа ве и наро да.

Две ри јесу Евро пља ни, као што су сви Срби то оду век и били.
Има у Евро пи поли тич ких сна га које истин ски раз у ме ју срп ске про бле ме 

и које су спрем не да помог ну у њихо вом реша ва њу, има стра на ка и пар ти ја које 
исто као и ми желе да обно ве Пра ву Евро пу, Евро пу без Европ ске Уни је која је на 
изди са ју.

Дола зи вре ме пра вих Евро пља на и пра ве Евро пе... Она ће поно во изра сти на 
сво јим извор ним исто риј ским и духов ним теме љи ма, на међу соб ном ува жа ва њу 
и при хва та њу вели ких и малих наци ја које чине европ ску кул ту ру. 

Две ри су пред став ни ци у Срби ји те, дола зе ће Пра ве Евро пе.  

Ста ре шин ство Две ри,
09. 12. 2011.

Архив Српског покрета Двери

ПИСМО КАН ДИ ДА ТИ МА ДВЕ РИ НА ИЗБО РИ МА

Пред сед нич ком кан ди да ту Две ри,
свим кан ди да ти ма Две ри за народ не посла ни ке у Скуп шти ни Срби је,
свим кан ди да ти ма Две ри за посла ни ке у Скуп шти ни Вој во ди не,
свим кан ди да ти ма за одбор ни ке Две ри на локал ним избо ри ма,

Пошто ва ни сабор ци,

Вре ме је да се још јед ном под се ти мо зашто смо ушли у ову поли тич ку бор бу. 
Нисмо ушли у поли ти ку да бисмо реа ли зо ва ли лич не инте ре се, осво ји ли ман да-
те, сту пи ли у коа ли ци је, зау зе ли управ не одбо ре, врши ли власт ради вла сти. Циљ 
нам је да у поли ти ку вра ти мо поште ње и част, прин ци пе и досто јан ство.

Ман да ти које ћемо доби ти од наро да за Ђур ђев дан нису наши, већ су доби је-
ни на пове ре ње да ћемо оста ти на зада том морал ном нивоу на коме смо више од 
13 годи на. Наш зада так после избо ра је да оправ да мо доби је но пове ре ње наро да 
и ништа дру го, да се зала же мо за опште добро, а забо ра ви мо лич не инте ре се.
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Сва ко ко се усу ди да пре кр ши вољу наро да, напра ви тру ле ком про ми се, гле да 
само сво је лич не инте ре се, а посеб но ула зи у неприн ци пи јал не коа ли ци је – изгу-
би ће ста тус двер ја ни на и неће моћи да се даље пред ста вља у име Две ри. Бити 
двер ја нин је морал на кате го ри ја, и ако поста не мо слич ни дру ги ма боље да се 
нисмо ни орга ни зо ва ли да се бави мо поли ти ком.

Сви сте сигур но послед њих месе ци чули од наро да да смо им ми послед ња 
нада и да су спрем ни да се са нама обра чу на ју ако ту наду изда мо. То није оно нај-
го ре што може да нам се деси. Нај го ре је да изне ве ри мо оче ки ва ња бира ча који 
су толи ко пута до сада пре ва ре ни и раз о ча ра ни, а још горе је да изне ве ри мо наш 
духов ни и морал ни иде ал са којим смо ушли у поли ти ку.

Ви сте вла сни ци сво га ман да та и сво јим име ном и пре зи ме ном гаран ту је те 
морал не прин ци пе Две ри. Нека сви има мо у виду да од нашег поли тич ког пона-
ша ња зави си како ће наша поро дич на име на бити упи са на у исто ри ју срп ског 
наро да, по чему ће нас пам ти ти и како ће по нама гле да ти нашу децу. То је једи ни 
начин на који Вас све оба ве зу је мо да после избо ра ман дат који ће нам народ дати 
за Ђур ђев дан оста не вла сни штво наро да и да када буде мо про го во ри ли у име 
наро да то сви ма нама буде на душев ну корист и поро дич ни понос.

Амин, Боже дај!

Како ради ли, тако нам Бог помо гао!

У Бео гра ду,
На пра зник Све тог Нико ла ја Срп ског (3. маја) 2012. 

Ста ре шин ство Покре та Две ри – ЗА живот Срби је
Архив Српског покрета Двери

ПОЛИ ТИЧ КИ ЗАХ ТЕВ ЗА УКИ ДА ЊЕ  
АУТО НОМ НЕ ПОКРА ЈИ НЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пошто не робу је мо оста ци ма кому ни стич ких теко ви на и мртвој Југо сла ви-
ји, отва ра мо јав ну рас пра ву о ста ту су ауто ном не покра ји не Вој во ди не и руши мо 
ову табу-тему и недо дир љив мит о Вој во ди ни као поли тич кој посеб но сти уну тар 
Срби је. Данас је у Срби ји све могу ће дове сти у пита ње, изу зев „све те кра ве” вој во-
ђан ске ауто но ми је, и то више не сме бити тако.

У тре нут ку када се утвр ђу ју број не нове наци је и држа ве на Бал ка ну сма тра-
мо глав ним наци о нал ним инте ре сом уну тра шње јача ње држа ве Срби је. Срп ске 
Две ри тако поста ју први поли тич ки покрет који отво ре но зах те ва уки да ње ауто-
но ми је Вој во ди не, и у свом насту па ју ћем поли тич ком раду изме ђу избо ра, као и 
у Скуп шти ни Срби је након сле де ћих избо ра, засту па ће мо овај поли тич ки став.

Вој во ди на није има ла дру гог сми сла посто ја ња изу зев као Срп ска. Вој во ди на 
пре кому ни стич ке ауто ном не покра ји не Вој во ди не ника да није посто ја ла – ни 
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гео граф ски, а ни поли тич ки као држа ва. Пре ко сво јих Вели ких народ них скуп-
шти на Кра ље ви ни Срби ји су се 1918. при са је ди ни ле поје ди нач не срп ске обла сти 
Срем, Банат, Бач ка и Бара ња, а не Вој во ди на.

Вој вод ство Срп ско је наста ло као ауто но ми ја срп ског наро да у окви ру Аустри је 
и пото ње Аустро-Угар ске са јед ним једи ним циљем: опста нак срп ског наро да и 
њего вог наци о нал ног иден ти те та под туђин ском вла шћу и при са је ди ње ње Срби ји.

Дру гог раз ло га исто риј ског посто ја ња тзв. Вој во ди не нема. Оно га часа када 
је оства ре но при дру жи ва ње ових срп ских обла сти Срби ји, она је изгу би ла сва ки 
сми сао посто ја ња као Вој во ди на и поста ла је север на Срби ја, само један од дело ва 
држа ве Срби је. Тек тито и стич ки кон цепт раз би ја ња Срп ских зема ља на кома де 
и изград ње нових држа во ли ких иден ти те та на веков ним тери то ри ја ма срп ског 
наро да изно ва акту е ли зу је пита ње Вој во ди не у јед ном пот пу но дру га чи јем кон-
тек сту и сми слу од оног првог због кога је Вој во ди на и наста ла.

Дана шње одр жа ва ње посеб но сти Вој во ди не, дакле, наста вљач је тито и стич ке 
поли ти ке раз би ја ња срп ске држа ве, на радост број них туђин ских гео по ли тич-
ких инте ре са. Тако је Вој во ди на као срп ски исто риј ски тер мин, дело и побе да, 
поли тич ки оте та и зло у по тре бље на од ауто но ма ша за ства ра ње нових сепа ра ти-
стич ких циље ва: нове наци је и држа ве. Дана шњи вели ко а у то но ма ши су, у ства ри, 
при кри ве ни сепа ра ти сти.

Коме тре ба ауто но ми ја?

Зато јасно и гла сно поста вља мо пита ње коме у север ној Срби ји тре ба ауто но-
ми ја Вој во ди не, коме тре ба нова, додат на адми ни стра ци ја у Новом Саду, удва ја-
ње биро кра ти је и вла сти у одно су на пре сто ни цу Срби је? Коме ће то у север ној 
Срби ји доне ти добро?

Мно ги су деце ни ја ма уна зад твр ди ли да одва ја ње Црне Горе од Срби је није 
могу ће, а Црна Гора је данас неза ви сна и анти срп ска тво ре ви на. Ти исти сада кажу 
да је такво нешто немо гу ће да се дого ди у Вој во ди ни. Шта нам је чини ти пре него 
се неки вој во ђан ски поли ти ча ри јед но јутро про бу де са жељом да поста ну Мило 
Ђука но вић?

Једи ни здра во ра зум ски поли тич ки одго вор гла си: уки ну ти ауто но ми ју Вој во-
ди не као извор сва ког сепа ра ти зма. Срби ји нису потреб не ни ста ре ни нове ауто-
но ми је и реги о ни, већ јака уни тар на држа ва и јаке локал не само у пра ве, изме ђу 
којих нам нису потреб ни посред ни ци. 

У насту па ју ћем пери о ду нај пре је потреб но оја ча ти свест међу гра ђа ни ма 
север не Срби је о поли тич кој и еко ном ској штет но сти дана шње ауто но ми је и 
зна ча ју срп ских исто риј ских коре на и тра ди ци је негда шње Вој во ди не.

Што се тиче чуве ног лажног еко ном ског аргу мен та о изра бљи ва њу Вој во ди-
не од стра не Бео гра да, пред ла же мо да се сва финан сиј ска сред ства која одла зе у 
сада шњи покра јин ски буџет и тро ше на покра јин ску адми ни стра ци ју пре ба це 
локал ним само у пра ва ма у север ној Срби ји на рас по ла га ње и на тај начин подр жи 
њихо ва при вред на и сва ка дру га дру штве на актив ност.

Тако бисмо реши ли и поли тич ки про блем непо треб не ауто но ми је и еко ном-
ски про блем локал них сре ди на које су у покра јин ској адми ни стра ци ји доби ле 
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само дво стру ке наме те и дуплу биро кра ти ју која једе наше паре. Све ово тре ба 
посма тра ти посеб но у све тлу ново о тво ре них афе ра Раз вој не бан ке Вој во ди не и 
Фон да за раз вој, где се поста вља пита ње где су паре гра ђа на Срби је које су се очи то 
пре ли ле у стра нач ке и кри ми нал не џепо ве, све вре ме под фир мом бољег живо та 
у ауто ном ној покра ји ни Вој во ди ни?

Ко данас добро живи у Вој во ди ни изу зев ауто но ма шке поли тич ке ели те, 
покра јин ског чинов ни штва и ново сад ске биро кра ти је? Ко данас у север ној Срби ји 
има бољи бизнис од ауто но ма шког поли тич ког дело ва ња Лиге соци јал де мо кра та 
Вој во ди не и Демо крат ске стран ке? Зато је реше ње које доно си бољи живот свим 
гра ђа ни ма север не Срби је у уки да њу и поли тич ки и еко ном ски непо треб не и 
суви шне ауто но ми је Вој во ди не.

То је поли тич ки став који смо отво ри ли у свом пред ло гу Новог народ ног 
дого во ра још у фебру а ру 2011. годи не, који сада само додат но дефи ни ше мо и 
пре тва ра мо у кон крет ну поли тич ку акци ју кроз меди је, три би не, изда ва штво и 
дру ге видо ве про мо тив них делат но сти које ће конач но дове сти у пита ње ауто-
но ми ју Вој во ди не.

Изра жа ва мо пуну спрем ност да се конач но отво ри јав на рас пра ва о ауто ном ној 
покра ји ни Вој во ди ни и свим ауто но ма шким и сепа ра ти стич ким тен ден ци ја ма 
које се непре ста но дога ђа ју у север ној Срби ји годи на ма уна зад.

Са дру ге стра не, држа ва Срби ја мора оста ти гарант свих мањин ских пра ва на 
очу ва ње наци о нал ног иден ти те та и посеб но ода ти почаст свим оним пред став ни-
ци ма дру гих вера и наци ја који су кроз исто ри ју били спрем ни да жртву ју сво је 
живо те за одбра ну Срби је.

Таквих при ме ра има пуно и ради се о врхун ским изра зи ма патри о ти зма 
који мора ју наћи заслу жно место у исто риј ској све сти срп ског наро да и држа ве. 
Међу тим, пошто ва ње људ ских  и мањин ских пра ва не сме да пре ђе у дик та ту ру 
мањи на, нити може бити повод за сепа ра ти стич ке циље ве. То себи не дозво ља ва 
нити јед на озбиљ на држа ва на све ту, па не сме ни Срби ја. Срби ја је мул ти на ци-
о нал на, мул ти кул тур на и мул ти кон фе си о нал на држа ва од Нема њи ћа до данас, 
и то тако тре ба и да оста не, уз под се ћа ње да је лојал ност држа ви Срби ји оба ве зан 
услов за оства ри ва ње пра ва свих гра ђа на Срби је.

Доста је било да се вели ко а у то но ма ши и сепа ра ти сти срп ског поре кла скри-
ва ју иза наци о нал них мањи на и мани пу ли шу њихо вим инте ре си ма. Сигур ни 
смо, при том, да ни Мађа ри, Сло ва ци, Руму ни, Руси ни и дру ги пред став ни ци 
наци о нал них мањи на у север ној Срби ји, као ни ми Срби, не желе да поста ну Вој-
во ђа ни, и у томе ће има ти све о бу хват но раз у ме ва ње и подр шку нашег поли тич-
ког покре та. Пот пу но смо уве ре ни да је за све нас на првом месту држа ва Срби ја 
и да ауто ном на покра ји на Вој во ди на сви ма нама под јед на ко зна чи непо треб но 
поли тич ко опте ре ће ње, при ти сак на наш иден ти тет и ште ту за наш еко ном ски 
живот. Зато и у наци о нал ним мањи на у север ној Срби ји тра жи мо саве зни ка за 
овај поли тич ки зах тев уки да ња ауто ном не покра ји не Вој во ди не.

Ста ре шин ство Две ри,
26. 09. 2012.

Архив Српског покрета Двери
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ПРЕ КИ НИ ТЕ САРАД ЊУ СА ХАГОМ И ПРЕ ГО ВО РЕ СА ЕУ И ПРИ ШТИ НОМ
Осло ба ђа ју ће пре су де Гото ви ни и Мар ка чу, твор ци ма и реа ли за то ри ма 

етнич ког чишће ња и гено ци да над срп ским наро дом у Репу бли ци Срп ској Кра-
ји ни, тре ну так су за општу моби ли за ци ју срп ске поли тич ке сце не и јав но сти. 
Покрет Две ри тра жи од пред сед ни ка и Вла де Срби је:

1. да момен тал но пре ки не сва ку сарад њу са Хашким три бу на лом,
2. да од Хага зах те ва пушта ње на сло бо ду и вра ћа ње у Срби ју свих Срба опту-

же них и осу ђе них пред овим лажним и анти срп ским судом,
3. да све слу жбе ни ке Хашког три бу на ла у Срби ји сма тра непо жељ ним осо-

ба ма (per so na non gra ta).
Ово је послед њи тре ну так да се ста не на пут погуб ном про це су при дру жи ва ња 

Срби је Европ ској уни ји, која је отво ре но ста ла иза гено цид не поли ти ке Неза ви сне 
држа ве Хрват ске, коју - иако гено цид ну тво ре ви ну - при ма у Уни ју. Ово је тако ђе 
тре ну так за пре кид пре го во ра са тзв. при штин ским режи мом у Бри се лу, који ће 
завр ши ти на исти ова кав начин пони же њем срп ског наро да.

Ако пред сед ник и Вла да Срби је не схва та ју ове три ства ри и не напра ве хит не 
јав не поли тич ке и дипло мат ске поте зе у том прав цу, пред сед ник и Вла да Срби је 
поста ју сау че сни ци у пони жа ва њу и уни шта ва њу срп ског наро да, чиме ми више 
нема мо глав ни про блем са Хагом и Европ ском уни јом, већ глав ни про блем свих 
родо љу би вих сна га у Срби ји поста ју – пред сед ник и Вла да Срби је.

Две ри неће дуго чека ти одго вор пред сед ни ка и Вла де Срби је по овим пита њи ма.

Инфо слу жба Две ри,
16. 11. 2012. 

Архив Српског покрета Двери
 

КАКО БИ ДВЕ РИ РЕГУ ЛИ СА ЛЕ СТА ТУС  
„АГЕ НА ТА СТРА НОГ ИНТЕ РЕ СА” У СРБИ ЈИ

На кон фе рен ци ји за меди је одр жа ној у Меди ја цен тру Две ри Срђан Ного, 
члан Ста ре шин ства Две ри, изнео је пред лог Покре та како регу ли са ти посло ва ње 
и јав но дело ва ње невла ди них орга ни за ци ја и меди ја који су ових дана ети ке ти-
ра ни као стра ни аген ти.

Две ри пред ла жу закон ско уре ђе ње ове обла сти

Изра жа ва ју ћи свој став про тив забра не орга ни за ци ја које су саста вља ле спи-
ско ве НВО и меди ја под стра ним ути ца јем – Две ри се зала жу за закон ска реше ња 
која ће област финан си ра ња дома ћих меди ја и НВО учи ни ти тран спа рент ним.
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Нови Закон о невла ди ним орга ни за ци ја ма који ће Две ри засту па ти биће 
засно ван на реше њи ма руског зако но дав ства, а која су бла жа вер зи ја стро гих 
закон ских реше ња која у овој обла сти при ме њу је зако но дав ство САД.

Сагла сно овим реше њи ма сва ка невла ди на орга ни за ци ја која при ма финан-
сиј ска сред ства из ино стран ства има ла би оба ве зу да држав ним орга ни ма Срби је 
под но си шесто ме сеч ни изве штај о свим упла та ма које је доби ла, о свим уго во ри ма 
које је закљу чи ла и усме ним спо ра зу ми ма које је пости гла, као и о изво ри ма свих 
сво јих финан сиј ских при хо да.  Ова кве невла ди не орга ни за ци је би има ле оба ве зу 
да у свом име ну ста ве озна ку „агент стра ног инте ре са“, и да у прав ном про ме ту и 
јав ним насту пи ма на вид ном месту истак ну ову озна ку. Нарав но, ово се одно си 
само на невла ди не орга ни за ци је које сво јим дело ва њем ути чу на одлу ке држав них 
орга на или на фор ми ра ње јав ног мње ња у Срби ји, а то чине за рачун и у корист 
финан си је ра који их финан си ра ју из ино стран ства.

Слич ни  модел би био при ме њен и на меди је који се финан си ра ју из ино стран-
ства, а тако ђе би била оба ве за и да се јасно зна вла снич ка струк ту ра свих меди ја  
и да та инфор ма ци ја буде јав но доступ на у сва ком тре нут ку.

Ова квим уре ђе њем обла сти дело ва ња невла ди них орга ни за ци ја које делу ју 
сагла сно инте ре си ма стра них држа ва спу сти ла би се тен зи ја у дру штву која је 
наста ла прет ход них дана услед  дело ва ња патри от ских орга ни за ци ја које су због 
осно ва не сум ње да поје ди не НВО раде за стра не инте ре се саста вља ле спи ско ве 
таквих орга ни за ци ја одре ђу ју ћи их као „стра не аген те“.

Појам „агент стра ног инте ре са“ у слу ча ју закон ског пред ло га за који се Две-
ри зала жу нема зна че ње оба ве штај ног или без бед но сног аген та слу жби стра них 
држа ва. Појам „агент стра ног инте ре са“ има зна чај медиј ског и дру штве ног 
заступ ни ка стра них држа ва у нашој јав но сти, што сво јом тран спа рент но шћу 
губи зна чај суб вер зив но сти али у исто вре ме даје јасну пору ку нашој јав но сти о 
кре ди би ли те ту ста во ва таквих НВО и меди ја.

Инфо слу жба Две ри,
18. 01. 2013.

Архив Српског покрета Двери
 

ГОРА ЧИЋ КИ ПРО ГЛАС
Гора чић ка буна: у име сло бо де наро да и прав не држа ве

Ове, 2013. годи не Господ ње, навр ша ва се 120 лета од Гора чић ке буне, када је 
срп ски народ слав ног Дра га че ва са осам на ест живо та сво јих сино ва пла тио сво ју 
бор бу за пра во на сло бо дан живот и прав ну држа ву. Тада су пред став ни ци јед ног 
нена род ног режи ма посла ли вој ску да отме општин ски печат у Гора чи ћи ма, где је 
на вла сти била Народ на ради кал на стран ка, коју је водио вели ки сео ски народ ни 
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три бун Ран ко Тај сић. Брат ска крв је про ли ве на ради очу ва ња нена род не вла сти 
и њених при ви ле ги ја.

Ста ри срп ски ради ка ли су сво ју бор бу засни ва ли на пра во слав ној вери, духу 
соли да ри зма поро дич не задру ге и иде ји народ не држа ве, а и Две ри данас сто је 
на истим теме љи ма. Зато и себе и вас под се ћа мо на основ на наче ла раних ради-
ка ла, којих се и ми, у усло ви ма у који ма данас живи мо, држи мо, насто је ћи да их 
оства ри мо у прак си.  

      
Две ри  као наста вља чи ста рих срп ских ради ка ла

Основ на наче ла Народ не ради кал не стран ке, која је била више опште на род ни 
покрет а мање пар ти ја дана шњег типа, јесу: 

1. Сма ње ње биро крат ског систе ма и уре ђе ње земље на наче ли ма само у йра ве. 
Држав ни чинов ни ци мора ју бити слу ге наро да и не сме ју ради ти про тив њего вог 
добра. По речи ма вели ког сео ског народ ног три бу на Ада ма Бого са вље ви ћа: „Нека 
нам се каже, кад је наш народ који оди ћопав, издр пан, довољ но нена хра њен итд. 
одо брио и при стао да његов слу га, то јест чинов ник има две и три хиља де тали ра 
пла те?... Сав напре дак у земљи, то је једи но напре дак наше биро кра ти је“;  

2. Уки да ње реги о на и йоде ла на ойшти не и сре зо ве (окру ге) као орга не локал не 
само у йра ве. По речи ма Пере Тодо ро ви ћа: „Кад народ буде делио и пла те и чино ве, 
није дан чинов ник више неће има ти инте ре са да буде про тив наро да и да му ради 
о ште ти“;    

3. Држав на неза ви сност и ује ди ње ње Срй ства, као и кул тур но йот йо ма га ње 
нео сло бо ђе них дело ва нашег наро да. Пашић је гово рио: „Наци о нал на сло бо да це-
лог срп ског наро да била је за мене већи и јачи иде ал но што је то била гра ђан ска 
сло бо да Срба у Кра ље ви ни“; 

4. При вред на само стал ност и осло нац на сво је сна ге: „Да се нашим про из во ди ма 
про кр чу ју ста ри и отва ра ју нови путе ви и нове свет ске пија це“, тра жио је ради кал-
ски про грам, а Миха и ло Вујић је исти цао: „Пут којим нам ваља поћи у еко ном ској 
поли ти ци нашој ука зу ју нам саме потре бе наше, а то је пут који води ства ра њу 
наше дома ће, народ не инду стри је“. Нико ла Пашић је гово рио: „Зада так је сва ке 
вла де да напре дак инду стри је дове де у сагла сност са народ ним инте ре си ма и да 
не допу сти да инду стриј ска пред у зе ћа, од којих зави си бла го ста ње наро да, пад ну 
у руке таквих пред у зи ма ча чији су инте ре си дија ме трал но супрот ни народ ним“. 
А то је, опет по Паши ћу, зна чи ло: „Дру гим речи ма, ми хоће мо демо крат ску сло бо-
ду, децен тра ли за ци ју, хоће мо да народ сачу ва мо да не усво ји погре шке запад ног 
инду стриј ског дру штва, где се ства ра про ле та ри јат и неиз мер ни бога та шлук, но 
да се инду стри ја подиг не на осно ви задру жној“.  

5. Јака Скуй шти на. Ради ка ли су исти ца ли да Скуп шти на мора бити израз 
народ не воље, а не инте ре са извр шне вла сти. Још 1881. годи не је рече но: „Уме сто 
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да вла да пита и чује шта Скуп шти на гово ри у име наро да, а оно већи на скуп штин-
ска пита вла ду шта да ради и како да извр шу је њене жеље и њене зах те ве“. 

6. Народ но обра зо ва ње у скла ду са йотре ба ма дру штва. Тако Нико ла Пашић 
у Сена ту Кра ље ви не Срби је, на почет ку 20. века, упо зо ра ва да не тре ба жури ти с 
про свет ним рефор ма ма, и каже да се рефор ме изво де „по дугом тума че њу сви ју 
потре ба што их један народ осе ћа. Изво де се онда када се ство ри тач но и опре де-
ље но мишље ње о томе, какви тре ба да су гра ђа ни јед не земље после 15-20 годи на, 
којој стру ци тре ба дати више пре ва ге, а којој мање“. 

7. Осло нац на народ. Нико ла Пашић је био више него јасан: „Гуњац и опа нак 
је осло бо дио ову земљу од сил ног тур ског господ ства. Он је поди гао ову земљу и 
ову држа ву и он тре ба по пра ву и нау ци, по раду и пожр тво ва њу, да буде госпо дар 
у сво јој земљи“. Ради кал ски лист „Само у пра ва“ од 7. новем бра 1881. напо ми њао је 
да је међу ради ка ли ма „сав сирот ни срп ски народ, све оно што носи гуњ и опа-
нак, сва она сиро ти ња што јој бога та ши наре зу ју дан ке и пре то ва ру ју на њу све 
држав не тере те, сви жед ни прав де и про све те, сви поти ски ва ни и гло бље ни“. 
 

8. Нейот чи ња ва ње стра ном кайи та лу. У ради кал ском про гра му из 1881. 
јасно је рече но да је циљ новог покре та да „поли тич ки и еко ном ски инте ре си 
наше домо ви не вазда буду очу ва ни и зашти ће ни“. Ради ка ли су се бори ли про тив 
по држа ву штет них уго во ра, какав је био онај о изград њи желе зни це пот пи сан са 
сум њи вим фран цу ским капи та ли стом Бон ту ом, који је уско ро и бан кро ти рао. То 
је тип уго во ра који је „непот пун и неја сан, поли тич ки ште тан и опа сан, финан сиј-
ски тере тан и каи шар ски“ (зеле на шки). Годи не 1907, пово дом поку ша ја Аустри је 
да трај но учвр сти сво ју еко ном ску моћ у Срби ји, Пашић је јасан: „Јер када јед на 
држа ва при ми оба ве зу да паза ри код дру ге држа ве, и да јој при зна првен ство над 
сви ма дру гим држа ва ма, онда та држа ва није неза ви сна, она је под про тек то ра том 
дру ге држа ве. А то, госпо до, Срби ја није могла допу сти ти!“

9. Руси ја. У писму свом руском позна ни ку, Зино вје ву, Нико ла Пашић (кога 
је Аустри ја нац Редлих опи сао као „ватре ног русо фи ла и као таквог у исто вре ме 
ватре ног Срби на“), каже: „Наша пар ти ја у спољ ној поли ти ци држа ла се сло вен ске 
и пра во слав не Руси је, а уну тра шњој поли ти ци срп ских оби ча ја и духа“. Твр дио је, 
у том истом писму, да од Запа да тре ба „узи ма ти само тех нич ка зна ња и нау ку и 
кори сти ти се њима у сло вен ско-срп ском духу“, а ради кал ско поли тич ко „вје ру ју“ 
иска зао као „све сло вен ски савез под зашти том Импе ра то ра и цара руског“. Због 
тога је Пашић увек кри ти ко вао срп ску власт кад је одсту па ла од саве за са Руси-
јом; тако је 2. јуна 1881. у Заје ча ру изја вио: „Наша спољ на поли ти ка увек је ради ла 
про тив саве та Руси је, и тру ди ла се да уве ри европ ске држа ве да се наша поли ти ка 
не пово ди за саве ти ма Руси је, и тра жи ла је сим па ти је и пот по ре запад не Евро пе, 
а изгу би ла је сим па ти је Руси је“. А 1893. годи не, после при је ма код руског цара, 
Пашић пише: „Казао сам му да у Срби ји вла да уве ре ње и код наро да и на сре ћу код 
мла дог кра ља, да су срп ски инте ре си и срп ска народ на будућ ност тесно веза ни 
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са могу ћом и вели ком пра во слав ном Руси јом, која је покро ви тељ пра во сла вља и 
сло вен ства, та два еле мен та на који ма је срп ска држа ва засно ва на“. 

10. Народ ни дого вор и народ ни три бу ни. Ради кал ски лист „Само у пра ва“ посеб-
но је исти цао: „Ми нема мо наро чи те бар јак та ре, нема мо вође и шефо ве... Наша 
коман да је наш брат ски дого вор и спо ра зум“. На челу раних срп ских ради ка ла 
нала зи ли су се аутен тич ни пред став ни ци из наро да, посеб но са села, који су попут 
Ран ка Тај си ћа били при мер народ не чести то сти и поли тич ке мудро сти, врсни 
бесед ни ци и хари зма тич ни посла ни ци од огром ног народ ног пове ре ња.  

Све наве де но данас јесте и биће про грам и начин поли тич ког рада Покре та 
Две ри, са надом да ћемо бити достој ни наслед ни ци ста рих срп ских ради ка ла. 

У Гора чи ћи ма, на дан обе ле жа ва ња 120 годи на од Гора чић ке буне
20. 02. 2013. 

Архив Српског покрета Двери

НОВИ ЕКО НОМ СКИ МАНИ ФЕСТ
 
Ско ро три годи не после обја вљи ва ња Новог народ ног дого во ра и ула ска Покре-

та Две ри у поли ти ку обја вљу је мо нови еко ном ски мани фест и даље раз ви ја мо 
основ не про грам ске тач ке нашег еко ном ског про гра ма са којим изла зи мо пред 
јав ност и на сле де ће избо ре.

Кроз фор си ра ње уво за, пљач ка шку при ва ти за ци ју, пре це ње ни курс дина ра 
и обе сми шља ва ње дома ће про из вод ње уга ше на је већи на про из вод них пого на 
и са њима број на рад на места. Бан кар ски систем је гото во у пот пу но сти пре дат 
стран ци ма и при ла го ђен њихо вим инте ре си ма наме та њем енорм но висо ких 
кама та и накна да. Тешко сте че не и ску по пла ће не деви зе се и даље само у би лач-
ки тро ше на увоз и вештач ко одр жа ва ње пре це ње ног кур са како би се одло жио 
бан крот све већег бро ја пре за ду же них гра ђа на и све зна чај ни јег дела при вре де. 
Наста вље но је енорм но заду жи ва ње држа ве у ино стран ству ради попу ња ва ња 
рупа у буџе ту, дава ње стра ним инве сти то ри ма по више хиља да евра за отва ра ње 
рад них места и масов но стра нач ко запо шља ва ње у држав ној адми ни стра ци ји и 
јав ним пред у зе ћи ма. Попут неког нар ко ма на који про да је све из куће, режим је 
почео да рас про да је и оно што није на про да ју. Тако је сада дошла на ред и про да ја 
јав них пред у зе ћа (Теле ком...) и пољо при вред ног земљи шта, док су у при пре ми 
про да је пре о ста лих изво ра пија ће воде и при ва ти за ци ја кому нал них пред у зе ћа.

Кључ ни циље ви еко ном ске поли ти ке Две ри

Сма тра мо да је једи ни пут ка реша ва њу мно гих суд бо но сних еко ном ских и 
дру гих држав них пита ња осло ба ђа ње из зача ра ног кру га и напу шта ње намет ну тог, 
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коло ни јал ног еко ном ског систе ма, те вра ћа ње суве ре ни те та и кон тро ле над на-
шом еко но ми јом, наци о нал ном валу том, при вре дом и при род ним ресур си ма. 
Сма тра мо да је потреб но уве сти нови модел еко но ми је и орга ни за ци је при ме ре-
ни ји држа ви у раз во ју, у коме ће се уме сто себич них инте ре са стра на ца, тај ку на и 
поли тич ке оли гар хи је задо во ља ва ти еко ном ски инте ре си гра ђа на, држа ве Срби је 
и срп ског наро да у цели ни. Ма коли ко било стра них инве сти ци ја оне не могу да 
обез бе де дуго ро чан и ста би лан посао за нај ве ћи број гра ђа на Срби је, осим за уски 
слој повла шће них поје ди на ца. Ти про из вод ни пого ни би увек били на крај њој 
пери фе ри ји гло бал них про из вод них лана ца који под ра зу ме ва ју што ниже пла-
те и висо ку изве сност изне над ног затва ра ња и пре се ље ња на дру го место када то 
више не буде одго ва ра ло њихо вим газда ма. И њихов дола зак и одла зак би били 
после ди ца спро во ђе ња њихо ве стра те ги је која нема ника кве везе са Срби јом и 
њеним гра ђа ни ма.

Срби ји је потре бан еко ном ски модел који је засно ван на соп стве ном при вред-
ном раз во ју чији би резул тат био раз вој соп стве не инду стри је у обла сти ма које би 
обез бе ди ле вели ки број ста бил них рад них места. Кроз суп сти ту ци ју уво за дома-
ћом про из вод њом у буџет би се вра ти ли и поре ски при хо ди од лич них дохо да ка 
рад ни ка у про из вод њи, јер се они сада кроз купо ви ну стра не робе и финан си ра ње 
пла та стра них рад ни ка одли ва ју ка буџе ти ма држа ва из којих ту робу уво зи мо.

Ода кле обез бе ди ти новац за раз вој дома ће при вре де?

Глав но пита ње које се сада са пра вом може поста ви ти је финан си ра ње раз-
во ја у ова квом еко ном ском моде лу. Ту је и кључ на уло га држа ве у при вред ном 
раз во ју, јер држа ва тре ба да испла ни ра капи тал не про јек те и обез бе ди њихо во 
финан си ра ње пре те жно из дома ћих изво ра. Про јек ти попут изград ње путе ва, 
инфра струк ту ре, елек тра на и систе ма за навод ња ва ње могу бити засно ва ни на 
поли ти ци ниских камат них сто па НБС која би била усме ре на ка дуго роч ном 
при вред ном раз во ју. Цене ћи да је наша земља мала и са огра ни че ним ресур си ма, 
држа ва би одре ди ла стра те шке прав це раз во ја и стра те шке гра не у које ће ула-
га ти, за које се сма тра да у будућ но сти могу доне ти ком па ра тив не пред но сти и 
пову ћи цело куп ни при вред ни раз вој напред, ства ра ју ћи кон ку рент ну при вре ду 
за неки пери од, не само на реги о нал ном нивоу, већ и шире. Том при ли ком држа ва 
би пома га ла тим гра на ма свим обли ци ма царин ске и ван ца рин ске зашти те, суб-
вен ци ја ма, меким кре ди ти ма, гаран ци ја ма и слич но, у циљу пости за ња зада тих 
циље ва. За ове потре бе била би осно ва на и Раз вој на бан ка Срби је.

Цен трал на еко ном ска иде ја Две ри

Да се за сва ки про из вод, ком по нен ту, сиро ви ну, услу гу или рад које је могу ће 
обез бе ди ти из дома ћих изво ра, финан си ра ње оба ви из сред ста ва која би се пре ко 
Раз вој не бан ке Срби је и дома ћих бана ка намен ски доби ја ла из стро го кон тро ли-
са не при мар не еми си је. Држа ва би мора ла да даје под сти ца је, поре ске олак ши це, 
као и селек тив но кре ди ти ра при вред не гра не које су носи о ци раз во ја и суп сти-
ту ци је уво за. Циклус би се могао запо че ти гру пом про из во да који су нај лак ши 
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за суп сти ту ци ју, тј. који зах те ва ју нај ма ња ула га ња, кра ће вре ме реа ли за ци је и 
јед но став ни ју орга ни за ци ју. Потреб но је овај про цес поспе ши ти циља ним царин-
ским и ван ца рин ским бари је ра ма за увоз робе коју жели мо да суп сти ту и ше мо 
дома ћом про из вод њом. Суб сти ту ци ја уво за би пове ћа ла запо шља ва ње, што би 
пове ћа ло потро шњу и при ли ве у буџет. Посте пе но би се сма њио трго вин ски и 
плат но-билан сни дефи цит са ино стран ством. Држа ва би има ла више сред ста ва 
да додат но сти му ли ше суп сти ту ци ју уво за и уво ди мере за поспе ши ва ње кон-
ку рен ци је и при пре му пред у зе ћа за извоз. Тако би се успо ста ви ла пози тив на 
поврат на спре га и наста вио циклус суп сти ту ци је уво за на дру ге гру пе про из во да 
где је суп сти ту ци ја тежа и тра жи дуже вре ме и већа ула га ња.

Кључ ну полу гу раз во ја срп ске при вре де види мо у окре та њу Срби је ка евро а-
зиј ским инте гра ци ја ма, Руси ји, Царин ској Уни ји и дру гим видо ви ма еко ном ске 
сарад ње на Исто ку, где Срби ја има огром ну шан су за пла си ра ње сво јих про из во да 
и нала же ње зајед нич ких поли тич ких и еко ном ских инте ре са. Европ ска Уни ја је 
инте гра ци о ни про је кат про шло сти, а Евро а зиј ска Уни ја је будућ ност. На руској и 
источ ној стра ни све та данас се нала зи мно го веће тржи ште, за нас отво ре ни је (у 
слу ча ју Руси је 99% дома ћих про из во да изво зи мо без цари не), тамо се пра ве нови 
инве сти ци о ни фон до ви, могу доби ти повољ ни ји кре ди ти и оче ки ва ти већа еко-
ном ска сарад ња.

Пра те ће мере

• Потреб но је попут Мађар ске вра ћа њем дуго ва завр ши ти сарад њу са ММФ-
ом и гене рал но се осло бо ди ти стра ног ути ца ја на поли ти ку и еко но ми ју.

• Потреб но је и уна пре ђе ње ком плет не поре ске адми ни стра ци је и пот пу но 
нова поре ска поли ти ка у слу жби под сти ца ја дома ће при вре де.

• Нео п ход но је посте пе но сма њи ва ње уче шћа испла те пен зи ја из буџе та и 
ства ра ње Капи тал ног пен зи о ног фон да који би оства ри вао што већи део при хо да 
из којих би се финан си ра ла испла та пен зи ја.

• Пуна еко ном ска сарад ња и пла ни ра ње зајед нич ког еко ном ског раз во ја са 
Репу бли ком Срп ском. Зала же мо се за напу шта ње ЦЕФ ТА-спо ра зу ма и пре ла зак 
на била те рал не спо ра зу ме о еко ном ској сарад њи са земља ма у реги о ну који тре ба 
да буду пот пи са ни из угла реал но сагле да ног зајед нич ког инте ре са. Зала же мо се 
за дослед но спро во ђе ње поли ти ке реци про ци те та пре ма Хрват ској и Сло ве ни ји 
и про пор ци о нал но сузби ја ње непра вед не и апсурд не аси ме три је, тј. њено кори-
го ва ње пого то во у обла сти мало про да је и агро ин ду стриј ског ком плек са.

• Мисли мо да би тре ба ло обно ви ти ЗОП (Завод за обра чун и пла ћа ње) који би 
био и носи лац систе ма за дома ћи и деви зни плат ни про мет.

• Пуна, а не селек тив на бор ба про тив коруп ци је и кри ми на ла, Закон о испи ти-
ва њу поре кла имо ви не поли ти ча ра и тај ку на, као и кон фи ска ци ја про тив за ко ни то 
сте че не имо ви не. Поо штра ва ње и стро га при ме на анти мо но пол ске регу ла ти ве 
пого то во у обла сти мало про да је.

• Забра на про да је стран ци ма већин ског вла сни штва над јав ним пред у зе ћи-
ма, руд ни ци ма, пољо при вред ним земљи штем, изво ри ма воде, реч ним токо ви ма 
и бања ма.



III ОДА БРА НИ ПРО ГРАМ СКИ ТЕК СТО ВИ

265

• Подр шка раз во ју про из вод ног, пре ра ђи вач ког и потро шач ког задру гар ства, 
као вели ке раз вој не шан се мале и сред ње при вре де, посеб но пољо при вре де и 
раз во ја поро дич них фир ми.

• Реша ва ње про бле ма кре ди та индек си ра них у стра ној валу ти пре ба ци ва њем 
што већег дела тере та про ме не кур са са гра ђа на и при вре де на бан ке. Омо гу ћа ва-
ње лич ног сте ча ја како би се поро ди це спа си ле од оду зи ма ња имо ви не у слу ча ју 
немо гућ но сти изми ре ња кре дит них, кому нал них и дру гих пре за ду же но сти.

• Додат но опо ре зо ва ње бана ка.
• Елек трон ска држав на упра ва и олак ша ње у доби ја њу свих врста доку ме на та 

за гра ђа не и при вре ду.
• Потреб но је ускла ди ти раз вој нау ке да буде у функ ци ји при вред ног раз во ја, 

ускла ди ти обра зо ва ње са потре ба ма при вре де, ради ти на раз во ју руб них гра до ва 
и нераз ви је них дело ва Срби је, подр жа ти мла де пољо при вред ни ке и повра так на 
село, итд.

Две ри не желе да нуде швед ски стан дард, бла го ста ње пре ко ноћи, пра зна 
обе ћа ња и пред из бор не куле и гра до ве, јер то сма тра мо нере ал ним, лажним и 
неча сним. Ко то жели да чује има довољ но поли тич ких стра на ка које их лажу 
већ више од 20 годи на. Наша је оба ве за да - ма коли ко она тешка била - гово ри мо 
исти ну. Већи на леко ва у меди ци ни су гор ког уку са, али пома жу. Тако и Две ри у 
поли ти ци мора ју да све до че исти ну: ма коли ко она боле ла или била непри јат на, 
ма коли ко одби ла гла са ча који су нави кли на лажи и лини ју мањег отпо ра, и ма 
коли ко тра жи ла вре ме или жртву да би се дошло до про ме не и бољит ка.

Еко ном ски савет Две ри,
25. 12. 2013.

Архив Српског покрета Двери

САВИН ДАН СКИ ПРО ГЛАС: СРБИ РОДО ЉУ БИ  
СВИ И СВУ ДА – УЈЕ ДИ НИ ТЕ СЕ!

На дана шњи пра зник, кад сви као Срби сто ји мо пред ликом Све тог Саве и 
пре и спи ту је мо себе шта смо а шта нисмо ура ди ли за сво ју Отаџ би ну, поста вља се 
пита ње како ће срп ски родо љу би насту пи ти на ван ред ним репу блич ким избо-
ри ма који нас уско ро оче ку ју.

Вла да ју ћи режим СНС и СПС, у директ ној сарад њи са лажном опо зи ци јом 
оли че ном у Ђила су, Тади ћу, ЛДП-у, УРС-у, Чан ку, Вуку Дра шко ви ћу и Раси му 
Љаји ћу, при пре ма нове избор не нере гу лар но сти, лажи и пре ва ре у циљу пра-
вље ња апсо лут не већи не у буду ћем сази ву Скуп шти не Срби је. Овај удру же ни 
зло чи нач ки поду хват свих поли тич ких стра на ка које су за ула зак Срби је у ЕУ по 
сва ку наци о нал ну цену напра вљен је са циљем буду ће про ме не Уста ва Срби је, 
дефи ни тив не изда је Косо ва и Мето хи је и даљег раз би ја ња Срби је у Вој во ди ни и 
Рашкој обла сти.
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Нај ве ћа одго вор ност у ово ме тре нут ку је на Демо крат ској стран ци Срби је, 
Срп ској ради кал ној стран ци и Покре ту Две ри.

Наше три родо љу би ве поли тич ке орга ни за ци је, без обзи ра на све наше међу-
соб не раз ли ке, а уз помоћ дру гих патри от ских орга ни за ци ја и истак ну тих наци-
о нал них инте лек ту а ла ца који би несум њи во подр жа ли ову зајед нич ку избор ну 
листу, зајед нич ки би поста ли доми нант на поли тич ка сна га у Скуп шти ни Срби је.

Познат је став Две ри да је зајед нич ка избор на листа свих родо љу би вих поли-
тич ких опци ја које су за пре кид пре го во ра са ЕУ и одбра ну Срби је боља од поје-
ди нач них насту па на избо ри ма, јер не сме мо више дозво ли ти да буде бачен један 
патри от ски глас, а камо ли више про це на та гла со ва. На овај начин поста ли бисмо 
непре мо сти ва пре пре ка у буду ћем сази ву Скуп шти не Срби је за про ме ну Уста ва 
и даље морал но, еко ном ско, соци јал но и све у куп но држав но уру ша ва ње Срби је.

 
Ста ре шин ство Покре та Две ри

О Савин да ну 2014.
Архив Српског покрета Двери

ПОСТО ЈИ НАЧИН ЗА УЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ ПАТРИ ОТ СКОГ БЛО КА

Пово дом разно вр сних инфор ма ци ја које су се поја ви ле у меди ји ма о томе 
да ли ће доћи до зајед нич ке избор не листе коју би пред во ди ле ДСС, СРС и ДВЕ-
РИ, а на којој би се нашле и дру ге патри от ске орга ни за ци је и истак ну ти наци о-
нал ни инте лек ту ал ци, Покрет Две ри исти че да још није касно за оства ре ње ове 
поли тич ке иде је која гаран ту је пре ко 20% гла со ва на ван ред ним репу блич ким 
избо ри ма. У дана шњој изја ви за меди је Бошко Обра до вић, члан Ста ре шин ства 
Покре та Две ри, пону дио је и начин како ство ри ти ову зајед нич ку избор ну листу 
свих срп ских родо љу ба. 

Бошко Обра до вић је пред ло жио да ини ци ја ти ву за зајед нич ку избор ну листу 
покре не Скуп шти на ауто ном не покра ји не Косо ва и Мето хи је на челу са истак-
ну тим вођа ма Срба са севе ра Косо ва и Мето хи је, а да се тој ини ци ја ти ви потом 
ода зо ву ДСС, СРС и Две ри. Овај позив Срба са Косо ва и Мето хи је за ства ра ње 
држа во твор ног бло ка свих родо љу би вих поли тич ких орга ни за ци ја нико не би 
смео да одби је. Као сим бол патри от ског једин ства у одбра ни јужне покра ји не у 
саста ву Срби је, Обра до вић је пред ло жио да први на зајед нич кој избор ној листи 
буде упра во неко од лиде ра Срба са севе ра Косо ва и Мето хи је.

Обра до вић је нагла сио да вла да ју ћи режим на челу са Алек сан дром Вучи ћем 
пре ко сво јих спа ва ча у наци о нал ним стран ка ма и удру же њи ма ових дана све чини 
да не дође до фор ми ра ња Патри от ског бло ка, јер би то била нај ве ћа опа сност за 
њихо ву власт. Ова зајед нич ка избор на листа дефи ни тив но би зау ста ви ла план за 
про ме ну Уста ва Срби је, тотал ну изда ју Косо ва и Мето хи је и пот пу но еко ном ско 
уру ша ва ње држа ве.
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Бошко Обра до вић је на кра ју у име Ста ре шин ства Покре та Две ри позвао Скуп-
шти ну АП Косо ва и Мето хи је да буде покре тач фор ми ра ња Патри от ског бло ка. 

 
Инфо слу жба Две ри

01. 02. 2014.
Архив Српског покрета Двери

 

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ОСА МО СТА ЉЕ ЊЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ  
И ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ СРБИ ЈИ

 У све тлу ново на ста лих гео по ли тич ких окол но сти, исто риј ских пра ва и 
наци о нал них инте ре са срп ског наро да, Покрет Две ри покре ће јав ну рас пра ву 
на тему да ли је вре ме да се поста ви пита ње неза ви сно сти Репу бли ке Срп ске од 
Босне и Хер це го ви не, њеног оса мо ста ље ња и при са је ди ње ња Срби ји. 

 Босна и Хер це го ви на је вештач ка и нефунк ци о нал на држа ва која нема 
будућ ност. Због свог веков ног стра да ња и непо кле ка, срп ски народ са запад не 
стра не Дри не заслу жу је сво ју само стал ну држав ност и мно го јачи сте пен веза но-
сти и ује ди ње ња са Мати цом Срби јом.

 Насту па ју ћи пар ла мен тар ни избо ри у Репу бли ци Срп ској иде ал на су 
при ли ка да се сви поли тич ки акте ри изја сне на ову тему, а и у Срби ји би тре ба ло 
покре ну ти јав ну рас пра ву и тра жи ти мишље ње свих реле вант них држав них и 
дру штве них фак то ра: од Пред сед ни ка, пре ко Вла де и Скуп шти не Срби је, до свих 
дру гих поли тич ких и дру штве них орга ни за ци ја, САНУ и СПЦ. 

 Срп ски народ и њего ви прва ци не могу више ста ја ти са стра не и гле да-
ти како их исто риј ски дога ђа ји пре сти жу. Исто риј ска кашње ња у поли тич ким 
реак ци ја ма наших инте лек ту ал них и поли тич ких ели та у 20. веку ску по су нас 
кошта ла. Ово је вре ме у коме тре ба дело ва ти у сусрет дога ђа ји ма, а 21. век је несум-
њи во век дез ин те гра ци ја вештач ки ство ре них држа ва на про сто ру нека да шњег 
Совјет ског саве за и бив ше Југо сла ви је. Све држа ве наста ле на овим про сто ри ма 
плод су теро ри стич ког дело ва ња Кому ни стич ке интер на ци о на ле, а не веков них 
држа во твор них обли ка посто ја ња. Зато срп ски народ има сва поли тич ка, међу-
на род на и исто риј ска пра ва да покре не про цес само о пре де ље ња у Репу бли ци 
Срп ској, и да сво ју држав ност на про сто ри ма Босне и Хер це го ви не зао кру жи, 
иду ћи у сле де ћем кора ку ка пуном држав ном једин ству са Срби јом. 

 Покрет Две ри у овом глав ном наци о нал ном задат ку види сми сао свог 
поли тич ког дело ва ња у будућ но сти и покре ће јав ну рас пра ву на ову тему у срп ској 
јав но сти са обе стра не Дри не, која ника да није и неће бити гра ни ца, већ кич ма 
срп ског наро да и држав но сти. 

Инфо слу жба Две ри,
02. 09. 2014.

Архив Српског покрета Двери
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СМЕР НИ ЦЕ НОВЕ ПРО СВЕТ НЕ ПОЛИ ТИ КЕ
Основ но и сред ње обра зо ва ње и вас пи та ње

Жели мо да шко ла буде место у које уче ни ци радо дола зе, у коме ће сти ца ти 
зна ња йотреб на за живот, у коме ће сти ца ти основ не рад не нави ке, моти ва ци ју 
за уче ње и стал но уса вр ша ва ње, у коме ће надо гра ђи ва ти вас йи та ње које су йоне

ли из роди тељ ског дома. Жели мо шко лу у којој ће ђаци учи ти да буду одго вор ни 
йре ма себи и дру ги ма, да раз ви ја ју сйо соб но сти кри тич ког мишље ња. Шко ла би 

тре ба ло да буде цен тар кул тур ног и духов ног раз во ја уче ни ка, 
 место где ће се йод сти ца ти њихо ва кре а тив ност, база која ће омо гу ћи ти  

њихо ву даљу живот ну над град њу и ефи ка сно укљу чи ва ње у систе ме  
дру штва йо завр шет ку шко ло ва ња.

ОПШТИ ОКВИР

Посто ји више при ме ра који дока зу ју да наши уче ни ци изла зе из шко ле са 
одлич ним зна њи ма и вешти на ма: вели ки број дома ћих при зна тих струч ња ка, 
хиља де људи који су нашли запо сле ње широм све та и чије струч но мишље ње је 
на цени, вели ки број осво је них награ да на међу на род ним так ми че њи ма. Све ово 
потвр ђу је струч ност наших про фе со ра, одно сно могућ ност да се обра зов ни про цес 
орга ни зу је на ква ли те тан начин. Међу тим, и поред тога, дана шњи обра зов но-вас-
пит ни систем у Срби ји трпи доста кри ти ка. Мно ги сма тра ју да није добар, те су 
врше не ана ли зе посто је ћег ста ња и пред ла га не мере за њего во побољ ша ње, али 
оне углав ном нису ваља но спро во ђе не у прак си.

Пола зну осно ву наше ана ли зе пред ста вља зва нич ни доку мент Вла де Репу-
бли ке Срби је „Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња у Срби ји до 2020. годи не“. У вези 
„Стра те ги је“ могу да се уоче више про бле ма:

·  пред ло зи из „Стра те ги је“ се не при ме њу ју или се спо ро при ме њу ју;
·  у доку мен ту нису довољ но ана ли зи ра ни кључ ни про бле ми дана шње 

про све те, а то су пози ци ја про свет ног систе ма и обра зо ва ња у дру штву и 
поло жај про фе со ра;

·  недо ста ју кон крет ни ји пред ло зи за реша ва ње поје ди них про бле ма. 

АНА ЛИ ЗА ПРО БЛЕ МА

Нај пре, про блем пред ста вља то што су зако ни из обла сти основ ног и сред њег 
обра зо ва ња и вас пи та ња недо ре че ни, често се не при ме њу ју или је њихо ва при ме на 
немо гу ћа у прак си. Нека закон ска реше ња већ дужи низ годи на иза зи ва ју вели ке 
про бле ме и, чак, реме те нор мал ни ток наста ве и обра зов ног про це са у цели ни.

Основ ни про бле ми основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња у Срби ји су:
1) пози ци ја про свет ног систе ма у дру штву,
2) ста тус про фе со ра у дру штву,
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3) пра ва и оба ве зе уче ни ка, дисци пли на и без бед ност у шко ли,
4) уло га роди те ља у обра зов ном систе му,
5) начин шко ло ва ња и ком пе тент ност настав ни ка,
6)  оса вре ме ња ва ње настав них пла но ва и про гра ма, кори шће ње савре ме них 

мето да у наста ви, 
7) пита ње уџбе ни ка,
8) струч но уса вр ша ва ње и напре до ва ње настав ни ка,
9) рад са уче ни ци ма са посеб ним потре ба ма (инклу зи ја),
10)  про блем оце њи ва ња, пре оп те ре ће ност про фе со ра адми ни стра тив ним 

оба ве за ма,
11)  орга ни за ци ја избор них пред ме та (вер ска наста ва и гра ђан ско вас пи та ње, 

осно ви инфор ма ти ке и рачу нар ства)
12) орга ни за ци ја ван на став них актив но сти, екс кур зи ја, школ ског спор та,
13) сло жен обра зов ни систем Срби је, 
14) рефор ма сред њег струч ног обра зо ва ња,
15) рад школ ских упра ва,
16) упра вља ње шко ла ма,
17) мате ри јал но-тех нич ко ста ње шко ла,
18) мате ри јал ни поло жај про фе со ра,
19) стру ков но и син ди кал но орга ни зо ва ње про фе со ра,
20) орга ни за ци ја школ ства на Косо ву и Мето хи ји.
Либе ра ли за ци јом дру штва у послед њих неко ли ко деце ни ја, поја вом мно гих 

анти вред но сти и њихо вим све сним фор си ра њем, уло га шко ле је мар ги на ли зо ва на, 
а ста тус про фе со ра, који су нај од го вор ни ји за пра вил но одви ја ње обра зов но-вас-
пит ног про це са, постао непри ме рен дру штве ном зна ча ју школ ства. Про фе со ри, 
иако су нај о бра зо ва ни ји део дру штва и оба вља ју изу зет но одго вор ну дру штве ну 
делат ност, данас су људ ски и мате ри јал но пони же ни. Уни жа ва ње про фе си је 
оба вља се здру же ном кам па њом поли тич ких субје ка та, меди ја и над ле жних 
инсти ту ци ја, често нео сно ва ним оптужбaма да су про фе со ри неком пе тент ни 
и да су им зара де опте ре ће ње за буџет. Про фе со ри, нај ма ње сво јом кри ви цом, 
више нису ауто ри те ти за уче ни ке, роди те ље и ширу јав ност. У ери демо кра ти-
је и сло бо де гово ра, када су сви „позва ни“ да кажу мишље ње о било чему, често 
и о оно ме у шта се нима ло не раз у ме ју, реч про фе со ра поста ла је само један од 
гла со ва који про ла зи неза па же но, јер нема већи ну у мору мишље ња неком пе-
тент них. Не само да њихо ва реч нема зна чај ван про свет ног систе ма, већ је она 
мар ги на ли зо ва на и у окви ру самог систе ма у коме су про фе со ри глав ни стуб. Већ 
дуго се нипо да шта ва њихо во зна ње и уло га, док пред ност у одлу чи ва њу о бит ним 
пита њи ма наста ве, и уоп ште обра зов но-вас пит ног про це са, често има ју они који 
су врло мало или нима ло ради ли у шко ли. Из ово га про из и ла зи недо вољ но добро 
про свет но зако но дав ство. 

Про свет на ствар ност је у зна ку пове ћа ња пра ва уче ни ка и исто вре ме ног 
сма ње ња њихо вих оба ве за. Уме сто да пра ва про ис ти чу из оба ве зе, потен ци ра ју 
се пра ва, док се оба ве зе из дана у дан сужа ва ју. После ди ца тога је сма ње ње ква ли-
те та наста ве, недо ста так опште кул ту ре уче ни ка, и, што је нај бит ни је, недо вољ но 
вас пит но уте ме ље ње омла ди не. 
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Посе бан про блем у шко ла ма је неди сци пли на уче ни ка, од врше ња вер бал ног 
и физич ког наси ља пре ма дру гим уче ни ци ма, пре ко непо што ва ња настав ног про-
це са и оме та ња наста ве, до врше ња наси ља над про фе со ри ма. У неким шко ла ма 
не спро во ди се добар вас пит ни рад са уче ни ци ма који пра ве вас пит не про бле ме. 

Без бед но сно пита ње у шко ли је јед но од нај бит ни јих. Оно може да буде реше но 
једи но поли тич ком вољом да се дру штво оштро обра чу на са кри ми на лом, у који 
спа да и мало лет нич ки кри ми нал и кри ми нал који има за циљ нано ше ње ште те 
мало лет ни ци ма (дистри бу ци ја нар ко ти ка у кру гу шко ла и сл.).

У ери демо кра ти за ци је дру штва роди те љи су доби ли зна чај ни ју уло гу у 
обра зов ном систе му. Они су, у већи ни слу ча је ва, добра подр шка шко ли, сара ђу ју 
са про фе со ри ма, јер су све сни да само зајед нич ки рад може да дове де до добро 
обра зо ва ног и вас пи та ног дете та. Нажа лост, посто је и дру га чи ји при ме ри. Мањи 
део роди те ља кори сти веће про кла мо ва не сло бо де да зашти ти уче ни ке од уче ња и 
лепог пона ша ња. Посто је слу ча је ви отво ре ног при ти ска роди те ља на про фе со ре.

Шко ло ва ње настав ног кадра у Срби ји је орга ни зо ва но у окви ру матич них 
факул те та. Вели ки недо ста так је непо сто ја ње матич них кате дри које би се на 
ква ли те тан начин бави ле про бле ми ма мето ди ке и дидак ти ке датог пред ме та. 
Про блем ком пе тент но сти настав ни ка који раде у наста ви, одно сно вишак или 
мањак ком пе тент них кадро ва који пре да ју одго ва ра ју ће пред ме те у шко ла ма, 
дужи низ годи на се зата шка ва, иако озбиљ но нару ша ва наш обра зов ни систем.

Оса вре ме ња ва ње настав них пла но ва и про гра ма је вео ма бит на ком по нен та 
стал ног напре до ва ња обра зов ног систе ма. У шко ла ма су еви дент ни про бле ми у 
одно су поје ди них дирек то ра шко ла и про фе со ра пре ма новим мето да ма рада, 
кори шће њу савре ме них настав них сред ста ва, у недо вољ ној окре ну то сти ка ино-
ва ци ја ма у наста ви. Заста ре ли кон цепт наста ве по прин ци пу „табла и кре да“ још 
увек се прак ти ку је у јед ном бро ју шко ла. Има про фе со ра који не воде довољ но 
рачу на о про ме на ма у дру штву и нау ци у послед ње две деце ни је, самим тим и 
новим инте ре со ва њи ма омла ди не. Уме сто да и они при ла го де свој начин рада 
новим гене ра ци ја ма, има мо ситу а ци ју да су гене ра циј ске раз ли ке мно го више 
изра же не него што је то при хва тљи во. Често се, и у оним пред ме ти ма у окви ру 
којих је то оствар љи во, не изво де демон стра ци о ни огле ди или мали екс пе ри мен-
ти, и не кори сте настав на сред ства (кар те, мапе, видео про јек тор и сл.).

Иако је нео п ход но да уџбе ни ци пра те нове садр жа је пред ме та и начи не реа-
ли за ци је гра ди ва, пре ве ли ки број уџбе ни ка дово ди до кон фу зи је и не допри но-
си ква ли те ту. Изда вач ке куће се баве лоби ра њем настав ни ка, те често дола зи до 
непо треб них про бле ма. Сам начин одо бра ва ња уџбе ни ка, које спро во де коми си је 
Заво да за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња (ЗУОВ), недо вољ но је јаван и 
ква ли те тан.

Струч но уса вр ша ва ње настав ни ка, иако закон ска оба ве за, је сти хиј ско и 
неква ли тет но. Вео ма је спо ран ква ли тет одо бре них семи на ра, које одо бра ва 
Завод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња (ЗУОВ), сами реа ли за то ри су 
често неком пе тент ни, а теме семи на ра и начин при ка за такав да се не могу при-
ме ни ти у школ ској прак си. Матич ни факул те ти и одго ва ра ју ћа струч на дру штва 
су непри хва тљи во сла бо засту пље ни у овој обла сти. Напре до ва ње настав ни ка, 
иако омо гу ће но зако ном, у прак си се прак тич но не спро во ди, иако би озбиљ но 
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пра ће ње уса вр ша ва ња и напре до ва ња настав ни ка помо гло, не само уна пре ђи ва њу 
наста ве, већ и избо ру нај ква ли тет ни јих кадро ва за дирек то ре шко ла и чла но ве 
школ ских упра ва.

Посе бан про блем је рад са уче ни ци ма са посеб ним потре ба ма, где је изво ђе ње 
инди ви ду ал ног обра зов ног про гра ма (ИОП) често нео д го ва ра ју ће, нити дово ди до 
добрих исхо да. Реме ти се настав ни про цес, те је озбиљ но угро жен рад настав ни-
ка са оста лим уче ни ци ма. У озбиљ ни јим слу ча је ви ма је нео п ход но анга жо ва ње 
додат них струч ња ка дефек то ло га.

У шко ла ма про блем пред ста вља и непо сто ја ње уса гла ше них кри те ри ју ма 
при ли ком оце њи ва ња. Доно ше ње стан дар да за поје ди не пред ме те може само 
дели мич но помо ћи. У шко ла ма је при сут на и пре оп те ре ће ност про фе со ра раз ли-
чи тим адми ни стра тив ним оба ве за ма, које могу да, чак, реме те редов не настав не 
актив но сти.

Орга ни за ци ја избор них пред ме та наи ла зи на број не про бле ме. Вер ска наста ва 
и гра ђан ско вас пи та ње нису орга ни зо ва ни на пра ви начин. Осно ви инфор ма ти ке 
и рачу нар ства мора ју мно го озбиљ ни је да се изу ча ва ју. Пред ме ти чији садр жа-
ји могу да оста ве нега тив не после ди це на мла де нара шта је, у сми слу неги ра ња 
тра ди ци о нал них вред но сти, не тре ба да се уво де (сек су ал но вас пи та ње). Уме сто 
тога, пожељ но би било уве сти пред мет који би про мо ви сао поро дич не вред но-
сти, у циљу дуго роч не бор бе про тив ниског ната ли те та и изу зет но висо ког бро ја 
абор ту са у Срби ји.

У поје ди ним шко ла ма нема довољ но ван на став них актив но сти. Орга ни за ци-
ја екс кур зи ја је суо че на са вели ким бро јем адми ни стра тив них про бле ма и често 
пред ста вља ноћ ну мору за настав ни ке. Иако су могућ но сти за раз вој школ ског 
спор та вели ке, до сада оне нису иско ри шће не, а све до ци смо и број них зло у по-
тре ба школ ског про сто ра и имо ви не.

Сло же ност обра зов ног систе ма Срби је пред ста вља коч ни цу модер ни за ци ји 
и бољој орга ни за ци ји про све те. Обра зов ни систем Срби је чине Мини стар ство 
про све те са школ ским упра ва ма, Наци о нал ни про свет ни савет (НПС), Савет за 
сред ње струч но обра зо ва ње (СССО), Завод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи-
та ња (ЗУОВ), Завод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња (ЗВКОВ), 
дирек то ри шко ла и настав ни ци. Мини стар ство, саве ти и заво ди нису дефи ни са-
ни са довољ но јасним инге рен ци ја ма, те се јавља вели ки број про ти ву реч но сти. 
Обра зов ни систем Срби је је напра вљен тако да не функ ци о ни ше са циљем добре 
орга ни за ци је, кон тро ле, модер ни за ци је обра зо ва ња.

Нај бо љи при мер нефунк ци о нал но сти систе ма обра зо ва ња у Срби ји је рефор-
ма сред њег струч ног обра зо ва ња. Пред ло ге нових настав них пла но ва и про гра ма 
сачи ња ва ју неструч не коми си је Заво да за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња 
(ЗУОВ) зајед но са зајед ни ца ма шко ла које чине дирек то ри шко ла, и упу ћу ју их на 
усва ја ње у оба саве та, при чему НПС одлу чу је о 40%, а СССО о 60% пред ме та. Пот пу-
на неус кла ђе ност, непо сто ја ње кому ни ка ци је и уса гла ша ва ња изме ђу два саве та 
дово ди до ката стро фал них реше ња, која могу има ти дуго роч не штет не после ди це.

Рад школ ских упра ва није на задо во ља ва ју ћем нивоу. Пошто су оне испо ста ве 
Мини стар ства про све те, од њихо вог рада зави си ком пе тент ност ново при мље них 
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настав ни ка, ква ли тет обра зов ног и вас пит ног рада настав ни ка, али и кон тро ла 
рада дирек то ра шко ла. Све то може да се подиг не на виши ниво.

Упра вља ње шко ла ма је озби љан про блем везан за начин избо ра дирек то ра и 
кон тро лу њего вог рада. Вели ки број дирек то ра је поста вљен, не на осно ву резул-
та та рада, већ по поли тич кој лини ји или при пад но сти одре ђе ним инте ре сним 
гру па ма. Чести су слу ча је ви зло у по тре бе, пого то во по пита њу запо шља ва ња, 
изда ва ња фискул тур них сала и сл.

Мате ри јал но-тех нич ко ста ње шко ла, пого то во у мањим сре ди на ма, а често 
и у гра до ви ма, једва да задо во ља ва основ не усло ве. Шко ле нису довољ но опре-
мље не савре ме ним настав ним сред стви ма, нема ју добре тех нич ке усло ве за рад 
(заста ре ле клу пе, сто ли це, тоа ле ти, про зо ри...). Посе бан про блем пред ста вља ју 
мале сео ске шко ле или исту ре на оде ље ња, где су усло ви рада, често, апсо лут но 
непри хва тљи ви. Школ ске лабо ра то ри је су нео пре мље не, а често јед ну про сто ри ју 
дели више пред ме та, тако да је рад вео ма оте жан. Про блем је и пре оп те ре ће ност 
неких град ских шко ла, где је пре ве ли ки број ђака у оде ље њи ма.

Мате ри јал ни поло жај про фе со ра је несра зме ран зна ча ју ове про фе си је. И 
поред тога што је дру штво сиро ма шно, потреб но је веће издва ја ње за обез бе ђи-
ва ње при стој ног живо та они ма који су позва ни да сво јим обра зо ва њем пра ве 
циви ли за циј ски напре дак у дру штву. Нажа лост, у нашем дру штву зна ње одав но 
нема одго ва ра ју ћу вред ност. А без зна ња је немо гу ће да се оба вља било који посао. 
Зна ње је осно ва за функ ци о ни са ње и напре до ва ње дру штва, и зато дру штво мора 
да се поста ра да они који га пре но се буду аде кват но и награ ђе ни. Битан је још један 
аргу мент: они који бри ну о дру ги ма, мора ју и сами да буду збри ну ти. Про фе со-
ри не воде рачу на само о сво јим поро ди ца ма, већ о широј дру штве ној зајед ни ци. 
Бри ге њихо вих уче ни ка су и њихо ве бри ге. Они су ти који дели мич но пре у зи ма ју 
уло гу роди те ља када пра ви роди те љи забо ра ве на сво је дужно сти. Често про фе со-
ри пред ста вља ју једи но све ти ло за уче ни ке који живе у рас ту ре ним поро ди ца ма 
или у тешким мате ри јал ним окол но сти ма. Они тако нису више само извор зна ња, 
већ и помоћ, уте ха и често једи на нада јер соци јал не слу жбе, које би тре ба ло да се 
баве овим про бле мом, нема ју довољ но капа ци те та. Ако се са ове пози ци је сагле да 
уло га про фе со ра, онда је јасно да дру штво мора мно го више да цени такве напо ре.

Посто ји про блем у орга ни зо ва њу про фе со ра који нема ју сво ју једин стве ну 
стру ков ну орга ни за ци ју која би на пра ви начин засту па ла њихо ве инте ре се. 
Стру ков не орга ни за ци је про фе со ра поје ди них пред ме та често не покри ва ју 
целу тери то ри ју Срби је, нити су актив не у обла сти ма бит ним за рад шко ла (уса-
вр ша ва ње настав ни ка, рад са тален то ва ном децом и сл.). Син ди ка ти у про све ти 
су рас цеп ка ни и неје дин стве ни, те не успе ва ју да на одго ва ра ју ћи начин зашти те 
инте ре се про све та ра.

Међу нај ве ћим про бле ми ма веза ним за школ ство на Косо ву и Мето хи ји 
су мањак капа ци те та за нор мал но одви ја ње наста ве, недо вољ на опре мље ност 
шко ла и неа де ква тан настав ни кадар. Рад школ ске упра ве на Косо ву и Мето хи ји 
мора бити при ла го ђен крај ње спе ци фич ним усло ви ма у који ма се одви ја обра-
зов ни про цес на Косме ту, како би се омо гу ћи ло укљу чи ва ње настав ни ка у стал не 
про гра ме струч ног уса вр ша ва ња и уче шће уче ни ка са Косме та у свим видо ви ма 
додат не наста ве која се орга ни зу ју на нивоу држа ве.
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Након начел не ана ли зе про бле ма, сма тра мо да има довољ но мера које би 
могле да се пре ду зму да би се ста ње у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња попра ви-
ло. У наред ним редо ви ма неће мо се бави ти суво пар ним тео ре ти са њем, већ ћемо 
се освр ну ти на глав не про бле ме сва ко днев не школ ске прак се, који су видљи ви у 
већи ни шко ла и од чијег реша ва ња нај ви ше зави си ква ли тет рада у њима. 

Посто је про бле ми које тра же дужи рок за реша ва ње, и про бле ми који могу 
да се реше за рела тив но крат ко вре ме.

ДУГО РОЧ НЕ МЕРЕ

Први и основ ни услов попра вља ња ста ња у обра зо ва њу је вра ћа ње угле да и 
досто јан ства про фе со ри ма и про фе си ји. На том послу би тре ба ло да раде над ле-
жне држав не инсти ту ци је, пре све га Мини стар ство про све те, Наци о нал ни про-
свет ни савет и про свет ни заво ди, затим поли тич ке ели те, кул тур ни после ни ци, 
САНУ, меди ји. Међу про фе со ри ма би тре ба ло про на ћи нај бо ље при ме ре који ће 
поста ти узор целом дру штву. Здру же ном више го ди шњом акци јом свих реле вант-
них чини ла ца, добро осми шље ним медиј ским пре зен то ва њем основ не иде је, 
могу ће је да про фе со ри поно во стек ну углед какав заслу жу ју. Ова актив ност би 
мора ла да буде изнад стра нач ких инте ре са, при хва ће на од свих јер је од општег 
дру штве ног зна ча ја. 

За неке роди те ље уче ни ка инте ре со ва ње за шко лу пре ста је оног момен та 
када сазна ју оце не свог дете та. Они, а и шира јав ност, по оби ча ју нема ју довољ-
но инфор ма ци ја о мно гим актив но сти ма које се у шко ла ма врше, међу који ма 
су број не ван на став не актив но сти (при ред бе, пред ста ве, ван на став на еду ка ци ја 
ђака у шко ли и ван шко ле), так ми че ња, раз не дру штве но-кори сне и соци јал не 
акци је, спорт ске актив но сти... Тре ба ло би да се пове де широ ка медиј ска акци ја 
пре зен то ва ња школ ског живо та у свим њего вим видо ви ма која ће, сигур ни смо, 
за резул тат има ти вели ки пораст угле да шко ла и про фе со ра. Уве ре ни смо да ће на 
тај начин нај ши ра јав ност, и без ика квих додат них мера на уна пре ђе њу школ ства, 
само на осно ву оно га што се тре нут но ради у шко ла ма, има ти мно го повољ ни је 
мишље ње о нашем обра зов но-вас пит ним систе му.

Тре ба ло би да се изво ди широ ка дру штве на акци ја усме ре на на попу ла ри са ње 
зна ња као основ не вред но сти и нај ве ћег капи та ла у живо ту, самим тим и шко ле у 
којој се сти чу зна ња. Тре нут но је међу мла ди ма често при сут но мишље ње да им 
зна ње није нај по треб ни је и да новац може да се зара ди и без мно го тру да. Таквом 
живот ном ста ву нај ви ше допри но се нега тив ни живот ни обра сци који се сва ко-
днев но медиј ски попу ла ри шу и немо гућ ност да се упо зна ју са пра вим живот ним 
узо ри ма. Актив ном држав ном поли ти ком, попу ла ри са њем људи који су се оства-
ри ли захва љу ју ћи зна њу, суштин ском про ме ном медиј ске поли ти ке могу ће је да 
мла дом чове ку поно во зна ње поста не живот ни при о ри тет. Нај бит ни ји корак на 
путу ка томе је мно го веће кори шће ње меди ја, пре све га Јав ног сер ви са, који би 
морао да ства ра мно го више еми си ја са еду ка тив ним садр жа ји ма, али и уво ђе ње 
рестрик тив них мера за оне меди је који про мо ви шу кич, некул ту ру и немо рал. 
Шко ле могу и саме мно го да учи не на попу ла ри са њу сво јих актив но сти, путем 
интер не та, школ ских часо пи са, фести ва ла нау ке... У окви ру попу ла ри са ња зна ња, 
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потреб но је да се успо ста ви култ чита ња добре лите ра ту ре, као основ ног сред ства 
за сти ца ње опште кул ту ре. У шко ла ма би тре ба ло да опста не, и по могућ но сти да 
се пове ћа, број часо ва оних пред ме та који слу же за сти ца ње општег обра зо ва ња и 
опште кул ту ре, а то су пре све га мате ма ти ка, срп ски језик и књи жев ност, исто ри ја 
и гео гра фи ја. Зна ње које се сти че у окви ру ових пред ме та није одмах при ме њи-
во, али је основ за сло бо дан живот сло бод ног чове ка у било ком дру штву. Тако ђе, 
нео п ход но је ква ли тет но обра зо ва ње из физи ке, хеми је и био ло ги је јер при род-
не нау ке чине осно ву тех но ло шке писме но сти и при вред ног раз во ја дру штва. 
Мора да се избег не ситу а ци ја која посто ји у одре ђе ним запад ним дру штви ма 
где се потен ци ра само уско обра зо ва ње за посао којим се поје ди нац бави. Тако 
се човек сво ди на бесло ве сну инди ви дуу која није спрем на да раз ми шља о круп-
ним дру штве ним пита њи ма, на сво је вр сног робо та чији су види ци уски, чиме 
поста је одли чан мате ри јал за мани пу ла ци је. Посеб на пажња мора да се посве ти 
часо ви ма фискул ту ре, уз кон тро лу сте пе на реа ли за ци је зада тих циље ва у доме ну 
физич ког здра вља уче ни ка.

У вези са горе изне тим пред ло зи ма сто ји пита ње дру штве ног (не)мора ла. 
Пои ма ње све та и живо та и начин пона ша ња дела нашег наро да одав но је уда љен 
од пра вог схва та ња мора ла. Искри вље ни живот ни узо ри се од стра не ста ри јих 
пре но се на мла де гене ра ци је што озбиљ но ути че на њихов однос пре ма шко ли, 
зна њу, ауто ри те ти ма. Без све у куп не морал не обно ве не могу да се постиг ну вели ки 
резул та ти у рефор ми про све те. На том пољу тре ба ло би да раде инсти ту ци је које 
има ју иску ство, од држав них до рели гиј ских. Посеб ну уло гу има јача ње поро ди-
це као теме ља дру штва, без које није могу ће напра ви ти иско рак у попра вља њу 
морал не сли ке наро да. Иску ство пока зу је да вели ки број про бле ма у пона ша њу 
уче ни ка има корен у поре ме ће ним поро дич ним одно си ма. 

Роди те љи су битан чини лац у обра зов но-вас пит ном про це су. Они мора ју 
актив но да уче ству ју у поди за њу угле да про фе со ра и шко ле као инсти ту ци је. Тре-
ба ло би да се ради на јача њу пове ре ња изме ђу роди те ља и про фе со ра и на њихо вој 
интен зив ни јој сарад њи. Бољим спро во ђе њем зако на тре ба ло би оне мо гу ћи ти 
било какав при ти сак на про фе со ре од стра не малог бро ја неса ве сних роди те ља. 

Потреб но је да се про ме ни начин шко ло ва ња про фе со ра (настав ни ка). Потреб но 
је да се напра ве настав нич ки сме ро ви на факул те ти ма који би шко ло ва ли кадро ве 
за рад у шко ли, чиме би се побољ шао ква ли тет наста ве. Тако ђе је потреб но да се 
при ли ком упи са на факул те те води рачу на о потре ба ма за настав ним кадром, да се 
не би деша ва ло да посто ји вели ки број настав ни ка који после дипло ми ра ња дуго 
тра же посао. Супрот но томе, у неким про фе си ја ма посто ји недо ста так кадро ва. 
Држа ва може на вре ме да врши пре ра спо де лу сту де на та под сти цај ним мера ма 
(сти пен ди је, дода так за рад у нераз ви је ним кра је ви ма и сл.).

Сред ње струч не шко ле би тре ба ло да се рефор ми шу у скла ду са потре ба ма 
при вре де и здрав ства. Потреб но је да се напра ви дуго роч на про јек ци ја раз во ја 
при вре де и потре ба наше земље, те да се на осно ву тога мења ју сме ро ви у сред-
њим струч ним шко ла ма. Тре ба ло би да се обез бе ди могућ ност пре ква ли фи ка ци је 
про фе со ра који ће бити тех но ло шки вишак. 

Где год је могу ће, потреб но је да се уво ди пре по днев ни јед но смен ски рад, јер 
иску ство пока зу је да је нај ве ћа неди сци пли на уче ни ка у попо днев ним часо ви ма. 
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У скла ду са пове ћа њем живот ног стан дар да, један од стан дар да у обра зов ном 
систе му тре ба ло би да буде да све шко ле раде јед но смен ски.

Потреб но је да се ура ди, ако већ није, дета љан попис мате ри јал но-тех нич-
ког ста ња у шко ла ма и да се на осно ву тога напра ви план за сана ци је обје ка та и 
дру га ула га ња. У про це су при ку пља ња пода та ка вели ку уло гу тре ба ло би да има 
локал на само у пра ва.

Мале шко ле или исту ре на оде ље ња у малим сре ди на ма не сме ју да се затва ра ју 
због малог бро ја уче ни ка, ради опстан ка ста нов ни штва у тим сре ди на ма. Држа ва 
мора да про на ђе реше ње да те шко ле опста ну по сва ку цену, а да се упо ре до са тим 
ради на поди за њу ква ли те та живо та у таквим мести ма. Алтер на ти ва је орга ни-
зо ван пре воз деце, где би оде ље ња била масов ни ја, а рад са децом ква ли тет ни ји.

Бит но је да се обра зу је стру ков но удру же ње про фе со ра и оста лих запо сле них 
у обра зов но-вас пит ном систе му које би сво јом струч но шћу усме ра ва ло раз вој 
про све те и ути ца ло на кре и ра ње зако на. Оно би било важан чини лац који поли-
тич ке орга ни за ци је не би могле да зао би ђу. У том циљу је нео п ход но поди за ње 
све сти про фе со ра и оста лих запо сле них у про све ти о потре би посто ја ња ова квог 
удру же ња и актив ног уче шћа у њего вом раду. Пара лел но са њим, тре ба ло би оја-
ча ти рад струч них дру шта ва по поје ди ним обла сти ма.

МЕРЕ КОЈЕ МОГУ ДА СЕ ПРИ МЕ НЕ У  
РЕЛА ТИВ НО КРАТ КОМ ВРЕ МЕН СКОМ РОКУ

Добрим зако ни ма и њихо вим дослед ним спро во ђе њем, могу ће је да се у 
рела тив но крат ком вре мен ском року напра ве бољи усло ви за рад у шко ла ма.

У циљу изград ње функ ци о нал ни јег систе ма обра зо ва ња у Срби ји пред ла же мо 
спа ја ње два заво да у један и уки да ње Саве та за сред ње струч но обра зо ва ње. Школ-
ске упра ве мора ју да се попу не ква ли тет ним кадро ви ма који на датој тери то ри ји 
могу да помог ну у избо ру нових ком пе тент них настав ни ка, у поди за њу ква ли те-
та обра зов ног и вас пит ног рада настав ни ка, али и ефи ка сно да кон тро ли шу рад 
дирек то ра шко ла.

Дирек то ри су битан чини лац у функ ци о ни са њу шко ле. Нео п хо дан услов да 
неко буде дирек тор тре ба ло би да буде лицен ца, одно сно да кан ди да ти завр ше 
шко лу за дирек то ре и стек ну зна ња за оба вља ње руко во де ће функ ци је, која нису 
могли да стек ну на сво јим матич ним факул те ти ма. Било би добро да такви кан-
ди да ти буду из матич не шко ле, чиме би се обез бе ди ла добра кли ма међу запо сле-
ни ма. Дирек тор би тре ба ло да буде осо ба са визи јом раз во ја шко ле, лич ност која 
гра ди добре међу људ ске одно се и пози тив ну атмос фе ру у шко ли, која има вели ки 
ауто ри тет међу запо сле ни ма и уче ни ци ма. Дирек тор мора да има ини ци ја ти ву, 
да буде пред у зи мљив, да уво ди шко лу у раз вој не про јек те како би се уна пре дио 
настав ни про цес и дру ге школ ске актив но сти. Зако ном мора да се обез бе ди избор 
дирек то ра без поли тич ких ути ца ја и оне мо гу ћи поли тич ки ути цај на њега. 

Школ ски одбор би тре ба ло редов но да врши кон тро лу рада дирек то ра, пого-
то во финан сиј ског посло ва ња, али и да даје пред ло ге за побољ ша ње рада шко ле. 
У овом телу тре ба ло би да буду лич но сти које су заин те ре со ва не за раз вој шко ле 
и ком пе тент не да одлу чу ју о школ ским пита њи ма.
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Уло га локал не само у пра ве у обра зов но-вас пит ном систе му је врло вели ка. Њен 
зада так је да пове же шко ле и дру ге дру штве не инсти ту ци је које се баве омла ди-
ном, да покре ће добре инци ја ти ве, да буде саве то да вац у доно ше њу стра те шких 
пла но ва, да орга ни зу је раз не ван на став не актив но сти, али и да ула же финан сиј ска 
сред ства у обно ву шко ла. 

Неди сци пли на је један од глав них про бле ма у школ ству. Он ће добрим делом 
бити решен вра ћа њем угле да про фе со ри ма и бољим одно сом шире јав но сти пре-
ма шко ли, али је потреб но да се начи не још неки кора ци, а то су:

- поја ча на еду ка ци ја роди те ља о про бле ми ма са који ма се сусре ћу деца у 
школ ском узра сту са апе лом на актив ни ју сарад њу у реша ва њу про бле ма неди-
сци пли не у шко ла ма;

- поја ча на еду ка ци ја уче ни ка на часо ви ма оде љен ске зајед ни це;
- поја ча на ван на став на еду ка ци ја уче ни ка;
- поја чан рад педа го шко-пси хо ло шке слу жбе у сарад њи са Цен тром за 

соци јал ни рад.
На овом послу тре ба ло би да буду анга жо ва ни, не само про фе со ри и школ-

ски педа го зи и пси хо ло зи, већ и шира дру штве на зајед ни ца (дело ва ње Цен тра за 
соци јал ни рад мора да буде изра же ни је). Поред ово га, потреб но је да се појед но-
ста ви про це ду ра изри ца ња вас пит но-дисци плин ских мера која је сада при лич но 
сло же на и пред ста вља неку врсту импро ви зо ва ног суд ског поступ ка.

Један вид неди сци пли не у сред њим шко ла ма је често изо ста ја ње са наста ве, 
што углав ном роди те љи прав да ју, а и лекар ска оправ да ња се лако доби ја ју. Ђаци 
се поја ве на кра ју годи не са жељом да доби ју добру оце ну, чиме се ста вља ју у 
под ре ђен поло жај рев но сни ђаци. Потреб но је уве сти већу кон тро лу лекар ских 
и роди тељ ских оправ да ња, али је потреб но учи ни ти и дру ге мере да би уче ни ци 
ишли редов но на наста ву (уво ђе ње избор них пред ме та у скла ду са инте ре со ва-
њи ма уче ни ка, кори шће ње ино ва ци ја у наста ви уме сто суво пар ног пре да ва ња и 
нај бит ни је – попу ла ри са ње шко ле и зна ња, што је дуго роч ни про цес).

Настав ни пла но ви и про гра ми заслу жу ју посеб ну пажњу. Потреб но је да пред-
мет ни про фе со ри у окви ру сво јих стру ков них удру же ња (удру же ње исто ри ча ра, 
удру же ње мате ма ти ча ра...) раде на изме ни настав них пла но ва и про гра ма, а не да 
то врше каби нет ски тео ре ти ча ри без испи ти ва ња мишље ња извр ши ла ца, одно сно 
про фе со ра. Настав ним про гра ми ма тре ба ло би да буде обез бе ђе но довољ но зна ња 
из обла сти опште кул ту ре, али и зна ња за прак ти чан живот. Бит но је да се пра ви 
коре ла ци ја изме ђу срод них пред ме та, што сада није увек слу чај. Обим гра ди ва и 
уџбе ни ци тре ба ло би да се при ла го де узра сту уче ни ка, за шта је потреб но више 
кон сул то ва ти пре да ва че који су у сва ко днев ном кон так ту са ђаци ма. Потреб но је да 
се уса гла се садр жа ји у уџбе ни ци ма са про кла мо ва ним обра зов ним стан дар ди ма.

Матич ни факул те ти и одго ва ра ју ћа струч на дру штва мора ју да доби ју мно-
го ширу уло гу, не само у шко ло ва њу настав ни ка, већ и у стал ном струч ном уса-
вр ша ва њу, у помо ћи по пита њу уџбе ни ка и кори шће ња савре ме них настав них 
сред ста ва, као и у оса вре ме њи ва њу настав них пла но ва и про гра ма.

Про фе си о нал ни раз вој настав ног кадра је услов без кога нема напрет ка. 
Посто је ћим зако ном је регу ли са но да про фе со ри мора ју да при су ству ју семи на-
ри ма, али све већи про блем пред ста вља недо ста так нов ца за реа ли за ци ју истих. 
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У неким шко ла ма се већ деша ва да про фе со ри сами финан си ра ју поха ђа ње семи-
на ра. У ова квим мате ри јал ним усло ви ма то је недо пу сти во. Мора да се обез бе ди 
финан си ра ње струч ног уса вр ша ва ња од стра не дру штве не зајед ни це (шко ла, 
локал на само у пра ва, мини стар ство). Ако то није могу ће, онда би тре ба ло да се 
сма њи поха ђа ње семи на ра на ону меру коју је могу ће финан си ра ти из посто је ћих 
сред ста ва. Уса вр ша ва ње про фе со ра већ се врши у шко ла ма (пре но ше ње иску ста-
ва, одр жа ва ње оглед них часо ва, интер на пре да ва ња, уса гла ша ва ње кри те ри ју ма 
оце њи ва ња...), али би могло и да се про ши ри. 

Тре нут но у шко ла ма посто ји про блем оце њи ва ња. Ути сак је да има пре ви ше 
„вуко ва ца“, одно сно да се оце не покла ња ју. Један од начи на да се реши овај про-
блем је уса гла ша ва ње кри те ри ју ма за оце њи ва ње (стан дар ди), о чему би тре ба ло 
да воде рачу на школ ске слу жбе. Дру ги начин је пове ћа ње бро ја семи на ра на тему 
оце њи ва ња у окви ру струч них дру шта ва, на који ма би раз ме њи ва ли иску ства 
настав ни ци истог пред ме та из раз ли чи тих шко ла. Тре ћи начин је да се на кра ју 
полу го ди шта и на кра ју годи не уче ни ци ма дају тесто ви из већи не пред ме та које 
би пра ви ли дру ги настав ни ци, а оце не би ула зи ле у про сек. 

Потреб но је да се адми ни стра тив не оба ве зе про фе со ра сма ње, чиме би се 
омо гу ћи ло више вре ме на за кре а ти ван рад са ђаци ма. 

Одви ја ње наста ве је оте жа но уко ли ко се у оде ље њу нала зи мно го уче ни ка 
(деша ва се да буде и по 30 и више ђака). Да би про фе сор могао да се аде кват но 
посве ти свим уче ни ци ма, њихов број у оде ље њу не би смео да буде већи од 25. 

Инклу зи ја, као про цес засно ван на дубо ким хри шћан ским вред но сти ма, 
мора да буде спро ве де на на дру га чи ји начин. Да би се деца са посеб ним потре ба-
ма на пра ви начин укло пи ла у посто је ћи систем, тре ба ло би да се ура ди сле де ће:

- Про фе со ри мора ју да буду боље еду ко ва ни, за шта је потреб но орга ни зо-
ва ти већи број семи на ра.

- Тре ба ло би да се запо сли већи број струч них лица за помоћ про фе со ри ма 
у раду са децом са посеб ним потре ба ма. То су струч ња ци са завр ше ним Факул те-
том за спе ци јал ну еду ка ци ју и реха би ли та ци ју.

- Деца могу поха ђа ти и само део наста ве, у зави сно сти од про це не струч ња ка.
- Струч не коми си је тре ба ло би да има ју кључ ну уло гу у одо бра ва њу да се 

деца са посеб ним потре ба ма инте гри шу у систем. За децу која не испу ња ва ју 
усло ве, мора и даље да посто ји спе ци ја ли зо ва на шко ла. Реч струч ња ка мора да 
буде глав на.

Потреб но је да Мини стар ство про све те више пажње посве ти тален то ва ним 
уче ни ци ма, да се обра зу је струч на коми си ја која ће пра ти ти њихов рад, орга ни-
зо ва ти за њих посеб не семи на ре и ради о ни це и пра ви ти базу пода та ка која ће 
касни је бити од кори сти држав ним орга ни ма при ли ком избо ра кадро ва за бит-
не држав не функ ци је и слу жбе. На тај начин може да се сма њи „одлив мозго ва“. 
Тален то ва ним уче ни ци ма би тре ба ло пру жи ти и мате ри јал ну подр шку.

Новац утро шен у про све ту није тро шак, већ ула га ње у будућ ност. Побољ ша ње 
мате ри јал ног поло жа ја про фе со ра не види мо у новим наме ти ма на оси ро ма-
ше ну при вре ду, већ у пра вич ни јој пре ра спо де ли већ посто је ћег нов ца у буџе ту. 
Тим нов цем би тре ба ло да се реша ва мате ри јал ни про блем, али и да се ула же у 
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побољ ша ње усло ва за ква ли тет ни је изво ђе ње наста ве. Мате ри јал на моти ва ци ја 
про фе со ра може да се учи ни и:

- награ ђи ва њем про фе со ра чији уче ни ци осво је награ де на репу блич ким 
так ми че њи ма;

- награ ђи ва њем про фе со ра који се исти чу у обра зов но-вас пит ном раду, али 
по јасно утвр ђе ним кри те ри ју ми ма.

Награ де могу да буду нов ча не и ненов ча не, а сред ства могу да се обез бе де из 
буџе та шко ле и/или локал не само у пра ве.

Шко ле би тре ба ло да има ју што више ван на став них садр жа ја у скла ду са 
потре ба ма вре ме на и будућ но сти. То ће пове ћа ва ти веза ност уче ни ка за шко лу, 
пома га ти им да иска жу сво је тален те и допри не ти бољем усва ја њу гра ди ва. Настав-
ни ци који се додат но анга жу ју мора ју да буду моти ви са ни на одго ва ра ју ћи начин.

Један од начи на за сти ца ње опште кул ту ре и про ши ри ва ње живот них види ка 
су школ ске екс кур зи је. Нажа лост, у послед ње две деце ни је оне су изгу би ле онај 
зна чај које су нека да има ле, пре све га због све веће либе ра ли за ци је дру штва, у 
којој актив но уче ству ју уче ни ци већ од сед мог раз ре да до четвр те годи не сред-
ње шко ле. Све више про фе со ра изра жа ва неза до вољ ство усло ви ма под који ма 
се екс кур зи је одви ја ју, него ду ју ћи због лошег пона ша ња уче ни ка. Уме сто да се 
на екс кур зи ја ма нау чи нешто ново, оне поста ју ноћ на мора за про фе со ре који ма 
је нај бит ни је да уче ни ке вра те роди те љи ма живе и здра ве. Да би се ста ње у овој 
обла сти попра ви ло потреб но је да се ура ди сле де ће: 

- боља вас пит на при пре ма шко ле пред екс кур зи ју, са јасним инструк ци-
ја ма про свет них вла сти;

- да шко ле има ју пра во да не воде на екс кур зи ју оне ђаке за које посто ји 
осно ва на сум ња да ће пра ви ти про бле ме;

- боље пла ни ра ње обра зов ног дела екс кур зи је, са акцен том на истра жи-
вач ки рад и пове зи ва ње са гра ди вом.

Потреб но је да се дослед но пошту ју про пи си о орга ни за ци ји екс кур зи ја и да 
се испи та да ли посто је зло у по тре бе у вези избо ра тури стич ких аген ци ја. 

Посто ји про блем ста ту са одре ђе них бит них избор них пред ме та – „гра ђан ског 
вас пи та ња“ и „вер ске наста ве“. Гра ђан ско вас пи та ње би могло да има пози тив ну 
уло гу када би се бави ло кон крет ним обра зо ва њем уче ни ка за живот у дру штву, 
што дели мич но и посто ји у про гра му за овај пред мет. Међу тим, овај пред мет се 
кори сти и за наме та ње одре ђе них поли тич ких и иде о ло шких вред но сти, пого то во 
на сред њо школ ском нивоу, што ника ко не би сме ло да буде дозво ље но. Ако би се 
гра ђан ско вас пи та ње све ло на упу ћи ва ње уче ни ка како да се сна ђу у одре ђе ним 
прак тич ним дру штве ним ситу а ци ја ма, без при ме са поли ти ке и иде о ло ги је, онда 
би оно испу ни ло сми сао свог посто ја ња. У том слу ча ју тре ба ло би омо гу ћи ти уче-
ни ци ма да иза бе ру оба пред ме та, један или није дан, а не да бира ју изме ђу њих. 
Оце не из ових пред ме та тре ба ло би да буду број ча не и да ула зе у про сек. Пока за ло 
се да ђаци нема ју моти ва за уче ње уко ли ко не доби ја ју оце не. Нажа лост, уче ни-
ци ма је оце на нај ве ћи мотив, а не сти ца ње зна ња. Уџбе ни ци за вер ску наста ву би 
тре ба ло да буду при ла го ђе ни ји узра сту уче ни ка.

Оце на из избор ног пред ме та „осно ви инфор ма ти ке и рачу нар ства“ у основ-
ним шко ла ма тре ба ло би да ула зи у про сек, због пове ћа ња моти ва ци је за уче ње. 
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Про ме ном зако на о обра зо ва њу од пре неко ли ко годи на, уве де но је да посто ји 
пред мет „иза бра ни спорт“, а оце на ула зи у про сек. Ако зна мо да се из физич ког 
вас пи та ња углав ном доби ја ју пети це, уво ђе ње још јед не оце не из слич ног пред-
ме та, која је тако ђе у већи ни слу ча је ва пети ца, при лич но дегра ди ра оце не из оста-
лих пред ме та и даје лажну сли ку успе ха уче ни ка. По том кри те ри ју му, посеб не 
оце не могу да се уве ду за књи жев ност и гра ма ти ку, за арит ме ти ку и гео ме три ју, 
за наци о нал ну и општу исто ри ју..., што не би има ло сми сла.

Бавље ње спор том, када су у пита њу уче ни ци школ ског узра ста, послед њих 
годи на је у вели кој кри зи. Поја ва нових садр жа ја као што је интер нет, посеб но 
феј сбук, дове ла је до „некон тро ли са ног вези ва ња“ деце за рачу нар, што за после-
ди цу има недо вољ ну физич ку актив ност, а ово дово ди до разних здрав стве них 
про бле ма. Испо ста вља се да су оба ве зна три часа физич ког вас пи та ња у основ ној 
шко ли недо вољ на за пра ви лан физич ки раз вој деце. Потреб но је да се покре не 
широ ка дру штве на акци ја попу ла ри са ња спор та и физич ке актив но сти, а и посто-
је ћа орга ни за ци ја школ ског спор та мора ла би да пре тр пи одре ђе не про ме не, 
при чему пре све га мисли мо на ван на став не спорт ске актив но сти уче ни ка које 
се изво де у клу бо ви ма и пла ћа ју. Тре нут но су шко ле пре пу не спорт ских клу бо ва 
који напла ћу ју чла на ри ну уче ни ци ма, што ути че на кућ ни буџет, а оне мо гу ћа ва 
бавље ње спор том сиро ма шним уче ни ци ма. Држа ва (локал на само у пра ва) мора 
да обез бе ди буџет из кога ће се финан си ра ти про фе со ри физич ког вас пи та ња или 
тре не ри како би поха ђа ње спорт ских актив но сти ван наста ве било бес плат но. 
Једи но на тај начин би школ ски спорт могао да се ома со ви, чиме би се побољ ша ло 
све у куп но здрав стве но ста ње наци је.

Рад Уче нич ког пар ла мен та се у сред њим шко ла ма зло у по тре бља ва тако што 
уче ни ци диску ту ју о оце на ма и про це њу ју рад про фе со ра. Пре ко овог тела се врши 
и поли тич ка и иде о ло шка мани пу ла ци ја. Ово тело може да испу ни уло гу ако се 
буде бави ло пита њем побољ ша ња усло ва у који ма се наста ва одви ја, дисци пли ном 
уче ни ка у шко ли или орга ни зо ва њем разних ван на став них актив но сти који ма 
би уче ни ци били ини ци ја то ри. У супрот ном, ако Уче нич ки пар ла мент слу жи као 
заме на за нека да шње кому ни стич ке орга ни за ци је (Пио нир ску и Омла дин ску), 
пре ко кога ће се врши ти иде о ло шка про па ган да, или ако је сред ство за зло у по-
тре бу демо кра ти је и сло бод ног мишље ња, њего во посто ја ње није потреб но. 

Ово су само неке од мера које сма тра мо бит ним, а које се мора ју пред у зе ти да 
би се осе тио бољи так у про свет ном живо ту. Њихов спи сак је отво рен, јер има још 
про бле ма који би могли да се реше у рела тив но крат ком року. Међу тим, побро-
ја не мере неће дати пра ви резул тат уко ли ко се не десе суштин ске про ме не које 
смо назва ли дуго роч ним мера ма, а које нај ви ше зави се од поли тич ке воље. Без 
изме не дру штве ног одно са пре ма про све ти и поста вља ња ства ри на сво је место 
нијед на мера неће дати плод, па ни нај са вр ше ни ји зако ни.

Савет за обра зо ва ње и нау ку Две ри,
окто бар 2014.

Архив Српског покрета Двери
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ДВЕ РИ ТРА ЖЕ ОТПИС НЕЛЕ ГИ ТИМ НИХ ДУГО ВА  
ПРЕ МА ММФ И СВЕТ СКОЈ БАН ЦИ

 Срп ска при вре да се данас нала зи пред фазом некон тро ли са ног хао са. До 
те фазе је дошла јер се од 2000. у кон ти ну и те ту спро во ди еко ном ска поли ти ка 
заду жи ва ња држа ве и рас про да је њених ресур са, а без ства ра ња нових вред но-
сти. Резул тат је да Срби ја има нај ве ћу сто пу неза по сле но сти у Евро пи, нај ни жу 
про сеч ну пла ту у реги о ну, алр мант но висок јав ни дуг, лише на ресур са и уби је не 
про из вод ње.

  Што хит ни је иза ћи из овог зача ра ног кру га пита ње je опстан ка. Зато нам је 
нео п хо дан  систем ски иско рак, одно сно ради кал на про ме на еко ном ске поли ти ке. 
У том сми слу, Две ри као прве мере из доме на јав них финан си ја и рекон струк ци је 
бан кар ског сек то ра пред ла жу и тра же:

1. Хит но отпо че ти пре го во ре о отпи су неле ги тим них дуго ва и зау ста ви ти 
даље заду жи ва ње код зеле на шких инсти ту ци ја (ММФ, Свет ска бан ка..) Дуго ви 
од 2000. годи не су неле ги тим ни јер су напра вље ни про тив инте ре са гра ђа на. 
Срби је, под  поли тич ким при ти сци ма и еко ном ским уце на ма Запа да; пред ви ђа ју 
енорм но висо ке кама те које ће гра ђа ни без соп стве ног зна ња деце ни ја ма вра ћа-
ти; позајм ље на сред ста ва су кори шће на за подр шку стра ним фир ма ма, отпла ту 
рани јих дуго ва и ула га ње у сек тор услу га, попу ну буџе та и потро шњу.

2. Хит но рекон стру и са ти бан кар ски систем из теме ља:
- Уло га НБС мора да буде ства ра ње фина сиј ског амби јен та у функ ци ји 

при вред ног раз во ја и њених гра ђа на, а не уво зног лоби ја и стра них бана ка чији 
се инте ре си данас бра не одр жа њем пре це ње ног кур са дина ра. 

- Оду зе ти при ви ле го ва ни ста тус стра ним бан ка ма: додат но их опо ре зо ва ти 
и закон ски оне мо гу ћи ти екс тра про фит. НБС је омо гу ћи ла да бан кар ски кре ди ти 
буду индек си ра ни у стра ној валу ти чиме су бан ке осло бо ђе не ризи ка про ме не кур са 
и тај ризик је у пот пу но сти пре ба чен на при вре ду и гра ђа не. Тако су бан ке оства-
ри ва ле енорм не про фи те, знат но веће него у дру гим земља ма у тзв. „тран зи ци ји“. 

- Фор ми ра ти Раз вој ну бан ку Срби је са повољ ним камат ним сто па ма за 
дома ћу при вре ду, јер држа ва мора да буде нај ве ћи инве сти тор и мотор соп стве-
ног при вред ног раз во ја.

За хаос у јав ним финан си ја ма, при ве ле го ва ни ста тус бана ка и угро жа ва ње 
инте ре са гра ђа на Срби је нај од го вор ни ја је Јор го ван ка Таба ко вић као гувер нер 
НБС и зато тра жи мо њену нео д ло жну сме ну!   

Еко ном ски савет Две ри,
05. 02. 2015.

Архив Српског покрета Двери
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ИЗЈА ВА ЧАСТИ ЧЛА НА СРП СКОГ ПОКРЕ ТА ДВЕ РИ НА ФУНК ЦИ ЈИ
 Ја, (име и пре зи ме),
члан Срп ског покре та Две ри,
Све стан да Две ри нису ушле у поли ти ку да бисмо реа ли зо ва ли лич не инте ре се, 

оте ли ман да те, зау зе ли дирек тор ска места и врши ли власт ради вла сти и оства ри ва ња 
при ви ле ги ја, већ да нам је циљ да у поли ти ку вра ти мо поште ње и част, прин ци пе 
и досто јан ство, струч ност и ради ност,

Све стан да функ ци је у Покре ту и ман да ти доби је ни од наро да нису наши, већ 
дати на пове ре ње да ћемо оста ти на зада том морал ном нивоу, 

Све стан да ће сва ко ко се усу ди да пре кр ши дисци пли ну и хије рар хи ју уну тар 
Покре та, изне ве ри вољу наро да и пред из бор на обе ћа ња, напра ви тру ле ком про ми се 
и гле да само сво је лич не инте ре се – изгу би ти ста тус двер ја ни на и неће моћи да се 
даље пред ста вља у име Две ри, 

Све стан да сво јим име ном и пре зи ме ном гаран ту јем морал не прин ци пе Две ри 
и да од мог поли тич ког пона ша ња зави си како ће моје поро дич но име бити упи са-
но у исто ри ју срп ског наро да и општи не у којој живим, 

Оба ве зу јем се да ћу сво ју функ ци ју у Покре ту и евен ту ал но осво је ни посла-
нич ки/одбор нич ки ман дат на пред сто је ћим избо ри ма као кан ди дат за посла ни ка/
одбор ни ка са листе Две ри ста ви ти на рас по ла га ње Покре ту Две ри ако се више не 
будем сла гао са одлу ка ма Покре та, дати остав ку на функ ци ју у Покре ту или ман дат 
посла ни ка/одбор ни ка и сво је место усту пи ти дру гим кан ди да ти ма, јер их нисам 
добио нити осво јио само под сво јим име ном него и име ном, угле дом и дели ма 
целог Покре та.

Оба ве зу јем се на морал ни и часни при ступ поли тич ком дело ва њу и пона ша њу 
који под ра зу ме ва да ћу сво је евен ту ал но несла га ње са одре ђе ним одлу ка ма уну тар 
Срп ског покре та Две ри јав но иска зи ва ти на састан ци ма одго ва ра ју ћих орга на Покре та 
и да са било каквим нера шчи шће ним уну тра шњим тема ма ника да нећу изла зи ти 
у јав ност нити их шири ти у Покре ту у циљу ства ра ња кла но ва, фрак ци ја и пуча. 

Задр жа вам пра во да сво је дру га чи је мишље ње јав но изне сем одго ва ра ју ћим 
орга ни ма Покре та.

У слу ча ју пот пу ног несла га ња са одре ђе ним одлу ка ма Покре та пову ћи ћу се 
из рада Покре та без суко ба и изно ше ња уну тра шњих пита ња у јав ност.

Сва ки рад и пона ша ње про тив Покре та коме при па дам, у слу ча ју мога несла га-
ња са одре ђе ним одлу ка ма Покре та, сма трам морал но недо пу сти вим и неча сним. 

Сма трам да смо сви у Покре ту да бисмо слу жи ли Срби ји и срп ском наро ду, а не 
лич ној сује ти, амби ци ји и инте ре су. Зато веру јем у успех Срп ског покре та Две ри у 
бор би да срп ској поли ти ци вра ти мо морал ни сми сао и досто јан ство, што је и циљ 
мог поли тич ког дело ва ња.

 Како радио – тако ми и Бог помо гао!
У Кра ље ву, 13. сеп тем бра 2015.

Изја ва части је усво је на на првом Сабо ру Срп ског покре та Две ри
Архив Српског покрета Двери
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ДОМА ЋЕ ФИНАН СИ РА ЊЕ ПРИ ВРЕД НОГ РАЗ ВО ЈА ИЗ  
ПРИ МАР НЕ ЕМИ СИ ЈЕ: БАУК, ТАБУ ТЕМА ИЛИ #СРЕ ЋА ЗА СРБИ ЈУ?

Ових дана је у јав ним деба та ма, оба ра ју ћи кон цейт раз во ја засно ва ног на 
стра ним инве сти ци ја ма,  йред сед ник Срй ског Покре та Две ри, Бошко Обра до вић, 

йокре нуо тему дома ћег финан си ра ња йри вред ног раста из йри мар не еми си је. 
Реак ци је оста лих уче сни ка  у деба ти су била жесто ко йоде ље на.

За пред став ни ке нека да шњег режи ма који одав но заго ва ра ју коло ни јал ни 
модел еко но ми је при мар на еми си ја је баук којим тре ба пла ши ти гра ђа не јер ће 
то оба ве зно дове сти до хипе рин фла ци је. За пред став ни ке акту ел ног режи ма који 
наста вља ју ову погуб ну поли ти ку то је табу тема о којој јав ност тре ба што мање 
да зна јер нам је кори шће ње при мар не еми си је у функ ци ји раз во ја забра ње но 
од стра не ММФ-а.

Наи ме, у јесен 2012. годи не, на почет ку ман да та вла де у којој је Алек са дар 
Вучић био ППВ, доне те су изме не зако на о НБС у коме је избри сан члан којим 
је била пред ви ђе на могућ ност инди рект ног кре ди ти ра ња држа ве, купо ви ном 
њених хар ти ја од вред но сти из при мар не еми си је.

Држа ва је на тај начин са јед не стра не лише на сва ке могућ но сти раз во ја, а 
са дру ге осу ђе на на пре ко мер но заду жи ва ње у ино стран ству које додат но сти-
му ли ше пре це ње ни динар, под сти че увоз, гуши дома ћу про из вод њу и пове ћа ва 
неза по сле ност.

Гра ђа ни тре ба да зна ју да се при мар на еми си ја која слу жи за регу ли са ње 
кре дит не актив но сти уоби ча је но кори сти гото во у свим тржи шним еко но ми ја ма 
широм све та.  Раз ло га за страх нема све док се цен трал на бан ка руко во ди еко-
ном ским, а не поли тич ким раз ло зи ма када се из при мар не еми си је финан си ра 
потро шња или буџет ски дефи цит што се вео ма погуб но одра жа ва на инфла ци ју.

Ми се нарав но зала же мо за стро гу систем ску кон тро лу и спре ча ва ње зло у-
по тре ба при мар не еми си је како се то не би слу чај но поно ви ло. Али, ми смо и за 
стро гу кон тро лу ино заду жи ва ња које би спро во ди ли искљу чи во ако се нуди са 
повољ ном камат ном сто пом, без усло вља ва ња и ако је усме ре но на увоз про из во да 
од стра те шког зна ча ја а не робе коју је могу ће про из ве сти у Срби ји.

Дома ће финан си ра ње при вред ног раста  и покре та ње срп ске при вре де из 
при мар не еми си је пред ло жио је 2012. годи не наш истак ну ти еко но ми ста Небој-
ша Катић.

Пред у зе ћа која раде на изград њи инфра струк ту ре по оба вље ном послу би 
била пла ће на мени ца ма чију би напла ту гаран то ва ла и спро во ди ла Раз вој на бан ка. 
Она би та сред ства доби ја ла из при мар не еми си је, а круг би се затва рао тако што 
би Мини стар ство финан си ја било дужно да отку пљу је мени це од НБС. При ти сак 
на курс и инфла ци ју би се могао избе ћи стро гом кон тро лом.
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Сма тра мо да би се на овај начин могла финан си ра ти и изград ња систе ма за 
навод ња ва ње као и зана вља ње дотра ја лих тра фо ста ни ца и град ских котло ва за 
пар но гре ја ње широм Срби је и још мно го тога. То би ство ри ло потре бу за изград њу 
број них дома ћих пого на у који ма би се про из во ди ли финал ни про из во ди за ову 
наме ну али и за раз не потреб не ком по нен те, дело ве и под си сте ме.

Тиме би се запо че ла пре ко потреб на реин ду стри ја ли за ци ја чији би основ ни 
циљ био заме на уво за дома ћом про из вод њом а у сле де ћој фази и извоз. Буџет би 
се додат но пунио из пове ћа ња оби ма еко но ми је, а поре зи и допри но си на пла те 
рад ни ка би пуни ли наш буџет уме сто буџе те дру гих зема ља из којих уво зи мо.

На овај начин су се раз ви ле Немач ка и Фран цу ска после Дру гог свет ског рата 
чиме су на вео ма озби љан ниво поди гли инфра струк ту ру и поред оста лог и сек-
то ре авио инду стри је и атом ске енер ге ти ке. На исти начин су се у дру гој поло ви-
ни про шлог века раз ви ја ли Јапан, Јужна Коре ја и дру ги азиј ски тигро ви, а после 
рас па да СФРЈ и Сло ве ни ја.

Данас такву еко ном ску и моне тар ну поли ти ку спро во де Кина, Инди ја и 
Бра зил. У Руси ји се озбиљ но раз ми шља о уво ђе њу ова квог моде ла финан си ра ња 
раз во ја при вре де и напу шта ње нео ли бе рал не еко но ми је у моне тар но-финан сиј-
ском систе му. На челу заго вор ни ка ове иде је нала зи се Сер геј Гла зјев, еко ном ски 
савет ник Вла ди ми ра Пути на.

Зато не види мо ни један раз лог про тив, да тим путем чим пре кре не и Срби ја.
Зато не види мо потре бу да при мар на еми си ја буде баук или табу тема већ 

#сре ћа за Срби ју јер ако се пра ви ло упо тре би и кон тро ли ше води отва ра њу пре ко 
потреб них нових рад них места.

Инфо слу жба Две ри,
07. 04. 2016.

Архив Српског покрета Двери

10 ТАЧА КА ДВЕ РИ ЗА БУДУЋ НОСТ СРБИ ЈЕ

1. МАЊЕ ЕУ – ВИШЕ РУСИ ЈЕ: Про ме на спољ нополи тич ке ори јен та ци је
- суспен зи ја Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са ЕУ
-  раз го вор са ЕУ о сарад њи без члан ства у ЕУ, као и била те рал на сарад ња са 

свим поје ди нач ним европ ским држа ва ма
-  окре та ње стра те шкој сарад њи са Руском Феде ра ци јом у поли тич ком, 

еко ном ском и вој но-без бед но сном сми слу и отва ра ње пре го во ра са Евро-
а зиј ском еко ном ском уни јом

-  све срп ске инте гра ци је и сарад ња са срп ском дија спо ром (очу ва ње наци-
о нал ног иден ти те та и боља иско ри шће ност капа ци те та дија спо ре).

 
2.  ПОРО ДИЧ НА ПОЛИ ТИ КА: Фор ми ра ње Мини стар ства за бри гу о 

поро ди ци
- еко ном ски под сти ца ји поро ди ца ма у бор би про тив беле куге
- финан сиј ска подр шка поро дич ним фир ма ма
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- уве ћа ње издва ја ња за здрав стве ну зашти ту жена и деце
- про гла ше ње мате рин ства зани ма њем
-  про мо ви са ње здра вих сти ло ва живо та и реа фир ма ци ја поро ди це на кул-

тур ном и медиј ском пла ну
 
3. НОВА РАД НА МЕСТА У ДОМА ЋОЈ ПРО ИЗ ВОД ЊИ
-  Покре та ње дома ће про из вод ње и вели ких инфра струк тур них радо ва 

финан си ра њем из кон тро ли са не при мар не еми си је, дома ће штед ње, 
финан сиј ских потен ци ја ла срп ске дија спо ре и што јеф ти ни јих изво ра 
из међу на род них финан сиј ских инсти ту ци ја

-  Уки да ње држав них суб вен ци ја стра ним инве сти то ри ма и пре у сме ра ва ње 
сред ста ва ка дома ћим пред у зет ни ци ма

- Ускла ђи ва ње систе ма обра зо ва ња са потре ба ма тржи шта рада и при вре дом
 
4. ОБНО ВА СЕЛА И ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ
- забра на про да је пољо при вред ног земљи шта стран ци ма 
- дупло већи буџет за пољо при вре ду
- обно ва пољо при вред но-инду стриј ских ком би на та
- обно ва дома ће инду стри је пољо при вред не меха ни за ци је
- подр шка задру гар ству и про из вод њи здра ве, орган ске хра не
-  бес ка мат ни кре ди ти поро ди ца ма које желе да се вра те на село и баве 

пољо при вре дом
-  ула га ња у мања места и села, посеб но у сиро ма шним и погра нич ним 

сре ди на ма
 
5. СТОП БАН КАР СКОЈ ПЉАЧ КИ: 
- Закон о зашти ти пре за ду же них поро ди ца
- додат но опо ре зо ва ње стра них бана ка
- реша ва ње про бле ма кре ди та у швај цар ским фран ци ма
- подр шка дома ћим бан ка ма
- обно ва држав ног Заво да за обра чун и пла ћа ња
- осни ва ње држав не Раз вој но-инве сти ци о не бан ке
- пре го во ри о отпи су и репро гра му дуго ва пре ма међу на род ним кре ди то ри ма
 
6. ПОРЕ СКА РЕФОР МА
- испи ти ва ње поре кла имо ви не свих поли ти ча ра и тај ку на
- вра ћа ње царин ских и ван ца рин ских заштит них мера на увоз стра не робе
- уво ђе ње про гре сив ног опо ре зи ва ња (пове ћа ње поре за за бога те)
-  осло ба ђа ње пла ћа ња поре за и допри но са за нова рад на места у дома ћим 

фир ма ма у прве две годи не
-  поре ски под сти ца ји за заду жби нар ска, кул тур но-науч на, хума ни тар на 

и спорт ска ула га ња
 
7. ОЧУ ВА ЊЕ КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ У САСТА ВУ СРБИ ЈЕ
- Пони шта ва ње анти у став них Бри сел ских спо ра зу ма
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- Пре ки да ње пре го во ра о КиМ у Бри се лу и повра так пре го во ра у СБ УН
- Обно ва рада Мини стар ства за Косо во и Мето хи ју
 
8. МИНИ СТАР СТВО ЗА СРБЕ ВАН СРБИ ЈЕ
- доби ја ње држа вљан ства
- олак ша ва ње бирач ког пра ва
- повра так и олак ши це за инве сти ра ње у Срби ји
- спе ци јал не везе и очу ва ње наци о нал ног иден ти те та 
 
9. ЈАЧА ЊЕ СНА ГА БЕЗ БЕД НО СТИ
- повра так редов ног слу же ња вој ног рока
- пове ћа ње днев ни ца за вој ни ке и поли цај це
- обно ва нао ру жа ња и мате ри јал них сред ста ва
 
10. РЕФОР МА ЈАВ НОГ СЕК ТО РА 
- сло бо да меди ја
- утвр ђи ва ње исти не о избор ној кра ђи и про ме на избор ног зако но дав ства
- темељ на рефор ма здрав стве ног систе ма
- пошто ва ње ћири ли це и очу ва ње нај ста ри јих инсти ту ци ја кул ту ре
- отпу шта ње пар тиј ских кадро ва у јав ним пред у зе ћи ма
- пот пу на тран спа рент ност рада јав ног сек то ра
- повра так пла та и пен зи ја на ниво пре сма ње ња
- извр ши ти рефор му ПИО фон да и вра ти ти оду зе ту имо ви ну ПИО фон ду
 
У Бео гра ду, 29. маја 2016.
Пред сед ни штво Срп ског покре та Две ри
Доку мент је деле га ци ја Две ри пре да ла ман да та ру Алек сан дру Вучи ћу при-

ли ком раз го во ра 07. јула 2016. годи не.

08. 06. 2016.
Интер нет стра ни ца Срп ског покре та Две ри

Прва сабор ска декла ра ци ја Срп ског покре та Две ри
ВРА ТИ ТИ И ПОЈА ЧА ТИ УЛО ГУ ДРЖА ВЕ У ДРУ ШТВУ

У тешком вре ме ну гео по ли тич ких иза зо ва и вели ких дру штве них про ме на, 
Срп ски покрет Две ри – као нова пар ла мен тар на поли тич ка орга ни за ци ја у Срби-
ји – овом декла ра ци јом јасно исти че сво је про грам ске циље ве и задат ке.

Све до ци смо круп них про ме на које се деша ва ју на свет ској сце ни и већ 
рефлек ту ју код нас: кри за нео ли бе ра ли зма, неста нак уни по лар ног све та, рас пад 
Европ ске уни је, екс пан зи ја теро ри зма и нео у ста штва…
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Пра вац раз во ја ових дога ђа ја није лако пред ви де ти, па се уто ли ко пре тре ба 
осло ни ти на соп стве не сна ге и шти ти ти наци о нал не инте ре се. Нама нису потреб-
ни поли ти ча ри који ништа не мисле и који мре жи стра них савет ни ка пре пу шта ју 
да мисле уме сто њих. Иску ство југо сло вен ске инте гра ци је мора бити нега ти ван 
при мер запо ста вља ња соп стве ног инте ре са зарад вишег, магло ви тог циља. Нама 
су потреб ни поли ти ча ри који ће зау ста ви ти демон та жу срп ске држа ве, који веру ју 
у сна гу соп стве ног наро да и који ће стр пљи вим и упор ним радом, про фе си о на ли-
за ци јом и поди за њем нивоа струч но сти адми ни стра тив ног апа ра та, јача ти уло гу 
држа ве у дру штву. Јака држа ва Срби ја мора повра ти ти уло гу матич не држа ве 
свим Срби ма из реги о на и расе ја ња.

Сушти на поли ти ке Срп ског покре та Две ри је бри га о поро ди ци. Под се ћа мо 
на Уни вер зал ну декла ра ци ју о људ ским пра ви ма Ује ди ње них наци ја, која каже 
да је поро ди ца темељ на једи ни ца дру штва и да има пра во на зашти ту држа ве. 
Поро дич ни модел дру штва пред ста вља читав низ поте за држа ве који почи њу 
раз во јем све сти о при род ној поро ди ци као фун да мен тал ној једи ни ци дру штва, 
каме ну темељ цу без којег нема напрет ка дру штва у цели ни, а завр ша ва се поста-
вља њем поро ди це у цен тар дру штве них, еко ном ских, кул тур них и при вред них 
деша ва ња путем раз ли чи тих мера. Поро дич ни модел дру штва је онај у коме се 
уну тра шња поли ти ка држа ве фор ми ра око поро ди це и за поро ди цу.

Насу прот нео ли бе рал ним тен ден ци ја ма ради кал ног инди ви ду а ли зма и дру-
штве ног пар ти ку ла ри зма, који про фи ли шу инди ви дуу огра ни че них доме та и 
могућ но сти, Срп ски покрет Две ри сво јом држав ном, еко ном ском и поро дич ном 
поли ти ком у сре ди ште свог инте ре со ва ња и као циљ соп стве не поли ти ке ста вља 
цело ви ту лич ност уте ме ље ну у сло бо дар ској, демо крат ској и хри шћан ској тра-
ди ци ји, са свим еле мен ти ма мора ла, ода но сти поро ди ци, локал ној зајед ни ци, 
рад ној орга ни за ци ји и држа ви. Наш циљ је дру штво са изра же ном соли дар но шћу 
и изгра ђе ним соци јал ним ста ра њем за све гра ђа не Срби је, посеб но више дет не, 
пре за ду же не и само хра не поро ди це.

Про ти ви мо се нео ли бе рал ној поли ти ци која пре на гла ша ва уло гу сло бод ног 
тржи шта и њего вог одва ја ња од поли ти ке и дру штва и која жели да ели ми ни ше 
уче шће држа ве у еко ном ском живо ту, а пого то во њен про ак тив ни при ступ раз-
во ју. Насу прот држав ном про тек ци о ни зму пре ма стра ним инве сти то ри ма, који 
је усту пио наше тржи ште и рад ну сна гу стра ним ком па ни ја ма, зала же мо се за 
јача ње дома ће при вре де. Под сти ца ње пред у зет нич ког духа, нових тех но ло ги ја, 
пољо при вре де, задру гар ства и пре ра ђи вач ке инду стри је, као и фор ми ра ње Раз-
вој не бан ке Срби је, пред ста вља осно ву при вред не и еко ном ске поли ти ке Срп ског 
покре та Две ри.

Наше стра те шко опре де ље ње мора да буде раз вој срп ског села и про из вод ња 
здра ве и орган ске хра не, а не генет ски моди фи ко ва них орга ни за ма, који нам се 
наме ћу од стра не мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја.

Чува ње наци о нал них ресур са – енер ги је, вода, обра ди вог земљи шта, руд них 
богат ста ва и теле ко му ни ка ци ја – при мар ни је зада так држа ве. При род не ресур се 
нисмо ство ри ли и не може мо их обно ви ти, тако да њима тре ба одго вор но газдо ва ти.

Срп ски покрет Две ри се бори про тив гло бал ног кул тур ног тота ли та ри зма 
који мар ги на ли зу је и уни шта ва наци о нал ну кул ту ру. СПЦ, САНУ, СКЗ, Мати ца 
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Народни посланици Бошко Обрадовић и Марија Јањушевић  
- подршка протесту пензионера у Београду, 2017. године

Протест против продаје Телекома, септембар 2015. 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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срп ска, Народ ни музеј и све дру ге инсти ту ци је од наци о нал ног зна ча ја, истин ски 
су чува ри нашег кул тур ног иден ти те та, и као такви мора ју има ти одго ва ра ју ћу 
подр шку држа ве.

Косо во и Мето хи ја су не само део тери то ри је Репу бли ке Срби је, већ пред ста-
вља ју сре ди ште наци о нал ног иден ти те та свих Срба све та.

С обзи ром на без бед но сне иза зо ве пред који ма се нала зи мо, сма тра мо да је 
нео п ход но про на ла зи ти саве зни ке у демо крат ски ори јен ти са ним држа ва ма, које 
пошту ју међу на род но пра во и Пове љу Ује ди ње них наци ја. У окви ру додат ног 
јача ња наци о нал них без бед но сних капа ци те та, зала же мо се за понов но уво ђе ње 
слу же ња вој ног рока.

Веру ју ћи у соп стве не сна ге и могућ но сти нашег наро да, пози ва мо све исти-
но љу би ве и демо крат ски ори јен ти са не људе да нам се при дру же у зајед нич кој 
бор би про тив нео ли бе ра ли зма, а у одбра ну како уни вер зал них наче ла хума но сти 
и сло бо де, тако и у очу ва њу наци о нал них вред но сти.

Декла ра ци ја је доне та на 2. Сабо ру Срп ског покре та Две ри,
одр жа ном 4. сеп тем бра 2016. годи не у Бео гра ду

Архив Српског покрета Двери

ДВЕ РИ ПРЕД ЛО ЖИ ЛЕ ЗАКОН О ВРА ЋА ЊУ ОТЕ ТИХ ПЕН ЗИ ЈА

Конач но су у скуп штин ској про це ду ри два пред ло га зако на који ће уки ну ти 
закон којим су сма ње не пен зи је, надок на ди ти све што је пен зи о не ри ма оте то, 
ускла ди ти виси ну пен зи ја са растом тро шко ва живо та и омо гу ћи ти већу засту-
пље ност пен зи о не ра у управ ном одбо ру ПИО фон да.

Посла нич ка гру па Две ри пре да ла је данас у скуп штин ску про це ду ру два 
пред ло га зако на: Пред лог зако на о пре стан ку важе ња Зако на о при вре ме ном 
уре ђи ва њу начи на испла те пен зи ја и Пред лог зако на о изме на ма и допу на ма 
Зако на о пен зиј ском и инва лид ском оси гу ра њу.

Овим закон ским пред ло зи ма испра вља се неправ да пре ма пен зи о не ри ма у 
Срби ји, који су закон ским изме на ма из 2014. директ но оште ће ни. 

Сма ње њем пен зи ја власт је анти у став но уда ри ла на сте че но пра во испла те 
пен зи ја и овим неху ма ним чином директ но соци јал но угро зи ла нај ста ри ју попу-
ла ци ју наших сугра ђа на, а инди рект но и све њихо ве поро ди це.

То уоп ште није био Закон о при вре ме ном уре ђи ва њу начи на испла те пен зи-
ја, већ закон о сма ње њу пен зи ја, који уоп ште није имао при вре мен карак тер, већ 
тра је више од две годи не уз нео гра ни че но вре ме при ме не.

По директ ном нало гу ММФ-а овим Зако ном је извр ше на дис кри ми на ци ја 
пен зи о не ра у одно су на оста ле кате го ри је ста нов ни штва. Власт ово сма ње ње пен-
зи ја није пред ви де ла чак ни као позај ми цу. 
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„Зато су Две ри пред ло жи ле Закон о пре стан ку важе ња овог зако на којим се 
откла ња ју штет не после ди це, наста ле њего вом при ме ном. Ови закон ски пред ло-
зи плод су испу ње ња пред из бор ног парт нер ства Две ри са Удру же њем син ди ка та 
пен зи о не ра Срби је и Удру же њем син ди ка та пен зи о ни са них лица Срби је.  

Важан ефе кат ових зако на је надок на да свих оте тих дело ва пен зи је у наред-
них две годи не, као и вра ћа ње оба ве зе редов ног ускла ђи ва ња пен зи ја са пора стом 
цена.“ - иста као је пред сед ник ПГ Две ри, Бошко Обра до вић.

Тако ђе, изме на ма и допу на ма Зако на о ПИО фон ду пред ло жи ли смо да уме сто 
доса да шњих 4 од 7 чла но ва УО које деле ги ра Вла да и тиме има већи ну, састав УО 
има већу засту пље ност тре нут них и буду ћих кори сни ка сред ста ва ПИО фон да, 
који би по овом пред ло гу има ли већи ну.

Сигур ни смо да ће пен зи о не ри у Срби ји на пред сто је ћим пред сед нич ким 
избо ри ма подр жа ти пред сед нич ког кан ди да та Две ри, Бошка Обра до ви ћа, јер су 
Две ри на овај начин потвр ди ле да су истин ски поли тич ки заступ ник и заштит-
ник инте ре са пен зи о не ра.

Инфо слу жба Срп ског покре та Две ри
15. 11. 2016.

Интер нет стра ни ца Срп ског покре та Две ри

ДВЕ РИ НЕЋЕ ПОДР ЖА ТИ БИЛО КАКВУ ИЗМЕ НУ УСТА ВА ИЗ 2006. Г.

Две ри сма тра ју да није добар тре ну так за про ме ну Уста ва, иако посто је њего-
ве мањ ка во сти. Раз лог за такав став је због тога што се тај потез пла ни ра, изме ђу 
оста лог, ради очу ва ња Вучи ћа на вла сти. Није добро и због могућ но сти бри са ња 
пре ам бу ле о КиМ, што би била послед ња бра на да се и фор мал но при зна неза ви-
сност тзв. Косо ва. Тре ба избе ћи даљу кон цен тра ци ју моћи у рука ма јед ног чове ка. 
То није добро ни за држа ву ни за гра ђа не Срби је.

Опа сна је и изја ва ново по ста вље ног пред сед ни ка о земљи дедо ва и земљи 
пото ма ка. Очи глед но да њему није јасно да је земља дедо ва ујед но земља пото-
ма ка и да нема земље пото ма ка, без земље дедо ва.

Та врста поли ти ке дис кон ти ну и те та због додво ра ва ња Бри се лу коју Вучић 
поку ша ва да намет не је крај ње недо пу сти ва за Срби ју и штет на је по инте ре се 
гра ђа на Срби је. О исто риј ском суду је још рано гово ри ти, али се прав ци већ нази ру. 
Две ри нису нере ал не и јасно је да мора да посто ји дија лог о успо ста вља њу трај ног 
мира и сужи во та са Албан ци ма на КиМ, али пре го ва рач ка плат фор ма не може 
бити Бри сел ски спо ра зум, где су са јед не стра не Бри сел и При шти на, а са дру ге 
Бео град, који је увек у дефан зи ви и у уступ ци ма дру гој стра ни. Пре го во ре тре ба 
вра ти ти у Савет без бед но сти УН под окри ље Резо лу ци је 1244. Док се пре го ва рач ка 
пози ци ја Срби је не вра ти на рав но прав не осно ве, Устав не тре ба мења ти.

Струч ни савет за устав на пита ња, прав ду и зако но дав ство Две ри се још кра јем 
2015. г, тек сто ви ма, саоп ште њи ма и на јав ним насту пи ма изја шња вао о „гени јал ним“ 
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иде ја ма СНС-а и Баби ће ве Акци о не гру пе за изме ну поли тич ког систе ма. Тада је 
била акту ел на наја ва да број народ них посла ни ка тре ба сма њи ти, а гово ри ло се 
и о про ме на ма или укла ња њу пре ам бу ле, одно сно Космет ском пита њу у Уста ву.

Иако устав ни текст има мно го мањ ка во сти, а о чему су пре 10 годи на писа ли 
наши позна ти устав ни прав ни ци попут про фе со ра Рат ка Мар ко ви ћа и ака де ми ка 
Косте Чаво шког, ми сма тра мо да у усло ви ма после ди ца веле и зда је и оку па ци је 
Устав не сме мо мења ти!

Пра во је пита ње зашто се носи лац лич не вла сти у Срби ји, Алек сан дар Вучић, 
већ првог дана по сту па њу на дужност шефа држа ве уоп ште изја шња ва о устав-
ним про ме на ма? Иако он као шеф држа ве може пред ло жи ти про ме ну Уста ва, 
он јесте један од актив них пред ла га ча тих изме на, али није искљу чи ви носи лац 
уста во твор не вла сти како се то при ка зу је у јав но сти, јер је то Народ на скуп шти на 
са гра ђа ни ма и то на рефе рен ду му.

То је доказ да је тај човек Срби ју увео у нову еру поли тич ке и устав не пато ло-
ги је. Искри вље на сли ка Уста ва и држа ве у дик та ту ри и Вучи ће ве „двор ске“ сви те 
упра во на пита њу про ме не и тра ја ња Уста ва поста је видљи ва. Дакле, Две ри овде 
подр жа ва ју стру ју и устав ну књи жев ност. Устав се не мења тек тако када каже ЕУ 
или Вучић, јер су устав на пита ња таква да мора ју почи ва ти на базич ном над стра-
нач ком кон сен зу су гра ђа на и стру ке.

Ко је у Срби ји питао про фе со ре Устав ног пра ва са држав них факул те та шта 
мисле о томе? Дакле прво се стра нач ки орга ни пита ју па потом сви оста ли. То је 
погре шно.

Устав сва ка ко не може мо мења ти јер то зах те ва ЕУ кроз  погла вља која нису 
ништа дру го, него доказ да је наше срп ско пра во оку пи ра ла стра на прав на нор ма. 
Пре пи су ју и пре во де стра не зако не непо зна те нашој прав ној тра ди ци ји, а сада 
исто чине и са пита њем Уста ва. 

Две ри су у овом тре нут ку кате го рич ки про тив устав них про ме на.
Инфор ма тив на слу жба Срп ског покре та Две ри

06. 06. 2017.
Архив Српског покрета Двери

НЕПО СРЕД НА (ДИРЕКТ НА) ДЕМО КРА ТИ ЈА ЈЕ ЈЕДИ НИ НАЧИН  
ДА ВРА ТИ МО НАРО ДУ ДРЖА ВУ!

Срп ски покрет Две ри сма тра да је нај ве ћи про блем држа ве и дру штва анти на-
род ни и анти де мо крат ски систем у коме већ више од две деце ни је цару ју пар то кра-
ти ја, коруп ци ја, поли тич ки кри ми нал, одсу ство одго вор но сти врши ла ца јав них 
функ ци ја и неспо соб ност вла да ју ћих струк ту ра да спро ве ду истин ске рефор ме. 
Циљ поли тич ког акти ви зма у Срби ји се свео на испу ња ва ње лич них амби ци ја и 
жеље за моћи, нов цем и ути ца јем лиде ра раз ли чи тих пар ти ја и њихо ве нај бли-
же пар тиј ске и поро дич не око ли не. Све то вре ме њихо во кри ми нал но бога ће ње, 
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пра ће но пот пу ним одсу ством суштин ских систем ских рефор ми, пла ћа ју гра ђа ни 
Срби је. Очај на демо граф ска ситу а ци ја, масов но исе ља ва ње мла дих који тра же 
бољи живот у ино стран ству, огро ман број деце на иви ци сиро ма штва, разо ре на 
при вре да, пре те ра ни наме ти на пред у зет ни ке, непре ста но заду жи ва ње држа ве 
- само неки су од симп то ма вла да ви не оних код којих нема ни трун ке жеље да 
заи ста рефор ми шу систем и при ве ду прав ди све оне који су Срби ју опљач ка ли 
и уни шти ли.

Након више од две деце ни је ова кве погуб не поли ти ке вре ме је за демон та-
жу систе ма и коре ни те рефор ме. Из тог раз ло га Две ри ће Народ ној скуп шти ни 
пред ло жи ти низ изме на посто је ћих и нових зако на који ће за циљ има ти да власт 
вра ти у пра ве руке – наро ду. Да бисмо то пости гли потреб не су нам суштин ске 
поли тич ке про ме не и посте пе но и све о бу хват но уво ђе ње непо сред не, одно сно 
директ не демо кра ти је у Срби ји. 

Непо сред на (директ на) демо кра ти ја се дефи ни ше као демо крат ски систем 
који гра ђа ни ма омо гу ћа ва вели ко уче шће у про це су одлу чи ва ња и гаран ту је им 
мак си мум демо крат ских пра ва у поли тич ком живо ту. Она би, изме ђу оста лог, 
под ра зу ме ва ла и: 

1. Оба ве зно рас пи си ва ње рефе рен ду ма при ли ком било каквог поку ша ја 
про ме не посто је ћег Уста ва Репу бли ке Срби је и у вези са нај ва жни јим наци о нал-
ним и држав ним пита њи ма; 

2. Могућ ност рефе рен ду ма ради изја шња ва ња о сва ком зако ну који се доно си 
у Народ ној скуп шти ни, уз при ку пља ње одре ђе ног и зако ном јасно дефи ни са ног 
бро ја пот пи са гра ђа на у одре ђе ном вре мен ском року;

3. Оба ве зно ста вља ње на днев ни ред сед ни це Народ не скуп шти не сва ког 
пред ло га зако на на осно ву народ не ини ци ја ти ве;

4. Оба ве зну јав ну рас пра ву и рефе рен дум ско изја шња ва ње гра ђа на при ли-
ком одлу чи ва ња о капи тал ним инве сти ци ја ма на нивоу локал них само у пра ва 
које се финан си ра ју од сред ста ва поре ских обве зни ка са те тери то ри је.

Сма тра мо да је нај ве ћи могу ћи сте пен демо крат ског уре ђе ња јед не држа ве 
могућ ност да народ кроз непо сред ну демо кра ти ју - са дале ко већим поли тич ким 
пра ви ма - уче ству је у доно ше њу одлу ка о соп стве ној будућ но сти. 

Непо сред на демо кра ти ја би, уз пре но ше ње већих над ле жно сти на локал не 
само у пра ве, изме не избор ног зако но дав ства и кажња ва ње свих оних поли ти ча ра 
који су се обо га ти ли на рачун наро да у послед ње ско ро три деце ни је, запо че ла 
изград њу поли тич ког систе ма који би истин ски раз вио демо кра ти ју у Срби ји и 
који би вра тио држа ву наро ду!  

Уво ђе ње и раз ви ја ње прин ци па непо сред не (директ не) демо кра ти је би оне-
мо гу ћи ло пре да ју дела суве ре ни те та Репу бли ке Срби је без изја шња ва ња наро да 
(као у слу ча је ви ма Косо ва и Мето хи је или при сту па ња Европ ској уни ји), затим 
зна чај но сма њи ло само во љу вла да ју ће већи не у Народ ној скуп шти ни, оба ве за-
ло народ не посла ни ке да добро про ми сле пре него што неки закон пред ло же и 
изгла са ју, учи ни ло буџет ске при хо де и рас хо де на нивоу локал них само у пра ва 
дале ко тран спа рент ни јим и самим тим мање под ло жним коруп ци о на шким и 
кри ми нал ним актив но сти ма, а пот пу но зави сним од воље гра ђа на који сво јим 
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поре ским дава њи ма пуне буџет, и све у куп но поспе ши ло даљи раз вој демо крат-
ске поли тич ке кул ту ре. 

Пози ва мо дру ге поли тич ке акте ре, удру же ња гра ђа на, син ди ка те и све гра-
ђа не Срби је да подр же овај пред лог Срп ског покре та Две ри. Моћ и одлу чи ва ње о 
нашој суд би ни мора ју бити оте ти из руку неза ја жљи вих поли ти ча ра и поли тич ке 
мафи је и вра ће ни тамо где и при па да ју – у руке гра ђа на Срби је.

Доку мент је усво јен на 66. сед ни ци  
Пред сед ни штва Срп ског покре та Две ри,

10. децем бра 2017. годи не
Архив Српског покрета Двери

Сабор ска декла ра ци ја Срп ског покре та Две ри пово дом 100годи шњи це  
при са је ди ње ња Сре ма, Бана та, Бач ке и Бара ње Кра ље ви ни Срби ји

ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ СРБИ ЈИ – 
ЈЕД НА ОД НАЈ ВЕ ЋИХ НАЦИ О НАЛ НИХ ПОБЕ ДА У СРП СКОЈ ИСТО РИ ЈИ

Има ју ћи у виду исто риј ски и поли тич ки моме нат и окол но сти у који ма се 
држа ва Срби ја, срп ски народ и сви гра ђа ни Срби је нала зе,

Зна ју ћи да Срби ја и север на срп ска покра ји на Вој во ди на у 2018. годи ни обе-
ле жа ва ју вели ке исто риј ске јуби ле је:

- 170. годи на од ства ра ња ауто но ми је срп ског наро да у окви ру Аустри је и 
фор ми ра ња Срп ске Вој во ди не; 

- 100 годи на од при са је ди ње ња Сре ма, Бана та, Бач ке и Бара ње Кра ље ви ни 
Срби ји;

- 100 годи на од побе де у Првом свет ском рату, када је вели ки број Срба 
ван Срби је добро вољ но дошао да рату је на стра ни сво је бра ће и пру жи огро ман 
допри нос осло бо ђе њу и ује ди ње њу; и

- 100 годи на од када су жене избо ри ле пра во гла са, и у Новом Саду - по први 
пут у Евро пи - гла са ле за при са је ди ње ње Срби ји, 

Посеб но исти чу ћи да је чин При са је ди ње ња јед на од нај ве ћих исто риј ских 
побе да срп ског наро да у њего вој исто ри ји, 

Наро чи то осе ћа ју ћи оба ве зу да је срп ски народ као држа во твор на и нај број ни-
ја наци ја у АП Вој во ди ни исто вре ме но и нај од го вор ни ји за пошто ва ње и очу ва ње 
мира, ста бил но сти и тра ди ци о нал но добрих међу на ци о нал них одно са са свим 
наци о нал ним мањи на ма које у њој живе,

Срп ски покрет Две ри, са наме ром да покре не актив но сти за побољ ша ње 
живо та свих гра ђа на АП Вој во ди не, пово дом наве де них јуби ле ја доно си 
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Декла ра ци ју о будућ но сти Вој во ди не 

1. Север на срп ска покра ји на Вој во ди на је веков ном вољом њених гра ђа на 
састав ни и нео ту ђи ви део Репу бли ке Срби је. 

2. Репу бли ка Срби ја тре ба да пошту је све спе ци фич но сти исто риј ског, наци-
о нал ног, кул тур ног, рели гиј ског и поли тич ког живо та свих гра ђа на АП Вој во ди не. 

3. Јав ни медиј ски сер вис гра ђа на Вој во ди не РТ Вој во ди на мора изве шта ва ти 
исти ни то, бла го вре ме но и непри стра сно, пошту ју ћи људ ска пра ва и нови нар ску 
ети ку, и обез бе ђу ју ћи јед на ку засту пље ност свих поли тич ких акте ра. Поред тога, 
јав ни медиј ски сер вис гра ђа на Вој во ди не је дужан да обез бе ди садр жа је који нуде 
обра зов ни и кул тур ни про грам за децу и одра сле и садр жа је који про мо ви шу поро-
дич ни модел дру штва, тра ди ци о нал не и уни вер зал не људ ске вред но сти.

4. Подр шка рађа њу, зашти та поро ди це и оста нак мла дих мора да зау зме нај-
ва жни је место у окви ру свих делат но сти покра јин ских инсти ту ци ја и локал них 
само у пра ва на тери то ри ји север не срп ске покра ји не.

5. Све држав не инсти ту ци је, а наро чи то оне из сек то ра обра зо ва ња и кул ту ре, 
као и орга ни за то ри свих кул тур них мани фе ста ци ја, дужни су да кроз сво је актив-
но сти про мо ви шу све зна чај не дату ме веза не за кул тур но-исто риј ске дога ђа је на 
овом про сто ру веко ви ма уна зад. 

6. Посеб но је потреб но обез бе ди ти пошто ва ње ћири ли це као глав ног држав-
ног и устав ног писма Срби је, као и очу ва ње цело куп ног срп ског књи жев ног и 
кул тур ног бла га, сачу ва ног и на ћири ли ци и на лати ни ци. Исто пошто ва ње мора 
да се одно си и на очу ва ње иден ти те та и тра ди ци је свих наци о нал них мањи на у 
АП Вој во ди на, која може да слу жи као при мер хар мо нич них одно са уну тар јед не 
више на ци о нал не сре ди не у чита вој Евро пи.

7. Нео п ход но је наста ви ти обе ле жа ва ње свих дату ма зна чај них за исто ри ју 
(и будућ ност) Срби је и Сре ма, Бана та и Бач ке и након завр шет ка про сла ве вели ких 
јуби ле ја, као и увр шта ва ње свих реле вант них исто риј ских пода та ка веза них за ове 
дату ме у уџбе ни ке на тери то ри ји чита ве Репу бли ке Срби је. 

8. Вла да Репу бли ке Срби је је дужна да се ста ра о инте ре си ма гра ђа на обе 
сво је покра ји не, јед на ко у свим дело ви ма Репу бли ке, што под ра зу ме ва зашти ту 
тери то ри јал ног инте гри те та, обез бе ђи ва ње свих усло ва за ква ли те тан живот у еко-
ном ској, кул тур ној, поли тич кој и сва кој дру гој сфе ри живо та. Оду ста ја ње од бор бе 
за очу ва ње Косо ва и Мето хи је као јужне срп ске покра ји не у саста ву Срби је не може 
се ком пен зо ва ти патри от ским „буса њем у прса” акту ел не вла сти на севе ру Срби је. 

9. Репу блич ки и покра јин ски орга ни су јед на ко одго вор ни за очу ва ње при-
род них и при вред них ресур са и зашти ту живот не сре ди не у АП Вој во ди на, као и 
при о ри тет ну подр шку дома ћој при вре ди и пољо при вре ди кроз раз ли чи те видо ве 
држав них суб вен ци ја, поре ских олак ши ца, изво зних гаран ци ја и повољ них бан-
кар ских кре ди та.

10. Вла да Репу бли ке Срби је је одго вор на за добру коор ди на ци ју са покра јин-
ским орга ни ма, као и кон тро лу над ле жно сти и устав но сти одлу ка које покра јин ски 
орга ни доно се и спро во де. Набу ја лу покра јин ску адми ни стра ци ју тре ба сма њи ти 
и буџет ска сред ства која се тро ше на биро кра ти ју и пар то кра ти ју пре у сме ри ти у 
инве сти ци је у локал не само у пра ве у Сре му, Бана ту и Бач кој. 
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Усво је но на 4. Сабо ру Срп ског покре та Две ри,
одр жа ном у Бео гра ду, 25. новем бра 2018. годи не,

о 100годи шњи ци при са је ди ње ња  
Сре ма, Бана та, Бач ке и Бара ње Кра ље ви ни Срби ји

Архив Српског покрета Двери

ЗАЈЕДНИЧKИ УСЛО ВИ ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ  
СЛО БОД НИХ И ПОШТЕ НИХ ИЗБО РА

Пола зе ћи од чиње ни це да након општих избо ра 2012. годи не у Срби ји не 
посто је усло ви за сло бод не, поште не и фер избо ре, па тако и за вла да ви ну пра ва,

да је кон ти ну и ра на и агре сив на сва ко днев на зло у по тре бе јав них ресур са, 
јав не упра ве, носи ла ца јав них функ ци ја и овла шће ња у корист доми нант не вла-
да ју ће пар ти је,

да је јав ни медиј ски про стор гото во свих елек трон ских меди ја са наци о нал-
ном фре квен ци јом, јав них сер ви са РТС и РТВ, као и гото во свих днев них листо ва 
садр жај но/инфор ма тив но зло у по тре бљен у про па ганд не свр хе вла да ју ће пар ти је 
и њених поли тич ких сате ли та,

да је пре те жни део меди ја у вла сни штву лица бли ских вла сти ста вљен у 
слу жбу гуше ња сва ке њене кри ти ке и то, пре све га, кроз нај бру тал ни је бла ће ње, 
прет ње и при ти ске пре ма поли тич ким акте ри ма, нови на ри ма, акти ви сти ма и 
гра ђа ни ма који има ју дру га чи је поли тич ке ста во ве,

да је прет ход не пред сед нич ке, репу блич ке, покра јин ске и локал не избо ре 
карак те ри са ло крше ње и зло у по тре ба избор них зако на кроз купо ви ну гла со ва, 
застра ши ва ње и уце њи ва ње бира ча, наро чи то запо сле них у јав ној упра ви, дири-
го ва но и над зи ра но гла са ње, тј. пре кра ја ње избор не воље,

да се демо крат ски усло ви поли тич ког живо та мора ју оства ри ти и у пери о ду 
изме ђу два избор на циклу са,

иду ћи у сусрет наред ним избо ри ма на свим ниво и ма, чија ће регу лар ност, 
лега ли тет и леги ти ми тет бити дове де ни у пита ње уко ли ко се хит но не про ме не 
избор ни усло ви и дослед но не при ме њу ју избор ни и медиј ски про пи си,

пред став ни ци опо зи ци о них саве за, стра на ка и покре та једин стве ни су у ста ву 
да је за сло бод не, фер и поште не избо ре нео п ход но да у погле ду сло бо де меди ја, 
исти ни тог, бла го вре ме ног и објек тив ног инфор ми са ња као нужног пред у сло ва 
за сло бод не меди је буде омо гу ће но:
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  Редов но уче шће опо зи ци је у инфор ма тив ном про гра му јав них сер ви са 
РТС и РТВ, са нај ма ње 60 мину та недељ но пре пред из бор не кам па ње, не 
рачу на ју ћи дебат не фор ме;

  Уче шће опо зи ци је у свим дебат ним еми си ја ма на јав ним сер ви си ма 
РТС и РТВ;

  Сва ко днев но инфор ми са ње јав но сти о актив но сти ма стра на ка вла сти и 
опо зи ци је на јав ним сер ви си ма РТС и РТВ у тра ја њу од нај ма ње 30 мину та;

  Засту пље ност опо зи ци је, као дру ге стра не, у редов ним инфор ма тив ним 
еми си ја ма, од јутар њих про гра ма до Днев ни ка;

  Обја ва деман ти ја пред став ни ка опо зи ци је, у скла ду са зако ном и нови-
нар ским кодек си ма, у истим еми си ја ма и фор ма ти ма у који ма су били 
пред мет кле вет нич ких и лажних садр жа ја – одго во ри и деман ти да се 
обја вљу ју у истом тра ја њу и у истом про грам ском садр жа ју у коме су 
обја вље не и пред мет не кле ве те и лажи;

  Про ме на саста ва РЕМ-а ради дослед не при ме не сво јих овла шће ња кон-
тро ле елек трон ских меди ја, при хва та ју ћи пари тет ни прин цип да кан-
ди да ти буду иза бра ни и на пред лог опо зи цо них стра на ка и стру ков них 
удру же ња, а у циљу оства ри ва ња актив не уло ге РЕМ-а кроз омо гу ћа ва ње 
оба ве зних деба та и изри ца ња казни за еми те ре који не спро во де закон.

  Уки да ње свих комерцијaлних теле ви зиј ских и радиј ских еми си ја у току 
кам па ње од стра не уче сни ка у избор ном про це су, како би се успо ста ви ла 
рав но те жа у засту пље но сти на теле ви зи ји

Оба ве за свим еми те ри ма да орга ни зју еми си је дебат ног типа, на који ма 
би могло да се чује и супрот ста ви мишље ње изме ђу вла сти и опо зи ци је

УСЛО ВИ ЗА СЛО БОД НЕ ФЕР И ПОШТЕ НЕ ИЗБО РЕ:

1. БИРАЧ КИ СПИ САК
Спре ча ва ње зло у по тре бе бирач ког спи ска, и то кроз:
 Kривичну одго вор ност мини стра заду же ног за бирач ки спи сак и сва ког 

дру гог лица, уко ли ко се супрот но зако ну, одно сно зло у по тре бом, бирач ки спи сак 
нађе код нео вла шће них лица (у око ли ни бирач ких места, посе до ва ње и про ве ра 
адре са пре би ва ли шта бира ча);

 Дослед на при ме на забра не фик тив не про ме не пре би ва ли шта и изра де 
фал си фи ко ва них лич них доку ме на та у циљу зло у по тре бе бирач ког пра ва;
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2. ИЗБОР НЕ РАД ЊЕ И ИЗБОР НИ ДАН
 Исто вре ме на доступ ност избор них обра за ца свим уче сни ци ма у избор-

ном про це су;
 Рав но прав на доступ ност нота ра/ове ри ва ча за ове ру при ку пље них пот-

пи са гра ђа на за пре да ју избор не листе;

Спре ча ва ње зло у по тре бе избор них про пи са у избор ном дану, и то:
 дослед ну забра ну изно ше ња и попу ња ва ња бирач ког мате ри ја ла ван 

бирач ког места 
тзв.

„Бугар ског воза“;
 дослед ну забра ну упо тре бе мобил них теле фо на на бирач ким мести ма;
-  оба ве зно при су ство чла но ва бирач ких одбо ра из редо ва опо зи ци је 

при ли ком гла са ња ван бирач ког места;
- олак ша но гла са ње у ино стран ству;

3. КРИ ВИЧ НЕ САНК ЦИ ЈЕ
Kривичне санк ци је за лица која ради пред из бор них актив но сти зло у по тре бе 

јав на сред ства и врше доде лу хума ни тар не помо ћи у име држав них, одно сно јав них 
орга на вла сти, у циљу усло вља ва ња гла са ња за јед ну поли тич ку избор ну опци ју;

Kривичне санк ци је за лица која на рад ном месту, наро чи то у јав ној упра ви, 
на било који начин ути чу и аги ту ју на запо сле не у погле ду избор ног гла са ња, а 
наро чи то:

 за при ти сак на запо сле не да се уочи избо ра изја сне о свом избо ру при-
ку пља њем сигур них гла со ва у јав ним уста но ва ма, орга ни ма и пред у зе ћи ма, као 
и при ват ним пред у зе ћи ма;

 за прет њу отка зом или усло вља ва њем за задр жа ва ње рад ног места, за 
нуђе ње рад ног места или ма какве повла сти це усло вље не неком избор ном рад-
њом и гла са њем, одно сно дру гим рад ња ма које угро жа ва ју регу лар ност избор ног 
про це са;

Кри вич не санк ци је за сва лица одго вор на за заста ре ва ње кри вич них дела у 
обла сти угро жа ва ња сло бод них избо ра.

4. ЗЛО У ПО ТРЕ БА ЈАВ НИХ РЕСУР СА
Забра на медиј ског пред ста вља ња при ли ком уче шћа у кам па њи јав них функ-

ци о не ра и држав них слу жбе ни ка на поло жа ју, као и забра на зло у по тре бе јав них 
ресур са у стра нач ке пред из бор не свр хе (новац, људ ство, тех ни ка, покрет но сти и 
непо крет но сти)

5. КОН ТРО ЛА ИЗБОР НОГ ПРО ЦЕ СА
 Омо гу ћа ва ње широ ког и несме та ног при сту па бирач ком мате ри ја лу 

након избо ра укљу чу ју ћи и могућ ност понов ног бро ја ња ком плет ног избор ног 
мате ри ја ла (гла сач ких листи ћа) из свих џако ва од стра не Репу блич ке избор не 
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коми си је и срав њи ва ње са запи сни ци ма са бирач ких места, сли ка ње запи сни ка 
и избор них листи ћа, на зах тев било ког од пред став ни ка про гла ше них избор них 
листи у разум ном року и пре обја вљи ва ња конач них резул та та избо ра;

 Могућ ност срав њи ва ња веро до стој но сти пот пи са бира ча за избор не листе 
без вре мен ског огра ни че ња;

 Могућ ност да сви гра ђа ни пре ко интер не та могу да про ве ре да ли је 
забе ле же но да су гла си ли или не, на начин како се про ве ра ва да ли су упи са ни у 
бирач ки спи сак;

 Пози ва ње и омо гу ћа ва ње ефи ка сног и све о бу хват ног над зо ра избор ног 
про це са од стра не дома ћих и стра них посма тра ча;

 Фор ми ра ње Над зор ног одбо ра Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби је у 
скла ду са Зако ном о избо ру народ них посла ни ка.

6. ИЗБО РИ НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ АП КОСО ВО И МЕТО ХИ ЈА
 Ефек тив на кон тро ла избор ног про це са на Kосову и Мето хи ји

Пред став ни ци опо зи ци о них саве за, стра на ка и покре та сагла си ли су се да 
делу ју ује ди ње но и син хро ни зо ва но у обез бе ђи ва њу свих наве де них усло ва, као 
и да о сво јим актив но сти ма редов но упо зна ју дома ћу и међу на род ну јав ност.

Све дру ге актив но сти у оства ри ва њу ових усло ва реа ли зо ва ће се ује ди ње но 
и син хро ни зо ва но, укљу чу ју ћи и пред ло ге за изме ну избор ног зако но дав ства и 
дру ге пар ла мен тар не и ван пар ла мен тар не демо крат ске ини ци ја ти ве.

У Бео гра ду,
14. децем бар 2018.г.

Доку мент су пот пи са ли пред став ни ци опо зи ци о них орга ни за ци ја, 
међу који ма и Срп ски покрет Две ри.

Архив Српског покрета Двери
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ПОКРЕТ ЗА ЖИВОТ 
(Prolife move ment)

Шта је Покрет за живот?

Покрет за Живот је нефор мал на асо ци ја ци ја невла ди них орга ни за ци ја и удру-
же ња гра ђа на која се бави про мо ви са њем Кул ту ре Живо та и пози тив ном афир ма-
ци јом људ ског живо та као нај ве ће све ти ње.

Покрет за Живот се бори за био ло шку и духов ну обно ву срп ског наро да, али и 
за еле мен тар но пра во на живот сва ког поје дин ца, без обзи ра на наци о нал ну, вер ску 
или расну при пад ност.

Покрет за Живот је настао у миљеу Сабо ра срп ске омла ди не (мре жа коју чине 
пре ко 50 пра во слав но-наци о нал них орга ни за ци ја из свих срп ских зема ља и Расе-
ја ња), а на ини ци ја ти ву Удру же ња пра во слав них меди ци на ра „ВИТЕЗ” и Удру же ња 
Срп ски Сабор „Две ри”.

Покрет за Живот није поли тич ка орга ни за ци ја, али ће сара ђи ва ти са свим 
држав ним орга ни ма, поли тич ким стран ка ма, уста но ва ма и поје дин ци ма који 
подр жа ва ју Кул ту ру Живо та.

Покрет за Живот је отво рен за све људе добре воље који ма је људ ски живот нај-
ве ћа све ти ња и вред ност.

Шта је кул ту ра живо та?

Кул ту ра Живо та се бори за пошто ва ње пра ва на живот као нај ве ће све ти ње. 
Она се супрот ста вља еле мен ти ма који чине Кул ту ру смр ти:

- вештач ким пре ки ди ма труд но ће, 
- кон тро ли рађа ња путем кон тра цеп ци је,
- вештач кој оплод њи, 
- пра ви ма хомо сек су а ла ца (не и хомо сек су ал ци ма!), 
- еута на зи ји, 
- кло ни ра њу људи,
- нар ко ма ни ји и дру гим новим обли ци ма зави сно сти,
- савре ме ном сек су ал ном обра зо ва њу,
- пор но гра фи ји, итд. 
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Кул ту ра Живо та нуди реше ња која пре све га сво је теме ље нала зе у вери и 
поро ди ци као основ ној ћели ји дру штва, а затим и путем акти ви зма на пољу пра ва 
и еко но ми је.

Кул ту ра Живо та се бори сна гом аргу ме на та, а сво ју енер ги ју нала зи у бес ком-
про ми сном испо ве да њу вере у Госпо да Бога, Твор ца и Живо то дав ца.

Кул ту ра Живо та је Божи ја кул ту ра, јер се теме љи на Њего вим речи ма: Ја сам 
Пут, Исти на и Живот (Јн. 14, 6).

Наше актив но сти

- бор ба за апсо лут но пошто ва ње све ти ње људ ског живо та од момен та заче ћа 
до тре нут ка при род не смр ти, што под ра зу ме ва бор бу про тив вештач ког пре ки да 
труд но ће, кон тра цеп ци је, еута на зи је, кло ни ра ња и in vitro оплод ње;

- реа фир ма ци ја бра ка и поро ди це као теме ља здра вог дру штва и као једи не 
исправ не сре ди не у којој се дете може раз ви ти до пуно те сво је лич но сти;

- бор ба про тив савре ме ног сек су ал ног обра зо ва ња и пор но гра фи је, и нуђе ње 
алтер на ти ва у хри шћан ском духу;

- пру жа ње инфор ма ци ја веза них за Кул ту ру Живо та и Кул ту ру смр ти меди-
ји ма и свим заин те ре со ва ним поје дин ци ма;

- пру жа ње струч не и логи стич ке подр шке при покре та њу реги о нал них pro-
life акци ја или орга ни за ци ја;

- пове зи ва ње са дру гим струч ним, пра во слав ним и оста лим орга ни за ци ја-
ма и поје дин ци ма из земље и ино стран ства у циљу даљег шире ња и јача ња како 
локал не тако и гло бал не pro-life мре же;

- пру жа ње струч не помо ћи и саве та мла дим брач ним паро ви ма и труд ни ца ма;
- изна ла же ње прав них и еко ном ских сред ста ва у циљу помо ћи мла дим брач-

ним паро ви ма и више дет ним поро ди ца ма.

Про глас Покре та за живот

Вештач ки пре кид труд но ће пред ста вља насил но и намер но оду зи ма ње људ-
ског живо та. Пра во жене да рас по ла же сво јим телом не може и не сме бити пре че 
од еле мен тар ног људ ског пра ва дете та да се роди и да живи.

Сва ка врста кон тра цеп ци је која дово ди до уни ште ња већ заче тог живо та је 
рав на вештач ком пре ки ду труд но ће. Једи ни сигу ран и испра ван вид кон тра цеп-
ци је је уздр жа ње од сек су ал них одно са.

Посту пак вештач ке оплод ње, с обзи ром да дово ди до смр ти огром ног бро ја 
ембри о на, је зло чин про тив све ти ње људ ског живо та.

Сва ки облик кло ни ра ња људи и људ ског тки ва кори шће њем мате ри ја ла 
доби је них из ембри о на је зло чин про тив све ти ње живо та и људ ског досто јан ства.

Еута на зи ја није пра во на избор, већ је запра во оду зи ма ње свих дру гих фун да-
мен тал них људ ских пра ва. Она је усме ре на про тив све ти ње и досто јан ства људ ског 
живо та и као таква ника да не сме бити лега ли зо ва на.

Боле сти зави сно сти наста ју као после ди ца губит ка сми сла живо та, те се, уз лече-
ње тела, мно го пажње мора посве ти ти и изле че њу духа.
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Хомо сек су а ли зам сма тра мо боле шћу и гре хом. Наш однос пре ма хомо сек су ал-
ци ма је јасан: раз у ме ва ње и сао се ћа ње ДА – афир ма ци ја НЕ.  

Срп ски сабор Две ри
Обја вље но у: часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, бр. 27, Никољ дан 2005, стр. 6869.

СРП СКА МРЕ ЖА ЗА ПОРО ДИЧ НУ ШЕТ ЊУ

Срп ска мре жа, као актив на коа ли ци ја нестра нач ких срп ских патри от ских 
удру же ња из свих Срп ских зема ља и Расе ја ња, пру жа сво ју мак си мал ну подр шку 
Срп ском сабо ру Две ри у орга ни зо ва њу једин стве ног дога ђа ја у Срби ји – Поро дич-
не шет ње 12. сеп тем бра у Бео гра ду. Као мре жа срп ских невла ди них орга ни за ци ја 
која се годи на ма бори про тив нару ша ва ња тра ди ци о нал ног систе ма вред но сти и 
за духов ну и морал ну обно ву срп ског наро да, сма тра мо да је крај њи тре ну так да 
се само ор га ни зу је мо у зашти ту соп стве ног погле да на свет. Све већи број при ме ра 
нару ша ва ња јав ног мора ла, вре ђа ња рели ги о зних схва та ња, соци јал них при ти са-
ка на поро ди цу, одсу ства држав не попу ла ци о не поли ти ке, уве ра ва нас да је наша 
оба ве за да се укљу чи мо у један нови соци јал ни покрет за про мо ци ју поро ди це 
и поро дич них вред но сти, чиме се отва ра широк фронт медиј ских, про свет них, 
прав них, еко ном ских и поли тич ких тема. 

У том сми слу, годи на ма уна зад ради мо на про јек ту Покре та за живот, као 
сво је вр сног вред но сног устан ка про тив беле куге у срп ском наро ду, са циљем да 
про мо ви ше мо брач не вред но сти, поро дич ни морал, лепо ту дете та у мај чи ном 
сто ма ку, мај чин ство, очин ство, рађа ње, више дет не поро ди це... Исто вре ме но смо 
се отво ре но супрот ста ви ли кул ту ри смр ти: вештач ким пре ки ди ма труд но ће, 
боле сти ма зави сно сти, иде о ло ги ји хомо сек су а ли зма и дру гим обли ци ма нај че-
шће уве зе них и спо ља сти му ли са них вред но сних трен до ва. Поро дич на шет ња 
упра во пред ста вља мани фе ста ци ју Покре та за живот као нај ак тив ни је кам па ње 
у циљу зашти те поро ди це.  

Овом Поро дич ном шет њом изра жа ва мо и сво је поли тич ко и соци јал но 
неза до вољ ство посто је ћим ста њем у нашем дру штву и исти че мо пре ва зи ђе ност 
акту ел них ели та и њихо вих дру штве них обли ка орга ни зо ва ња. Срби ја више не 
сме да буде земља ује ди ње них моно по ла: поли тич ких стра на ка, при вред них 
тај ку на, кон тро ли са них меди ја и стра них амба са да, већ држа ва која оли ча ва 
Покрет за живот и на сва ки прав но-еко ном ски начин сма њу је екс тра про фит и 
ути цај ових дру штве них пара зи та и, исто вре ме но, ула же у соп стве ну будућ ност: 
мла де, труд ни це, више дет не поро ди це, сиро ма шне и дру ге соци јал но угро же не 
кате го ри је. Пре тога, Срби ји је потреб на рево лу ци ја наци о нал ног духа кроз коју 
би у први план поно во изби ле пра ве вред но сти: морал, рад на ети ка, поро дич ни 
живот, патри о ти зам, соци јал на соли дар ност. 

Пози ва мо и све дру ге срп ске патри от ске орга ни за ци је да нам се при дру же на 
пла тоу испред хра ма Све тог Саве у Бео гра ду у субо ту, 12. сеп тем бра 2009. годи не 



306

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

у 16 часо ва на пола зи шту Поро дич не шет ње. Нека храм Све тог Саве, као ује ди ни-
тељ ско наци о нал но место, буде и пола зна тач ка јед ног новог вида орга ни зо ва ња у 
срп ском наро ду који би, не чека ју ћи  више само на поли тич ке стран ке и држа ву, 
дао импулс реша ва њу наго ми ла них дру штве них про бле ма међу који ма се посеб-
но исти че неза ви дан ста тус савре ме не срп ске поро ди це. 

 
За вечи те вред но сти! За маму и тату! За више дет не поро ди це!
 
Има мо пра во, јер Живот је на нашој стра ни!

 Срп ски сабор Две ри
У Бео гра ду, 31. авгу ста 2009. 

Архив Српског сабора  Двери

МИ НИСМО ПАР ТИ ЈА – МИ СМО ПОРО ДИ ЦА!
10 раз ло га за ства ра ње Покре та за живот

1. Будућ ност Ваше поро ди це је угро же на!

Сва ке годи не у Срби ји умре 30.000 људи више него што их се роди. Годи шње 
неста је један мањи град Срба. Годи не 2050. биће нас исти број као 1950. То у сушти-
ни зна чи да се за 100 годи на неће роди ти није дан Србин. При том, сва ке годи не 
у Срби ји се извр ши пре ко 150 хиља да абор ту са. Нашим дру штвом је завла да ла 
кул ту ра смр ти насу прот кул ту ре и све ти ње људ ског живо та. Наша поро ди ца у 
про се ку има испод јед ног дете та. Спа да мо у нај ста ри је ста нов ни штво на све ту. 
За неко ли ко деце ни ја може мо поста ти мањи на у вла сти тој држа ви. Изо ста ју 
озбиљ не држав не мере за био ло шку обно ву ста нов ни штва. Будућ ност Срби је 
је угро же на. Ако не жели те да изу мре мо као народ, при дру жи те нам се у овом 
Покре ту за живот срп ског наро да и побу ни про тив беле куге.

2. Здра во одра ста ње Ваше деце је угро же но!

Иако Срби ја није у кла сич ној врсти рата, када погле да мо ста ти сти ке по пита-
њу абор ту са, нар ко ма ни је, алко хо ли зма, само у би ста ва, коц ке, тота ли тар них и 
деструк тив них вер ских сек ти, по чијим резул та ти ма смо међу први ма у све ту, 
може мо рећи да смо у нео бја вље ном рату који озбиљ но раза ра теле сно и духов-
но здра вље наше наци је. У доба све оп штег при слу шки ва ња и пра ће ња, реци мо, 
немо гу ће је не зна ти ко су воде ћи нар ко-диле ри и не ухва ти ти их на делу. Ста ре 
и нове боле сти зави сно сти, као и дру ги обли ци соци јал них про бле ма, озна ча ва ју 
запра во кри зу сми сла живо та и одсу ство пози тив них вред но сних иде а ла. Вир-
ту ел на реал ност у којој мла ди живе (свет теле ви зи је, виде о и гри ца и интер нет 
тех но ло ги ја), без рад них нави ка, игре и физич ког рада, пре ти да нашу омла ди ну 
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пот пу но одво ји од ствар но сти, здра вог духов ног и теле сног одра ста ња, живот них 
оба ве за и радо сти. Уко ли ко сте све сни после ди ца ових соци јал них сло мо ва, при-
кљу чи те се Покре ту за живот. 

3. Шко ло ва ње Ваше деце је угро же но!

Свет ска бан ка и ММФ тра же од Мини стар ства про све те Срби је масов на 
отпу шта ња про свет них рад ни ка и затва ра ње свих мањих шко ла у сели ма или 
варо ши ца ма, као и пове ћа ње бро ја уче ни ка у оде ље њу. То ће ради кал но сни зи ти 
ква ли тет обра зо ва ња и држав ну шко лу пре тво ри ти у маши ну за репро ду ко ва ње 
потро шач ких, нео бра зо ва них и несло бод них сло је ва ста нов ни штва, док ће се 
упра вљач ка ели та шко ло ва ти у ску пим и обич ном чове ку недо ступ ним при ват-
ним дома ћим и стра ним шко ла ма. Некри тич ка при ме на тзв. „Болоњ ске декла-
ра ци је“ већ је дове ла до ката стро фал них после ди ца у висо ком школ ству Срби је. 
Ако неће те да Ваша деца буду нео бра зо ва на и пре тво ре на у модер но робље, Ваше 
место је у Покре ту за живот.

4. Вас пи та ње Ваше деце је угро же но!

Вашој деци се, уме сто посла, нуди про сти ту ци ја. Пор но гра фи ја је одав но 
све при сут на, а већ се наго ве шта ва лега ли за ци ја про сти ту ци је. Уме сто да се тим 
напа ће ним, углав ном сла би јег пола, људ ским бићи ма омо гу ћи да се осло бо де 
роп ства које им пони жа ва и душу и тело, неко у Срби ји жели да лега ли зу је и ома-
со ви про сти ту ци ју. Да ли било ко од оних ко ће за тај закон гла са ти у Скуп шти ни 
жели да му се син или кћи про сти ту и шу? Зашто то желе нашој деци? Не жели мо 
Бео град и Срби ју као пре сто ни цу про сти ту ци је, алко хо ли зма, пор но граф ских 
и хомо сек су ал них пара да и пра зне заба ве. Ако не жели те да будућ ност Ваших 
пото ма ка буде ова ква, поста ни те део Покре та за живот.

5. Поро дич ни морал је угро жен!

У народ хри шћан ске исто ри је и мора ла уба цу ју се углав ном спо ља уве зе не 
и доти ра не иде о ло ги је попут хомо сек су а ли зма и дру гих „мањин ских” погле да 
на свет, које се медиј ски и прав но-поли тич ки наме ћу као модер ни и пожељ ни 
обра сци вред но сти и дру штве ног пона ша ња. Тре ба да се уве ри мо у пре ва зи ђе ност 
љуба ви изме ђу мушкар ца и жене, одрек не мо потом ства и поно си мо доне дав но 
срам ним и немо рал ним ства ри ма. Иза ово га сле ди лега ли за ци ја хомо сек су ал них 
бра ко ва, могућ ност њихо вог усва ја ња деце која ће тако има ти две маме или дво-
ји цу тата, поја вљи ва ње поли тич ке стран ке која се зала же за педо фи ли ју и њихов 
три јум фа лан ула зак у врти ће, шко ле, меди је... До тада наша омла ди на се пози ва 
на медиј ску про сти ту ци ју у разним шоу про гра ми ма и на сва ки начин одвра ћа од 
тра ди ци о нал них вред но сти и зајед ни ца. Да ли су ово иде а ли 5. окто бра 2000? Ако 
јесу, онда је логи чан наста вак 5. окто бра Пара да иде о ло ги је хомо сек су а ли зма и 
свих дру гих обли ка кул ту ре смр ти (абор ту са, боле сти зави сно сти, еута на зи је, кло-
ни ра ња...), а ако нису, ако су Вас пре ва ри ли, ако мисли те да мора мо да наста ви мо 
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бор бу, ако се још нисте пре да ли, ако жели те да Ваша деца не буду при си ље на на 
усва ја ње ових нових систе ма вред но сти и кул то ва само по ни ште ња, онда буди те 
са нама у Покре ту за живот. Ми нисмо пар ти ја – ми смо поро ди ца!

6. Здра вље Ваше поро ди це је угро же но!

Пре ти ли су нам пан де ми јом неког неде фи ни са ног гри па, који се једи но да 
раз у ме ти као шан са за про да ју што већег бро ја вак ци на и огром ну зара ду мул ти-
на ци о нал них фар ма це ут ских ком па ни ја које их про из во де и дома ћих посред ни-
ка. При том се забо ра вља на ужа сне после ди це НАТО-бом бар до ва ња Репу бли ке 
Срп ске 1995. и Срби је 1999. годи не, које нам је доне ло еко ло шку ката стро фу и 
вечи те после ди це по здра вље наци је због деј ста ва бом би са оси ро ма ше ним ура-
ни ју мом. Ако жели те да иска же те сво ју скеп су пре ма свет ском екс пе ри мен ту 
зва ном свињ ски грип и да ника да не забо ра ви те НАТО-гено цид над срп ским 
наро дом, помо зи те Покрет за живот.

7. При ват ност Ваше поро ди це је угро же на!

Срби ја посте пе но поста је елек трон ски конц-логор: лич не кар те с чипо ви ма, 
пра вље ње низа цен тра ли зо ва них база пода та ка (од поли циј ске, пре ко оне о сви ма 
запо сле ни ма, до здрав стве не), уво ђе ње каме ра за видео-над зор на свим јав ним 
мести ма... Под изго во ром без бед но сти сао бра ћа ја уско ро ће сви наши путе ви бити 
под видео-над зо ром, а пре ти се и уград њом чипа у ауто мо би ле. Док ово чита-
те мно го неза по сле них дипло ма ца меди ци не уку ца ва подат ке о Вама и Вашој 
деци из здрав стве них кар то на у цен трал ну базу пода та ка – Ваше нај ин тим ни је 
инфор ма ци је биће доступ не сва ком хаке ру све та (реци мо, ради при ме ра, они ма 
који раде за тота ли тар не и деструк тив не сек те, попут сајен то ло га). Спре ма се и 
уво ђе ње новог лич ног бро ја за сва ког гра ђа ни на Срби је: један клик и сви пода ци 
о Вама биће доступ ни држа ви на јед ном месту. Ко им је дао ово пра во? На којим 
избо ри ма смо гла са ли за пот пу ну кон тро лу нашег живо та од стра не држа ве? Ми 
смо сло бо дар ски народ и ово не сме мо допу сти ти. Ако не жели те да Ви и Ваша 
поро ди ца живи те у савре ме ном лого ру у коме ће Ваша при ват ност бити уки ну-
та, а сва ки Ваш корак бити под при смо тром, при дру жи те се Покре ту за живот.

8. Мате ри јал на ситу а ци ја Ваше поро ди це је угро же на! 

Лажна обе ћа ња вла сти, пљач ка шка при ва ти за ци ја, зеле на шке бан ке, масов-
на отпу шта ња и неза по сле ност, корум пи ра ни син ди ка ти, дра стич не соци јал не 
раз ли ке, уни шта ва ње пољо при вре де и села, бес крај на коруп ци ја, пре те ра на 
бео гра ди за ци ја и уми ра ње про вин ци је, само су неке од карак те ри сти ка држа ве 
у којој живи мо. Сто па неза по сле но сти од 2001. до 2005. годи не већа је за 34, 4 од-
сто. Међу мла ди ма је 100.000 неза по сле них. Међу њима нај ви ше оних од 25 до 29 
годи на. Нека да шње шко ло ва ње Срба на Запа ду за буду ће чинов ни ке и лиде ре у 
сво јој отаџ би ни пре тво ри ло се у јеф ти но шко ло ва ње у Срби ји за бес пла тан извоз 
рад не сна ге и инте ли ген ци је ван земље. Поврат ка из расе ја ња има, али у вео ма 
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малом про цен ту. На све то, Ви нема те посла и Ваша деца га неће има ти, јер држа ва 
рас про да је држав ну имо ви ну, нашу земљу и воду... Деке и баке, пен зи о не ри, вре ме 
је да ста не те у исту коло ну са сво јом децом и уну ци ма. Дија спо ра тре ба боље да 
се пове же са мати цом и у већем бро ју вра ћа у отаџ би ну. Сви зајед но, ако жели те 
да изра зи те сво је неми ре ње са одсу ством озбиљ не држав не еко ном ске визи је и 
стра те ги је, при кљу чи те се Покре ту за живот. 

9. Соци јал но окру же ње Ваше поро ди це је угро же но!

Изра жа ва мо сво је поли тич ко и соци јал но неза до вољ ство посто је ћим ста њем у 
нашем дру штву и исти че мо штет ност и пре ва зи ђе ност акту ел них ели та и њихо вих 
дру штве них обли ка орга ни зо ва ња. Срби ја више не сме да буде земља ује ди ње них 
моно по ла: поли тич ких стра на ка, при вред них тај ку на, кон тро ли са них меди ја и 
стра них амба са да, већ држа ва која оли ча ва Покрет за живот и на сва ки прав но-
еко ном ски начин сма њу је неху ма ни и соци јал но нео д го вор ни екс тра про фит и 
ути цај ових дру штве них пара зи та и, исто вре ме но, ула же у соп стве ну будућ ност: 
мла де, труд ни це, више дет не поро ди це, сиро ма шне, рат не вете ра не и дру ге соци-
јал но угро же не кате го ри је. Пре тога, Срби ји је потреб на рево лу ци ја наци о нал ног 
духа кроз коју би у први план поно во изби ле пра ве вред но сти: морал, рад на ети-
ка, поро дич ни живот, патри о ти зам, соци јал на соли дар ност. Ако веру је те да без 
про ме не систе ма вред но сти у нашем дру штву нема истин ских про ме на, буди те 
са нама у Покре ту за живот. 

 
10. Поли тич ко орга ни зо ва ње наших поро ди ца не посто ји! 

Уко ли ко се сла же те са овом нашом ана ли зом и већ годи на ма оче ку је те да се 
на нашој дру штве ној сце ни поја ви нова и орги нал на сна га из наро да, пози ва мо 
све Вас и Ваше поро ди це да нам се при дру жи те у Покре ту за живот, првој вели-
кој и модер но кон ци пи ра ној поро дич но-соци јал ној акци ји у Срби ји. Нека иде ја 
Поро дич не шет ње, Покрет за живот и овај темат буду пола зна тач ка јед ног новог 
вида орга ни зо ва ња у срп ском наро ду који би, не чека ју ћи више само на поли тич-
ке стран ке и држа ву, дао импулс реша ва њу наго ми ла них дру штве них про бле ма 
међу који ма се посеб но исти че неза ви дан ста тус савре ме не срп ске поро ди це. 

За вечи те вред но сти! За маму и тату! За више дет не поро ди це! За сва ки нови жи-
вот! За Мла ду Срби ју! За соци јал но-вред но сни уста нак! За Лигу срп ских поро ди ца! 

Има мо пра во, јер Живот је на нашој стра ни!  

Срп ски сабор Две ри
Срп ска поро ди ца – бор ба за опста нак, часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, број 44

(Покрет за живот), Сре те ње 2010, стр. 4243.
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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 ОПСТА НАК
Модер на кам па ња бор бе про тив беле куге у срп ском наро ду

Покрет за живот је прва Pro-life кам па ња у Срби ји која има за циљ про мо ци ју 
све ти ње људ ског живо та од тре нут ка заче ћа до при род не смр ти, лепо те дете та у 
пре на тал ном пери о ду, рађа ња и поро дич них вред но сти. Иде ја Покре та за живот 
рође на је у миљеу Сабо ра срп ске омла ди не, који од 2003. сва ке годи не тре ти ра 
ове теме на сво јим годи шњим засе да њи ма као дру штве ну про бле ма ти ку срп ског 
наро да од нај ви шег при о ри те та. 

У осми шља ва њу и покре та њу иде је Покре та за живот вели ки допри нос дали 
су др Нема ња Зарић и др Вла дан Мудре но вић, осни ва чи и лиде ри Удру же ња 
пра во слав них меди ци на ра ВИТЕЗ из Бео гра да, као и Алек сан дра Шпа ње вић, 
режи сер, док је Срп ски сабор Две ри пре у зео на себе коор ди ни ра ње про јек та у 
име Сабо ра срп ске омла ди не и касни је, од 2007, Срп ске мре же - као једин стве не 
коа ли ци је срп ских пра во слав них и патри от ских орга ни за ци ја из свих Срп ских 
зема ља и Расе ја ња.  

Срп ски народ данас се нала зи на уда ру више еле ме на та Кул ту ре смр ти: 
абор ту си, кон тро ле рађа ња, нар ко ма ни ја и дру ги обли ци боле сти зави сно сти, 
савре ме но сек су ал но обра зо ва ње и пор но гра фи ја, алко хо ли зам, тота ли тар не и 
деструк тив не вер ске сек те, само у би ства, у пер спек ти ви хомо сек су а ли зам, еута-
на зи ја и кло ни ра ње, који већ куца ју на вра та нашег сока ка гло бал ног села... По 
свим ста ти сти ка ма међу први ма смо у све ту у свим овим обли ци ма соци јал них 
про бле ма.  Бор ба про тив ових иску ше ња не под ра зу ме ва само поку шај њихо-
вог иско ре њи ва ња, већ нешто мно го више и важни је од тога: насто ја ње да се у 
вла да ју ћи систем вред но сти повра ти изгу бље ни сми сао и кул ту ра живо та: култ 
бра ка и поро ди це, мате рин ства и рађа ња, очин ства и само по жр тво ва ња, здра вих 
сти ло ва живо та...

Кул ту ром живо та про тив кул ту ре смр ти

Суо ча ва ју ћи се са белом кугом као јед ним од нај ве ћих дру штве них про бле ма 
срп ског наро да данас, Покрет за живот Срп ског сабо ра Две ри покре ће широ ку 
медиј ску и соци јал ну кам па њу афир ма ци је рађа ња и више дет них поро ди ца, 
исто вре ме но се супрот ста вља ју ћи свим еле мен ти ма кул ту ре смр ти: вештач ким 
пре ки ди ма труд но ће, боле сти ма зави сно сти (нар ко ма ни ји, алко хо ли зму, коц ки, 
новим обли ци ма зави сно сти од интер не та и виде о и гри ца...), у одбра ни поро ди-
це као пре суд не дру штве не мати це видев ши данас прво ра зред ни патри о ти зам. 

Кроз раз не обли ке медиј ске про мо ци је (ТВ спо то ве и еми си је, бро шу ре, лет ке, 
пла ка те по здрав стве ним цен три ма и сту дент ским домо ви ма, позо ри шне пред-
ста ве, кон цер те и улич не пер фор ман се), као и пре да ва ња наших про мо те ра по 
основ ним и сред њим шко ла ма, насто ји мо да ука же мо мла ди ма на инфор ма ци је 
које су им углав ном непо зна те у часо ви ма кад доно се вели ке живот не одлу ке са 
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дале ко се жним после ди ца ма. Упра во у ту свр ху Покрет за живот штам пао је и 
посеб ну бро шу ру која гово ри о свим пода ци ма које је потреб но зна ти о кључ ним 
тема ма које су мла ди ма углав ном пре ћу та не: абор тус, кон тра цеп ци ја, живот 
дете та у мај чи ном сто ма ку... 

У том циљу, Покрет за живот пред ста вљен је у више од 50 гра до ва у Срби ји 
(Ниш, Нови Сад, Поже га, Чачак, Бео град, Заје чар, Субо ти ца, Вра ње, Кра гу је вац, 
Ваље во, Аран ђе ло вац, Пирот, Про ку пље...), Репу бли ци Срп ској (Брч ко, Бије љи на, 
Звор ник, Бања Лука...) и Црној Гори, као и широм Срп ског Расе ја ња у Евро пи, Аме-
ри ци и Кана ди. Поред три би на, пред став ни ци Покре та госто ва ли су и на број ним 
меди ји ма, а про свет ни семи нар о Покре ту за живот лицен ци ран је за основ не и 
сред ње шко ле код Заво да за уна пре ђе ње обра зо ва ња у Бео гра ду. 

Као гости Покре та за живот, у сарад њи са Митро по ли јом Црно гор ско-при-
мор ском СПЦ, у Срби ји, Репу бли ци Срп ској и Црној Гори бора ви ли су и одр жа ли 
пре да ва ња позна ти акти ви сти Покре та за живот из Хрват ске и Аме ри ке: др Антун 
Лисец, коор ди на тор Покре та за живот у југо и сточ ној Евро пи, и др Карен Малец, 
акти вист ки ња Орга ни за ци је за испи ти ва ње узроч но-после дич них веза абор ту са 
и рака дој ке.

Држа ва које нема

Покрет за живот пред ста вља у овом тре нут ку једи ну осми шље ну наци о нал ну 
кам па њу за пред ста вља ње духов них и морал них вред но сти мла ди ма, у циљу зау-
ста вља ња био ло шког неста ја ња срп ског наро да и кон сти ту и са ња озбиљ не држав-
не попу ла ци о не поли ти ке која би била засно ва на на тра ди ци о нал ном систе му 
вред но сти и кон крет ним прав ним и еко ном ским мера ма. Редо след поте за је врло 
јед но ста ван: духов на обно ва поје дин ца – морал ни уста нак зајед ни це – буја ње 
мла дих брач них паро ва – еко ном ско ула га ње држа ве у више дет не поро ди це – 
био ло шка обно ва наци је – све у куп ни дру штве ни напре дак.

Јача њем морал них врли на и поро дич ног погле да на свет нај е фи ка сни је и 
нај трај ни је се реша ва про блем беле куге и дру гих соци јал них деви јант но сти. 
Закон ска реше ња су део у коме држа ва мора да огра ни чи или спре чи шире ње 
ових поша сти, али, што је мно го важни је, и да под сти че и раз ви ја Кул ту ру живо-
та. Јасно је да су Поро ди ца, Црква и Држа ва три сту ба на који ма почи ва одбра на 
духов ног и теле сног здра вља срп ско га наро да, као и пут од здра ве лич но сти пре ко 
здра ве поро ди це до здра вог дру штва.

Коли ко, међу тим, држа ва не само да нема стра те ги ју за бор бу про тив беле 
куге већ и оне мо гу ћа ва сва ку дру штве ну акци ју на ову тему, нај бо ље све до чи 
слу чај нека да шњег мини стра кул ту ре у Вла ди Репу бли ке Срби је, Воји сла ва Бра-
јо ви ћа, који 15. сеп тем бра 2007. лич но забра њу је про мо ци ју Покре та за живот у 
Народ ном позо ри шу у Бео гра ду. То је тре ба ло да буде прво јав но про мо ви са ње 
пет теле ви зиј ских спо то ва ура ђе них у циљу медиј ске про мо ци је целе кам па ње. 

Поред ових једин стве них ТВ спо то ва, који су наста ли по сце на ри ју Зора на 
Крсти ћа, а у про дук ци ји Бра ни ми ра Неши ћа и Миља на Гли ши ћа, као умет нич ки 
део кам па ње осми шље на је и реа ли зо ва на позо ри шна пред ста ва МАМА, СРЕ ЋАН 
ТИ 18. РОЂЕН ДАН, коју већ неко ли ко годи на игра ју сред њо школ ци из Кња жев ца, 
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под руко вод ством веро у чи те ља Саше Или ји ћа, јед ног од коор ди на то ра Покре та 
за живот. 

Поро дич на шет ња   У ОДБРА НУ ПОРО ДИ ЦЕ

У орга ни за ци ји Срп ског сабо ра Две ри и под покро ви тељ ством Мини стар ства 
вера у Вла ди Репу бли ке Срби је, на тему „Одбра на поро ди це”, 5. децем бра 2007. на 
Машин ском факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду одр жан је једин стве ни окру гли 
сто на коме су узе ли уче шћа пред став ни ци све чети ри тра ди ци о нал не вер ске 
зајед ни це у Срби ји: Њего во Пре о све штен ство викар ни Епи скоп Хво стан ски г. 
Ата на си је Раки та у име Срп ске пра во слав не цркве, мон си њор Ста ни слав Хоче вар, 
над би скуп бео град ски, Исак Аси ел, рабин Јевреј ске зајед ни це у Срби ји, и реис ул 
уле ма Адем Зил кић, у име Ислам ске зајед ни це Срби је. Без обзи ра на све дог мат ске 
и дру ге рели ги о зне раз ли ке изме ђу кон фе си ја, зајед нич ки закљу чак био је да је 
савре ме на поро ди ца угро же на и да се једи ни излаз из кри зе бра ка и поро ди це у 
цели ни данас нала зи у духов ној и морал ној обно ви, у чему су све тра ди ци о нал не 
вер ске зајед ни це исто га ста ва и позва не на сарад њу у бор би про тив медиј ских и 
дру гих наср та ја секу лар не држа ве. Овим пово дом пред ста вљен је и Покрет за 
живот, као један од могу ћих модер них одго во ра на ову дру штве ну кри зу. 

Нај ве ћа дру штве на акци ја Покре та за живот до сада била је Поро дич на шет-
ња, одр жа на први пут 31. маја 2009. у Чач ку, а потом и као цен трал на и тра ди-
ци о нал на мани фе ста ци ја за Срби ју 12. сеп тем бра 2009. годи не у Бео гра ду, када 
је више хиља да поро дич них људи про ше та ло од сабор ног хра ма Све тог Саве до 
Кале мег да на под сло га ни ма „Ми нисмо пар ти ја – ми смо поро ди ца” и „Живот је 
на нашој стра ни”, чиме се Бео град дефи ни тив но упи сао на мапу вели ких pro-life 
цен та ра у све ту. Тим пово дом ура ђе на је и про мо тив на ТВ еми си ја на тему поро-
ди це у којој су гово ри ли: ђакон Ненад Илић, пра во слав ни умет ник, Исак Аси ел, 
рабин Јевреј ске зајед ни це у Срби ји, Сања Лубар дић, нови нар, Соња Кола ча рић, 
драм ски умет ник, и Радо ван Твр ди шић, пред се да ва ју ћи Управ ног одбо ра Срп ског 
сабо ра Две ри. Аутор еми си је била је Вишња Костић, тако ђе један од коор ди на то ра 
Покре та за живот. 

Вре ме за дело ва ње Покре та за живот у Срби ји тек дола зи, јер широк спек тар 
духов них, морал них, поро дич них, соци јал них и држав них про бле ма и тема који 
се у њему сусти че и пре ла ма, у овом Покре ту исто вре ме но нала зи и једи ну кре а-
тив ну, пози тив ну и афир ма тив ну реак ци ју у ово ме дру штве ном часу.

Срп ски сабор Две ри
Срп ска поро ди ца – бор ба за опста нак, часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, број 44

(Покрет за живот), Сре те ње 2010, стр. 4445.
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ОСНО ВЕ ПОРО ДИЧ НЕ ПОЛИ ТИ КЕ

Пред ста вља мо Вам сет мера које су осно ве поро дич не поли ти ке, једи не нове 
поли ти ке у Срби ји. Вре ме је за поро дич ну поли ти ку и поро дич ни поли тич ки 
покрет!

Кућ ни буџет

Све више наших поро ди ца данас има про блем са вра ћа њем стам бе них и 
дру гих кре ди та, а расту и дуго ви за кому нал не услу ге. При ват ни извр ши те љи 
оду зи ма ју имо ви ну пре за ду же ним поро ди ца ма, а да се власт није запи та ла како 
сво је дуго ве да регу ли шу они који су оста ли без посла у пљач ка шким при ва ти за-
ци ја ма и нема ју где да се запо сле у про па лој дома ћој при вре ди.

ДВЕ РИ има ју реше ње: пред ло жи ли смо закон о зашти ти пре за ду же них поро-
ди ца који спре ча ва оду зи ма ње имо ви не и омо гу ћа ва нови финан сиј ски поче так. 
У наред ном пери о ду биће нај ва жни је зашти ти ти све наше поро ди це од кра ха 
услед пре за ду же но сти. Две ри ће бити Ваш адво кат пред држа вом.

Хра на

Цена хра не у Срби ји је нај ве ћа у Евро пи, а да при том нисмо сигур ни шта 
једе мо и да ли ико кон тро ли ше исправ ност хра не. У току је уни шта ва ње дома ћих 
семен ских врста и на мала вра та уво де семе на и хра ну са генет ски моди фи ко ва-
ним орга ни зми ма (ГМО) из ино стран ства. Посто ји опа сност да више не може мо 
засе ја ти док од стра на ца не купи мо семе.

ДВЕ РИ има ју реше ње: на нашу ини ци ја ти ву више од 50 општи на и гра до ва 
Срби је про гла си ло се за под руч ја без ГМО. Ми смо ЗА поди за ње цари на за стра ну 
робу и ства ра ње дома ћих про из вод них, пре ра ђи вач ких и потро шач ких задру га  
- да наша здра ва хра на дође на наше трпе зе и буде јеф ти ни ја! Ми смо за дома ће 
про дав ни це и трго вин ске лан це, а не да нам све супер мар ке те држе стран ци и 
уце њу ју дома ће про из во ђа че кад тре ба да се нађу на њихо вим про дај ним мести ма.

Посао

У Срби ји је мно го неза по сле них, а све више само хра них поро ди ца – које нема ју 
нијед ног запо сле ног у стал ном рад ном одно су. Власт пла ни ра да про да пре о ста ла 
при вред на богат ства, посеб но Теле ком и ЕПС, чиме поста је мо коло ни ја, а наше 
поро ди це јеф ти на рад на сна га стра них ком па ни ја.

ДВЕ РИ има ју реше ње: држа ва мора пре у зе ти оба ве зу да нађе посао за јед ног 
чла на поро ди це у којој нико није заспо слен, а мај ке и оче ви више деце мора ју 
има ти при ви ле го ва но пра во при запо шља ва њу. Да у наше општи не вра ти мо мла-
де и шко ло ва не, и да им обез бе ди мо запо сле ње и реше ње стам бе ног пита ња. Да 
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позо ве мо наше земља ке који живе и раде у расе ја њу да се вра те и уло же у Срби ју 
и напра ви мо Фонд дија спо ре. Да зау ста ви мо пар тиј ско запо шља ва ње и стра нач-
ки кри ми нал, а отво ри мо поште не кон кур се за нова рад на места без стра нач ких 
поста вље ња.

Здра вље

Здрав стве но ста ње наших поро ди ца је све горе: неста ши ца леко ва, коруп-
ци ја, пове ћа ни број нај те жих обо ље ња, пораст боле сти зави сно сти, вели ки број 
поро ди ца које не могу да има ју деце, огро ман број абор ту са, тро ва ње из вазду ха 
путем чуд них тра го ва на небу...

ДВЕ РИ има ју реше ње: уве шће мо поро дич ног лека ра и тако обез бе ди ти нај-
ква ли тет ни ју здрав стве ну зашти ту за срп ску поро ди цу у цели ни, као и бес плат но 
лече ње за све пен зи о не ре, децу до напу ње них 18 годи на, сту ден те, неза по сле не 
без при хо да, мај ке са децом до 7 годи на ста ро сти, инва ли де, боле сне од нај те жих 
боле сти... Обез бе ди ће мо да основ не и сред ње шко ле, као и факул те ти, има ју бес-
плат не спорт ске сек ци је и да се мла де гене ра ци је уче здра вим сти ло ви ма живо та.

Обра зо ва ње

Сва ке годи не све је мање ђака у шко ла ма и све више непо што ва ња пре ма 
учи те љу, настав ни ку и про фе со ру.

ДВЕ РИ има ју реше ње: подр жа ва мо зах те ве про свет них рад ни ка да се сма њи 
број ђака у оде ље њи ма и тако пове ћа ва ква ли тет рада и про све та сачу ва од тех-
но ло шких вишко ва и отпу шта ња. Сма тра мо да на челу мини стар ства про све те 
више не сме ју да буду поли тич ке већ струч не лич но сти, и пред ла же мо усва ја ње 
стра те ги је обра зо ва ња Уни је син ди ка та про свет них рад ни ка Срби је. То би први пут 
био доказ да се пошту је стру ка, зна ње, рад но иску ство, а не стра нач ки инте ре си.

При ват ност

Гра ђа ни ма се наме ћу лич не кар те и здрав стве не књи жи це са чипом, на сва ком 
кора ку је све више каме ра, а држа ва се сва ким даном све више меша у при ват ност 
наших поро ди ца. Наме ћу нам хомо сек су а ли зам као нор мал ну ствар, фор си ра ју 
немо рал не и непри стој не ТВ про гра ме...

ДВЕ РИ има ју реше ње: пред ла же мо закон ску зашти ту мало лет них лица од 
хомо сек су ал не про па ган де и уки да ње лич них доку ме на та са чипом. Покрет Две ри 
биће Ваш заштит ник пред држа вом која поку ша ва да нару ши нашу поро дич ну 
при ват ност и тра ди ци о нал ни морал.

Држав но добро

Поче ла је рас про да ја пре о ста лог при род ног богат ства стран ци ма: пољо при-
вред ног земљи шта, наших бања, река, изво ра чисте пија ће воде, руд ни ка и шума.
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ДВЕ РИ има ју реше ње: Ми смо про тив про да је пољо при вред ног земљи шта 
стран ци ма и ЗА покре та ње нових држав них пољо при вред но-инду стриј ских 
ком би на та и дома ћих фабри ка пољо при вред не меха ни за ци је, као и за обра ђи-
ва ње сва ког нео бра ђе ног дела нашег пољо при вред ног земљи шта. Ми смо про тив 
одли ва ста нов ни шта из села у град, затва ра ња сео ских шко ла и амбу лан ти, гаше ња 
кул тур но-забав ног живо та на селу и забо ра вља ња ста рач ких дома ћин ста ва. Ми 
смо ЗА држав ну подр шку поврат ку на село, бавље њу пољо при вре дом, рађа њу 
више деце и отва ра њу малих поро дич них фир ми.

ДВЕ РИ су ЗА:
•	 Срби ју у којој је поро ди ца на првом месту, а не држа ву у којој вла да бела 

куга и из које мла ди људи беже;
•	 Осни ва ње Мини стар ства за поро ди цу;
•	 Усва ја ње Наци о нал не стра те ги је за помоћ сиро ма шни ма, неза по сле ни ма, 

посеб но мај ка ма, ста рач ким дома ћин стви ма и обо ле ли ма од нај те жих боле сти;
•	 Зашти ту труд нич ких, поро диљ ских и мај чин ских пра ва у одно су на 

посло дав це;
•	 Стро го кажња ва ње посло да ва ца за усло вља ва ње мла дих жена блан ко 

отка зи ма у слу ча ју труд но ће;
•	 Уки да ње сма њи ва ња пла те за вре ме труд нич ког одсу ства;
•	 Уво ђе ње посеб них мера сти му ла ци је рађа њу више деце;
•	 Уво ђе ње додат ног поре за на лук суз и пре у сме ра ва ње тих сред ста ва за 

помоћ брач ним паро ви ма у лече њу сте ри ли те та;
•	 Подр шку мла дим брач ним паро ви ма да реше стам бе но пита ње;
•	 Додат но опо ре зо ва ње кич и шунд теле ви зиј ских про гра ма, посеб но рија-

ли ти шоуа, и ула га ња опо ре зо ва них сред ста ва путем јав ног кон кур са у про дук ци ју 
деч јих, исто риј ских и кул тур но-обра зов них поро дич них про гра ма.

Вре ме је да пока же мо сна гу поро дич не Срби је!
Вре ме је за нове и мла де људе у поли ти ци.
Вре ме је за поро дич ну поли ти ку и поро дич ни поли тич ки покрет.

Зашти ти мо наше поро ди це!
Ваш поли тич ки заступ ник у Срби ји,

Поро дич ни поли тич ки Покрет Две ри
у Бео гра ду, 16. јула 2013.

Архив Српског покрета  Двери
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ПОРО ДИЧ НА ПОВЕ ЉА СРБИ ЈЕ

Увод: Поро дич ни модел дру штва

Поро дич но дру штво. При род на поро ди ца. Да ли је ово само паро ла, згод на 
за упо тре бу у пред из бор ној кам па њи или нешто више? Нешто што је потреб но 
целом наро ду, нешто што може зна чи ти духов ну, еко ном ску и кул тур ну обно ву? 

При род на поро ди ца је данас више него ика да изло же на напа ди ма са свих 
стра на. Лоши поре ски зако ни који не сти му ли шу раз вој више дет них поро ди ца, 
опште при сут ни его и стич ки зло дух инди ви ду а ли зма, поти ра ње вер ског и наци-
о нал ног као назад ног и арха ич ног, суро ви капи та ли стич ки одно си, доми на ци ја 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја наспрам малих и сред њих поро дич них ком па-
ни ја, зеле на шки кре ди ти, неги ра ње бра ка, мај чин ства и очин ства зарад нових 
струк ту ра поро ди це, нeпошт овање пра ва на живот од заче ћа и абор ту си у гено-
цид ним раз ме ра ма - само су неки од про бле ма са који ма се дана шња поро ди ца 
сусре ће. Про бле ме мора мо нај пре пре по зна ти, про на ћи њихо ве узро ке, да бисмо 
им могли супрот ста ви ти алтер на ти ву. А та алтер нат ни ва није ника ква нова дру-
штве на иде о ло ги ја, већ про ста реа фир ма ци ја нај ста ри је и нај ва жни је зајед ни це 
међу људи ма - при род не поро ди це.

При род на поро ди ца

Под при род ном поро ди цом се под ра зу ме ва фун да мен тал на дру штве на једи-
ни ца, уро ђе на људ ској при ро ди, у чијем се цен тру нала зи добро вољ на зајед ни ца 
мушкар ца и жене у цело жи вот ном заве ту бра ка са циљем задо во ље ња потре ба 
људ ског срца да даје и при ма љубав, обез бе ђи ва ња пот пу ног физич ког и емо тив ног 
раз во ја деце, сау жи ва ња у дому као цен тру дру штве ног, обра зов ног, еко ном ског 
и духов ног живо та и изгра ђи ва ња јаких веза изме ђу гене ра ци ја и пре но ше ња 
начи на живо та који има веч ни сми сао.

Дру штво засно ва но на при род ној поро ди ци пру жа руку сао се ћа ња оним 
поје дин ци ма и дома ћин стви ма која због раз ли чи тих окол но сти овај иде ал не 
могу дости ћи само стал но.

Инсти ту ци је бра ка и при род не поро ди це омо гу ћа ва ју љубав и радост брач-
ном пару, усме ре не су на рађа ње и поди за ње деце. Њеним чла но ви ма при род на 
поро ди ца пру жа сигур ност у тешким вре ме ни ма, осно ву дру штва у коме посто ји 
ред и сло бо да. 

Сма тра мо да при род на поро ди ца има уро ђе не карак те ри сти ке уко ре ње не у 
људ ској при ро ди. Ком пле мен тар на при ро да мушка ра ца и жена је уко ре ње на у 
пси хо ло шким и физич ким раз ли ка ма изме ђу поло ва. Љубав роди те ља за сво ју 
децу, тако ђе уко ре ње на у људ ској при ро ди, једин стве но ква ли фи ку је роди те ље 
да гаје сво је мла де. Деца, са сво је стра не, уро ђе но тра же директ ну везу са сво-
јим роди те љи ма у које пола жу сво је пове ре ње. Роди те љи и њихо ва деца чине 
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једин стве ну при род ну зајед ни цу која је нео п ход на за људ ски духов ни, морал ни 
и инте лек ту ал ни раз вој. 

Сма тра мо сто га да је поро ди ца прва соци јал на једи ни ца, и да има при мат над 
свим зајед ни ца ма, вла да ма, држа ва ма и међу на род ним орга ни за ци ја ма. Чита во 
устрој ство држа ве и дру штва, наро да и наци је, сви њени напо ри тре ба да буде 
орга ни зо ва ни око при род не поро ди це.

Исто ри ја је толи ко пута пока за ла да сва ко узди за ње држа ве или дру штве не 
кла се или колек тив не воље води у соци јал ну дека ден ци ју и напо слет ку про паст 
чита вог дру штва. Фаши зам, наци зам, кому ни зам и либе рал ни капи та ли зам има ју 
јед ну зајед нич ку црту. То је поме ра ње поро ди це на мар ги не дру штве ног живо-
та зарад лажних иде а ла расе, држа ве, кла се или сти ца ња богат ства. Иде о ло ги је 
инди ви ду а ли зма, мили тант ног секу ла ри зма и сек су ал ног хедо ни зма пре ба ци ле 
су тежи ште са поро дич не зајед ни це на апстракт ну инди ви дуу, нано се ћи тако 
сна жан уда рац сабор ном једин ству зајед ни це кроз једин ство поро ди ца. Ова кве 
поли тич ке и дру штве не про гра ме и екс пе ри мен те и ова кве иде о ло ги је мора ју 
конач но усту пи ти место моде лу поро дич ног дру штва. 

Сва ка поли ти ка која под ри ва поро ди цу запра во нару ша ва теме ље дру штва. 
Таква поли ти ка је она која руши прав ни и вер ски ста тус бра ка и при род не 
поро ди це, при ме њу је попу ла ци о ну кон тро лу и абор ту се као сред ство држав не 
поли ти ке, успо ста вља дру штве не нор ме које дово де до суко ба поло ва или гене-
ра ци ја, поста вља мужа про тив жене, жену про тив мужа или дете (децу) про тив 
роди те ља, одр жа ва држав не систе ме шко ло ва ња који се супрот ста вља ју пра ви ма 
роди те ља у погле ду обра зо ва ња сво је деце, ства ра и подр жа ва држав не соци јал не 
систе ме који под ри ва ју поро ди це и који спро во де при нуд ну поре ску поли ти ку 
која при си ља ва оба роди те ља да раде пуно рад но вре ме ван куће, финан си ра и 
про мо ви ше кон тра цеп ци ју, сте ри ли за ци ју и про гра ме који про мо ви шу немо-
рал но пона ша ње, финан си ра или про мо ви ше сек су ал но обра зо ва ње и про гра ме 
индок три на ци је који дока за но пове ћа ва ју про ми ску и тет, уче ста лост сек су ал но 
пре но си вих боле сти, неже ље не труд но ће, ван брач ност и пре ра ну труд но ћу. Дру-
штво раза ра и држав на поли ти ка која даје под стрек ван брач ним зајед ни ца ма, 
хомо сек су ал ним паро ви ма и поро ди ца ма са јед ним роди те љем као нека квим 
нор ма ма који ма тре ба тежи ти у дру штву.

Зашти та поро ди це  плат фор ма Покре та Две ри

Потре бан нам је зао крет у доса да шњој поли ти ци. Уме сто бле дих поку ша-
ја соци јал ног инже ње рин га у реша ва њу наго ми ла них дру штве них про бле ма,  
нео п ход но је прин ци пи јел но поста ви ти поро ди цу у цен тар дру штве них зби ва-
ња, држав не соци јал не и еко ном ске поли ти ке, па тек након тога око поро ди це 
гра ди ти све оста ло. При род на поро ди ца је циви ли за циј ска кон стан та и као таква 
пре по зна та у Уни вер зал ној декла ра ци ји о људ ским пра ви ма (члан 16, тач ка 3).

Нај пре је нео п ход но поста ви ти основ не прин ци пе на који ма се гра ди модел 
поро дич ног дру штва. То су:
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1. при род на поро ди ца као брач на зајед ни ца мушкар ца и жене, са при мар ним 
циљем рађа ња, поди за ња и обра зо ва ња деце, тре ба да буде у цен тру дру штве не 
бри ге;

2. пра во деце да буду рође на у при род ној поро ди ци - што зна чи да уро ђе на 
веза изме ђу при род не поро ди це и рађа ња не сме бити пре ки ну та зарад неу те ме-
ље них „сек су ал них пра ва”;

3. пра во роди те ља на сло бо ду избо ра обли ка обра зо ва ња за сво ју децу - што 
зна чи да пра во роди те ља да обра зу је сво ју децу у скла ду са соп стве ним рели ги о-
зним и дру гим уве ре њи ма мора бити зашти ће но зако ном као ста ри је од наме та ња 
држав ног обли ка обра зо ва ња;

4. пра во на живот од момен та заче ћа - које је нео дво ји во пове за но са пра ви ма 
поро ди це, као места у коме се заче ће и рађа ње деша ва.

Сле де ћи важан корак је спре ча ва ње зло у по тре бе зако на, како дома ћих, тако 
и међу на род них који теже да огра ни че или уки ну пра ва поро ди це, у шта спа да ју:

1. невла ди не орга ни за ци је и лоби ји који мани пу ли шу зако ни ма како би про-
мо ви са ли соп стве не анти по ро дич не кон цеп те;

2. раз ли чи те орга ни за ци је Ује ди ње них наци ја и слич них међу на род них 
орга ни за ци ја, у слу ча је ви ма када желе да изме не посто је ће про-поро дич не зако-
не и декла ра ци је, и да при нуд но кре и ра ју вештач ка пра ва (као што су пра во на 
вештач ки абор тус, пра во на сек су ал ност или пра во на све о бу хват но сек су ал но 
обра зо ва ње), или када наме ћу анти по ро дич на закон ска реше ња у окви ри ма 
поје ди нач них држа ва; 

3. наци о нал на зако но дав ства која игно ри шу при род ну поро ди цу зарад оних 
штет них иде ја и иде а ла инди ви ду а ли стич ког и лажно-демо крат ског дру штва.

На кра ју је важно прин ци пи јел но одба ци ти сва ки ауто ри тет који ради на 
раза ра њу при род не поро ди це, било да су то држав на или над на ци о нал на тела. 
Сва ку орга ни за ци ју која под ри ва пра ва поро ди ца тре ба сма тра ти неле ги тим-
ном, не при зна ва ти је и пру жа ти јој отпор. Прин ци пи јел но тре ба при хва ти ти 
да зако ни, дома ће и међу на род не орга ни за ци је слу же да би оја ча ле поро ди цу и 
сау че ство ва ле на ства ра њу моде ла поро дич ног дру штва.

Поро дич на пове ља Срби је

Има ју ћи у виду демо граф ску ката стро фу и више де це ниј ску небри гу вла да ју ћих 
струк ту ра о поро ди ци као теме љу дру штва Срби је, а осла ња ју ћи се на Мани фест 
йри род не йоро ди це и одлу ке Свет ског кон гре са поро ди ца, Покрет Две ри обзна њу је 

ПОРО ДИЧ НУ ПОВЕ ЉУ СРБИ ЈЕ

као свој основ ни про грам ски доку мент, из кога про ис ти че цело куп ни дру-
штве но-поли тич ки про грам нашег поро дич но-патри от ског покре та који се зала же 
за одбра ну живо та, поро ди це и сло бо де веро и спо ве сти.

1. Твр ди мо да при род на поро ди ца, а не поје ди нац, пред ста вља основ ну ћели-
ју дру штва.
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2. Твр ди мо да при род на поро ди ца пред ста вља брач ну зајед ни цу мушкар ца и 
жене у којој они деле љубав и радост, рађа ју децу, ста ра ју се о њихо вом морал ном 
обра зо ва њу, гра де витал ну дома ћин ску еко но ми ју, обез бе ђу ју уто чи ште у тешким 
вре ме ни ма и пове зу ју гене ра ци је.

3. Твр ди мо да при род на поро ди ца пред ста вља иде ал ни и непро мен љи ви 
облик брач не зајед ни це, уро ђен људ ској при ро ди.

4. Твр ди мо да брач на зајед ни ца пред ста вља једи ну пра ву сек су ал ну зајед ни цу 
која отва ра могућ ност за при род но и одго вор но наста ја ње новог живо та.

5. Потвр ђу је мо све тост људ ског живо та од заче ћа до при род не смр ти; сва ка 
заче та лич ност има пра во да живи, да расте, да буде рође на и да дели дом са сво-
јим при род ним роди те љи ма који су пове за ни брач ним заве том.

6. Твр ди мо да нај ве ћа опа сност са којом се Срби ја суо ча ва јесте оду ми ра ње 
људ ске попу ла ци је. Сва ка леги тим на власт посто ји са циљем да поспе ши ната ли-
тет и да зашти ти и охра бри више дет не при род не поро ди це.

7. Твр ди мо да су мушкар ци и жене рав но прав ни по досто јан ству и уро ђе ним 
људ ским пра ви ма, али да се њихо ве функ ци је раз ли ку ју. Кул ту ра, закон и поли-
ти ка тре ба ло би да узму у обзир ове раз ли ке.

8. Твр ди мо да допу ња ва ње изме ђу поло ва пред ста вља извор сна ге. Мушкар ци 
и жене испо ља ва ју дубо ке био ло шке и пси хо ло шке раз ли ке. Када су ује ди ње ни 
у брач ној вези, та цели на поста је већа од зби ра њених дело ва.

9. Твр ди мо да је еко ном ски обез бе ђе на при род на поро ди ца осно ва за еко ном-
ски раз вој чита вог дру штва. Потвр ђу је мо нео п ход ну уло гу при ват ног вла сни штва 
над земљом, местом ста но ва ња и про из вод ним капи та лом као осно вом поро дич-
не неза ви сно сти и гаран ци јом демо кра ти је. У пра вич ном и добром дру штву, све 
поро ди це тре ба да буду вла сни ци реал не имо ви не. Поре ски систем мора бити у 
функ ци ји јача ња поро дич не само стал но сти.

10. Твр ди мо да Срби ја рас по ла же чита вим богат ством ресур са. Уни ште ње 
при род не поро ди це, морал ни пад, рас про да ја дру штве них и при род них ресур са, 
као и инди ви ду а ли стич ко-потро шач ка кул ту ра, јесу глав ни узроч ни ци сиро ма-
штва, гла ди и про па да ња срп ског дру штва.

НАША ПЛАТ ФОР МА

На осно ву ових прин ци па, изра ди ли смо јед но став ну, кон крет ну поро дич ну 
плат фор му. Ево наше пору ке Срби ји и све ту: 

• Изгра ди ће мо нову кул ту ру бра ка, насу прот они ма који брак нази ва ју 
изу мр лом инсти ту ци јом.

• Поздра ви ће мо и под сти ца ти већи број деце и вели ке поро ди це, насу прот 
они ма који наста вља ју рат про тив рађа ња деце.

• Наћи ћемо начин да мај ке, оче ве и децу вра ти мо у окри ље дома, насу прот 
они ма који насто је да децу одво је од њихо вих роди те ља.

• Ство ри ће мо пред у сло ве за истин ску дома ћу еко но ми ју, насу прот они ма 
који се тру де да поро ди цу под ре де пот пу ној кон тро ли вели ких вла да и огром них 
кор по ра ци ја. 
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Да бисмо то учи ни ли, мора мо пону ди ти пози тив не под сти ца је, а нео п ход но 
је и да испра ви мо гре шке из про шло сти.

Изгра ди ће мо нову кул ту ру бра ка

• Обли ко ва ће мо школ ски систем који деци пру жа пози тив ну сли ку о чед-
но сти, бра ку, вер но сти, мај чин ству, очин ству, и ста ра њу о дома ћин ству.

• Неће мо дозво ли ти држав не про гра ме „сек су ал ног обра зо ва ња“ који воде 
ка неги ра њу брач ног и поро дич ног живо та.

• Доне ће мо прав не и устав не мере зашти те бра ка као зајед ни це мушкар ца 
и жене. 

• Изме ни ће мо про гра ме соци јал ног оси гу ра ња, помо ћи и ста но ва ња тако 
да пру жа ју подр шку бра ку, и то посеб но бра ку изме ђу мла дих пуно лет них осо ба. 

• Силу зако на ћемо ста ви ти на стра ну супру жни ка који насто је да одбра не 
свој брак. Супрот ста ви ће мо се тен ден ци ји лаког и брзог раз во да.

• Брач ну зајед ни цу ћемо тре ти ра ти и као пра во и пот пу но еко ном ско 
парт нер ство.

• Окон ча ће мо вул га ри зо ва ње наше кул ту ре и анти по ро дич не кул тур не 
моде ле који данас вла да ју јав ном сце ном.

Под сти ца ће мо већи број деце

• Подр жа ва ће мо вер ске зајед ни це и дру ге дру штве не гру пе које мла де људе 
упо зна ју са здра вим моде ли ма мно го дет ног поро дич ног живо та. Обу ста ви ће мо 
држав не про гра ме који децу, мла де и одра сле под сти чу на про ми ску и тет но пона-
ша ње и нео д го вор но сту па ње у сек су ал не одно се.

• Повра ти ће мо пошто ва ње пре ма живо ту од њего вог зачет ка. Бори ће мо се 
про тив кул ту ре абор ту са. 

• Осми сли ће мо при ват не и јав не кам па ње с циљем сма ње ња смрт но сти 
мај ки и деце и побољ ша ти здра вље поро ди це. 

• Изра ди ће мо посеб не мере зашти те за поро ди цу, мате рин ство и децу. 
Окон ча ће мо ужа сан атак на ова основ на људ ска пра ва.

• Поздра вља ће мо муже ве и жене који су се одлу чи ли да има ју више 
деце. Неће мо дозво ли ти мани пу ла ци ју и зло у по тре бу новог људ ског живо та у 
лабо ра то ри ја ма.

• Осми сли ће мо поли ти ку сма ње ња поре за, изу зе та ка од опо ре зи ва ња и 
поре ских бону са веза них за брак и број деце. Уки ну ће мо ПДВ на беби опре му, 
оде ћу, обу ћу и хра ну, сти му ли са ће мо и зашти ти ти дома ће про из во ђа че наве де-
них арти ка ла и дове сти у ред уво знич ки лоби.

• На осно ву поре за на дохо дак, фор ми ра ће мо резер ве из којих ћемо награ-
ђи ва ти рађа ње деце, ства ра ју ћи осно ву за уве ћа ње поро дич ног богат ства. 

• Пону ди ће мо осло бо ђе ње од поре за или дру ге под сти ца је за ком па ни је које 
пошту ју прин ци пе Добре йоро дич не йоли ти ке, смер ни ца које тре нут но изра ђу-
је мо. Уки ну ће мо прав не под сти ца је који ком па ни ја ма допу шта ју да игно ри шу 
посто ја ње поро ди ца.
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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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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

Др Немања Зарић, Брајан Браун, Дон Федер и Бошко Обрадовић на Регионалној 
конференцији Светског конгреса породица, 17. септембра 2016. године
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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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Вра ти ће мо мај ке и оче ве у окри ље дома

• Поста ра ће мо се да роди те љи који одлу че да раде од куће има ју барем 
јед на ку соци јал ну зашти ту, као и роди те љи који су се одлу чи ли да децу дају у 
вртић. Окон ча ће мо сва ки облик дис кри ми на ци је про тив роди те ља који одлу че 
да оста ну код куће.

• Под сти ца ће мо нове стра те ги је и тех но ло ги је које ће омо гу ћи ти бољи и 
ква ли тет ни ји рад од куће. Уки ну ће мо мере које нео прав да но дају пред ност вели-
ким цен тра ли зо ва ним ком па ни ја ма и инсти ту ци ја ма.

• Под сти ца ће мо сит но посед ни штво које омо гу ћа ва понов но успо ста вља-
ње везе изме ђу куће и посла. Уки ну ће мо так се, финан сиј ске под сти ца је и зако не 
који оте жа ва ју функ ци о ни са ње поро дич них фар ми и поро дич них ком па ни ја.

Ство ри ће мо истин ску дома ћу еко но ми ју

• Омо гу ћи ће мо мушкар ци ма и жена ма да живе у скла ду са сво јом пра вом 
при ро дом. Окон ча ће мо агре сив ну држав ну про мо ци ју бес пол но сти.

• Пре по зна ће мо мај чин ство као нај ва жни ју дру штве ну уло гу и изу зет ну 
рад ну актив ност, и раз ли чи тим мера ма помо ћи жене које се опре де љу ју да буду 
мај ке.

• Ство ри ће мо закон ске пред у сло ве за зашти ту пра ва роди те ља да одлу чу ју 
о обра зо ва њу сво је деце. Обра зо ва ње и школ ски систем не сме ју бити одро ђе ни 
од тра ди ци о нал них поро дич них вред но сти гра ђа на Срби је.

• Потвр ди ће мо првен ство роди тељ ских пра ва и зах те ва ти одго вор ност од 
јав них зва нич ни ка због зло у по тре бе њихо вих овла шће ња. Окон ча ће мо зло у по-
тре бу зако на о „зло ста вља њу деце“.

• Под сти ца ће мо само стал ност кроз вла сни штво над имо ви ном, кућ но пред-
у зет ни штво, баште и ради о ни це у окви ру дома ћин ства. Окон ча ће мо кул ту ру 
неса мо стал но сти карак те ри стич ну за соци јал не држа ве.

• Про мо ви са ће мо иде ал дома који пред ста вља цен тар кори сног рада. 
• Подр жа ће мо раз вој поро дич ног пред у зет ни штва у сфе ри малих занат-

ских рад њи и поро дич них фир ми, бавље ње пољо при вред ном про из вод њом и 
повра так на село.

Поста ли смо први поро дич ни поли тич ки покрет у Срби ји и све ту, који ће 
ста ти у зашти ту свих наших поро ди ца које су данас угро же не у духов ном, морал-
ном, соци јал ном, обра зов ном, здрав стве ном, еко ло шком и еко ном ском погле ду. 

Избо ри ће мо се да поро дич на поли ти ка поста не вла да ју ћа држав на поли ти ка 
у Срби ји. Одбра ни ће мо поро дич ни морал и поро дич ни живот у Срби ји – неу мор-
но раде ћи на фор ми ра њу поро дич ног моде ла дру штва.

Усво је но на редов ном годи шњем Сабо ру покре та Две ри,
одр жа ном 24. авгу ста 2013. годи не

Архив Српског покрета  Двери



327

БЕО ГРАД СКА ДЕКЛА РА ЦИ ЈА  
СВЕТ СКОГ КОН ГРЕ СА ПОРО ДИ ЦА

Ми, уче сни ци Реги о нал не кон фе рен ци је Свет ског кон гре са поро ди ца, оку-
пље ни у Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је, изја вљу је мо сле де ће:

У скла ду са Уни вер зал ном декла ра ци јом о људ ским пра ви ма Ује ди ње них 
наци ја и закључ ци ма са десет одр жа них оку пља ња Свет ског кон гре са поро ди ца, 
реа фир ми ше мо да је поро ди ца фун да мен тал на једи ни ца дру штва и да је при род на 
поро ди ца нај бо ља сре ди на за морал ни, дру штве ни и емо тив ни раз вој деце. Из тих 
раз ло га поро ди ца има пра во на зашти ту држа ве и дру штва. Сма тра мо да је поро-
ди ца нај ва жни ја дру штве на инсти ту ци ја, ста ри ја од сва ке држа ве, и да не може 
бити реде фи ни са на. Опа сне и погре шне анти по ро дич не поли тич ке, еко ном ске и 
дру штве не иде о ло ги је дово де до рас па да поро ди це што за после ди цу има сиро ма-
штво и еко ном ску кри зу. Из тог раз ло га, одбра на и јача ње поро ди це, поста вља ње 
поро ди це у цен тар поли тич ког и дру штве ног дело ва ња и ства ра ње поро дич ног 
моде ла дру штва пред ста вља реше ње за све вели ке дру штве не про бле ме.

Репу бли ка Срби ја губи ско ро 40.000 ста нов ни ка сва ке годи не. Сма тра мо да је 
при о ри тет ни про блем са којим се наше дру штво суо ча ва, про блем демо граф ске 
зиме. При о ри тет држа ве сто га тре ба да буде уво ђе ње про-поро дич них и про-попу-
ла ци о них мера у циљу ства ра ња усло ва за фор ми ра ње више дет них поро ди ца, 
пози тив на дис кри ми на ци ја више дет них поро ди ца на буџет ском, еко ном ском, 
кул тур ном и обра зов ном пла ну, подр шка поро дич но ори јен ти са ним послов-
ним прин ци пи ма и еко ном ске мере подр шке малим и сред њим поро дич ним 
пред у зе ћи ма.

Сма тра мо да су одред бе буду ћег Гра ђан ског зако ни ка Репу бли ке Срби је које 
ће омо гу ћи ти лега ли за ци ју еута на зи је, суро гат мате рин ства, огра ни чи ти пра во 
роди те ља да одлу чу ју о вас пи та ва њу сво је деце и омо гу ћи ти лега ли за ци ју исто-
пол них зајед ни ца изра зи то анти по ро дич не и апсо лут но непри хва тљи ве.

Изу зет но висок број намер них абор ту са (пре ко 150.000) годи шње, вео ма нас 
забри ња ва. Реа фир ми ше мо све тост и досто јан ство људ ског живо та од заче ћа 
до при род не смр ти и пози ва мо на све о бу хват ну акци ју на наци о нал ном нивоу 
про мо ци је мај чин ства, очин ства, лепо те дете та у пре на тал ном пери о ду, рађа ња 
и живо та. 

Одлуч но одби ја мо при ти ске ради кал них сек су ал них акти ви ста и њихо вих 
финан си је ра. Сма тра мо да осо бе дру га чи је сек су ал не ори јен та ци је мора ју има-
ти сва пра ва као и сви оста ли гра ђа ни Репу бли ке Срби је, али да ника да не могу 
има ти посеб на пра ва, само на осно ву сек су ал не ори јен та ци је.

Пози ва мо све поли тич ке орга ни за ци је, вер ске зајед ни це, цивил ни сек тор и 
цело куп ну јав ност Срби је да подр жи ову Декла ра ци ју.

Brian Brown
Пред сед ник Свет ског кон гре са поро ди ца
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Бошко Обра до вић
Пред сед ник Срп ског покре та Две ри

Бео град, Репу бли ка Срби ја, 17. сеп тем бар 2016. годи не

Бео град ска декла ра ци ја Свет ског кон гре са поро ди ца усво је на је на Реги о-
нал ној кон фе рен ци ји Свет ског кон гре са поро ди ца, одр жа ној у згра ди Народ не 
скуп шти не у Бео гра ду, а у орга ни за ци ји Срп ског покре та Две ри.

Интер нет стра ни ца Срп ског покре та Две ри

10 ТАЧА КА ЗА ПОРО ДИ ЦУ

1. Закон о зашти ти поро ди це: ства ра ње закон ског окви ра који би оба ве зао 
све држав не орга не да шти те при род ну поро ди цу и оба ве зи ва ње Вла де Репу бли-
ке Срби је да при рас по де ли буџет ских сред ста ва при о ри тет но издва ја сред ства 
за мере директ не и инди рект не финан сиј ске помо ћи поро ди ци и ната ли те ту. 
Уво ђе ње Дана поро ди це у Срби ји као пра зни ка и нерад ног дана.

2. Мини стар ство за поро ди цу – у Срби ји тре нут но не посто ји Мини стар ство 
које бри не о инте ре си ма поро ди ца. Пред ла же мо да такво Мини стар ство буде 
оба ве зни део Вла де Срби је.

3. Заштит ник пра ва поро ди ца – као неза ви сна инсти ту ци ја коју поста вља 
Народ на скуп шти на који ће засту па ти инте ре се поро ди ца, а наро чи то у сми слу 
зашти те пра ва при род них поро ди ца и као про-поро дич ни кон трол ни меха ни зам 
рада Вла де.

4. Мај чин ство као рад на кате го ри ја – под одре ђе ним усло ви ма, мај ке са 
тро је и више деце ће има ти опци ју да се њихо ва екс клу зив на посве ће ност поро-
ди ци сма тра рад ном кате го ри јом, за шта ће при ма ти пла ту и има ти број не дру ге 
повла сти це.

5. Рефор ма посто је ћег Зако на о финан сиј ској подр шци поро ди ци са децом 
– дечи ји дода так за сву децу; уни вер зал ни поро дич ни дода так за све поро ди це 
са тро је и више деце.

6. Рефор ма поре ског систе ма – тре нут но не посто је ефи ка сне поре ске олак-
ши це за више дет не поро ди це у Срби ји. Пред ло жи ће мо све о бу хват ну поре ску 
рефор му која ће фаво ри зо ва ти поро ди це са више деце.

7. Сти ца ње и зашти та поро дич ног дома – при пре ма низа закон ских мера 
које ће омо гу ћи ти брач ним паро ви ма да дођу у посед поро дич ног дома за кра ћи 
вре мен ски интер вал, као и закон који ће оне мо гу ћи ти губи так поро дич ног дома 
у слу ча ју пре за ду жи ва ња.

8. Поро дич но ори јен ти сан бизнис и еко но ми ја – финан сиј ска подр шка 
оним ком па ни ја ма које запо шља ва ју мај ке и оче ве, као и чла но ве поро ди ца у 
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који ма није дан члан није запо слен; при ме на одр жи вих мера које ће поми ри ти 
про фе си о нал ну и поро дич ну кари је ру (при ла го ђа ва ње у рад ном вре ме ну за мај ке 
и оче ве). Про ме на рад ног вре ме на: од 7-15 часо ва, неде ља и пра зни ци нерад ни.

9. Поро дич но ори јен ти сан обра зов ни систем – обра зо ва ње о све то сти људ-
ског живо та; лепо ти дете та у мај чи ном сто ма ку; мај чин ству и очин ству; зна ча ју 
при род не поро ди це.

10. Раз ли чи те про-поро дич не мере на општин ском нивоу – бес пла тан пре воз 
и пар кинг кар те за поро ди це са више деце, као и бес плат но кори шће ње базе на и 
ула зак на спорт ске мани фе ста ци је, бес плат но поха ђа ње пред школ ских уста но ва 
за тре ће и сва ко сле де ће дете.

15. 05. 2017.
Инфо слу жба Срп ског покре та Две ри

Интер нет стра ни ца Срп ског покре та Две ри

ЗАШТИТ НИ ЦИ ПОРО ДИ ЦЕ

Нова поли тич ка плат фор ма Две ри

Поро ди ца, уте ме ље на у брач ној зајед ни ци мушкар ца и жене, је при род на и 
основ на једи ни ца дру штва. Ми смо поли тич ки покрет поро дич них људи. Наша 
оба ве за је да бра ни мо инте ре се поро ди це у Срби ји. Ми ћемо бити заштит ни ци 
свих соци јал но и прав но угро же них поро ди ца у Срби ји. Нама се у сва ком тре нут-
ку могу обра ти ти сви који су угро же ни под овом вла шћу.

1. Сви који ма бан ке пре ко јав них извр ши те ља оду зи ма ју поро дич ни дом 
због пре за ду же но сти.

2. Сви који ма ЕПС искљу чу је стру ју, а нема ју ода кле да је пла те, јер има ти 
елек трич ну енер ги ју у сво ме поро дич ном дому пред ста вља људ ско пра во у 21. веку.

3. Сви који су због пар тиј ских тај ку на оста ли без посла у пљач ка шким при-
ва ти за ци ја ма, који ма нису испла ће не зара ђе не пла те нити допри но си за пен зиј-
ско оси гу ра ње.

4. Сви који због нака рад ног посто је ћег систе ма нема ју ове ре ну здрав стве ну 
књи жи цу. 

5. Сви које бан ке пљач ка ју на валут ним кла у зу ла ма и дру гим про ви зи ја ма. 
6. Сви који ма власт деци у шко ла ма наме ће анти по ро дич не и анти тра ди-

ци о нал не вред но сти.
7. Сви који ма је због додво ра ва ња запад ним цен три ма моћи угро же на лич на 

и имо вин ска без бед ност поро ди це у вре ме ну мигрант ске кри зе. 
8. Сви који због пар тиј ског запо шља ва ња нема ју нијед ног чла на запо сле ног 

и који ма није изра ђе на соци јал на кар та на осно ву које им мора сле до ва ти помоћ 
држа ве кроз систем соци јал не зашти те. 
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9. Сви гра ђа ни који су поште но сте кли сво ју факул тет ску дипло му а које 
мал тре ти ра ју вла сто др шци са купље ним дипло ма ма. 

10. Сви који због погре шне еко ном ске поли ти ке вла сти раде за стра не фир-
ме за мини мал не зара де, док исте те стра не фир ме доби ја ју суб вен ци је од пара 
поре ских обве зни ка у Срби ји. 

У држа ви у којој власт спро во ди стро го ћу на сиро ти њи, сма њу је пла те и пен-
зи је, пове ћа ва поре зе и так се, док не напла ћу је порез бога та ши ма и стран ци ма, 
наше поро ди це су соци јал но и прав но угро же не, а сви ми се пре тва ра мо у јеф ти ну 
рад ну сна гу код стра ног газде. 

Две ри су СОС цен тар за помоћ сви ма који стра да ју под овом вла шћу и у ове 
свр хе анга жо ва ли смо 100 дипло ми ра них прав ни ка и адво ка та у целој Срби ји. 
Народ ни посла ни ци и нај ви ши функ ци о не ри нашег Покре та биће сву да тамо 
где тре ба бра ни ти поро дич не људе од теро ра вла сти, стра них бана ка и фир ми, 
кому нал не поли ци је и јав них извр ши те ља.

Овај све у куп ни про блем може се реши ти искљу чи во доно ше њем Зако на о 
зашти ти пре за ду же них поје ди на ца и поро ди ца, који мора ју има ти могућ ност 
про гла ше ња лич ног бан кро та и тиме зашти ти ти поро дич ни дом од оду зи ма ња 
од стра не јав них извр ши те ља. Они тиме доби ја ју и очу ва ње при хо да за основ на 
сред ства за живот, али и оба ве зу да све дру го иде на вра ћа ње дуго ва који ће бити 
репро гра ми ра ни. 

Ово је пра ва поли ти ка за 21. век. Бити на стра ни чове ка и гра ђа ни на про тив 
корум пи ра не вла сти и лопов ског систе ма, ста ти у зашти ту обич ног наро да и свих 
наших поро ди ца у сва ко днев ној бор би за егзи стен ци ју, пра во и прав ду. У вла сти 
не сме бити нико ко не сме да доне се Закон о испи ти ва њу поре кла имо ви не и 
раш чи сти са коруп ци јом у пра во су ђу, тужи ла штву и поли ци ји. Срп ски покрет 
Две ри про на ла зи себе у овој поли тич кој уло зи и пози ва све који желе да се укљу че 
и помог ну да нам се при дру же. 

Декла ра ци ја усво је на на 3. Сабо ру Срп ског покре та Две ри, 
01. 10. 2017.

Архив Српског покрета  Двери

ЗАКЉУЧ ЦИ СА ОКРУ ГЛОГ СТО ЛА  
„СТРА ТЕ ГИ ЈА ПОД СТИ ЦА ЊА РАЂА ЊА“

Узи ма ју ћи у обзир сло же ност теме и нео п ход ност да се држа ва Срби ја све о бу-
хват но систем ски посве ти пита њем про бле ма опстан ка поро ди це, али и поје дин ца 
у савре ме ном дру штву, доно си мо сле де ће закључ ке:

1. Поро дич на поли ти ка пред ста вља скуп држав них и дру штве них мера које 
за циљ пре све га има ју уна пре ђе ње еко ном ског поло жа ја поро ди ца, а наро чи то 
поро ди ца са децом и под сти ца ја рађа ња, ради дово ђе ња инте ре са поро ди ца и 
поро дич них вред но сти у цен тар дру штве них и поли тич ких актив но сти.
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2. Мере Вла де РС за под сти цај рађа ња добар су поче так, али су на жалост 
недо вољ не због неси стем ског при сту па реша ва ња про бле ма. Држав на власт мора 
да укљу чи све реле вант не орга ни за ци је и поје дин це у изра ди кључ них мера и 
стра те ги је за опста нак наци је.

3. Нео п ход ност фор ми ра ња Асо ци ја ци је инсти ту ци ја, орга ни за ци ја и поје ди-
на ца који су спрем ни да пре ва зи ђу све сво је иде о ло шке или про грам ске раз ли ке, 
и да у зајед нич ком раду помог ну да држа ва ство ри усло ве за бољи живот гра ђа на 
Срби је и поста не држа ва при ја тељ поро ди це.

4. Про све та мора зау зе ти озбиљ но место где ће се овај про блем реша ва ти, 
буду ћи нара шта ји обра зо ва ти и про све та у том сми слу мора бити усме ре на ка 
афир ма ци ји поро дич них вред но сти.

5. Ради ти на ква ли те ту бра ка и ства ра њу здра ве и функ ци о нал не поро ди це, 
а не само нов ча не помо ћи за рађа ње деце.

6. 15. мај држа ва обе ле жа ва као Дан поро ди це.
7. Наста ви ти са прак сом орга ни зо ва ња окру глих сто ло ва, мани фе ста ци ја, 

пре да ва ња у циљу наме та ња ове теме у јав но сти и укљу чи ва ња нових орга ни за-
ци ја у бор бу за про ме ну систе ма вред но сти, који су суштин ски нај ва жни ји.

8. Испра ти ти даљи ток и реа ли за ци ју изне тих кон крет них мера и пред ло га 
и њихо во даље увр шта ва ње у план Стра те ги је и сарад њу са акту ел ним каби не-
том мини стра без порт фе ља за попу ла ци о ну поли ти ку, који тре ба да пре ра сте у 
мини стар ство за поро ди цу.

9. Озбиљ ни ја сарад ња са срп ском дија спо ром у очу ва њу наци о нал ног бића.
10. Удру же ња и орга ни за ци је које се баве раз во јем поро дич них вред но сти, 

као и поро ди це и поје дин ца у савре ме ном дру штву, мора ју да има ју финан сиј-
ску помоћ држа ве.

11. Због недво сми сле ног исто риј ског допри но са СПЦ, за опста нак нашег наро-
да у нај те жим исто риј ским окол но сти ма, ова инсти ту ци ја тре ба да има актив ну 
уло гу у реша ва њу овог про бле ма. Уз њу је потреб но да буду анга жо ва не све оста ле 
тра ди ци о нал не вер ске зајед ни це

12. Упу ти ти зах те ве и Вла ди, над ле жном мини стар ству, РЕМ-у, Народ ној 
скуп шти ни, теле ви зи ја ма са наци о нал ном фре квен ци јом, да се омо гу ћи сва кој 
орга ни за ци ји инди ви ду ал на про мо ци ја про гра ма, као и про мо ци ја и пред ста-
вља ња про гра ма буду ће фор ми ра не Асо ци ја ци је. 

Закључ ци са Окру глог сто ла на тему „Стра те ги ја под сти ца ња рађа ња“, одр жа-
ног у Народ ној скуп шти ни уз уче шће народ них посла ни ка, невла ди них орга ни-
за ци ја, пред став ни ка Мини стар ства, науч не зајед ни це и СПЦ.

18. 05. 2018.
Инфо слу жба Срп ског покре та Две ри

Интер нет стра ни ца Срп ског покре та Две ри
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Прослава осамнаест година Двери, 12. фебруар 2017. године, Дом омладине у Београду



V УСПЕ СИ ЛОКАЛ НЕ ОПО ЗИ ЦИ О НЕ ПОЛИ ТИ КЕ

ЗАЈЕД НИЧ КО САОП ШТЕ ЊЕ О ХАШКОМ ТРИ БУ НА ЛУ

Пово дом осло ба ђа ју ћих пре су да Хашког три бу на ла изре че них хрват ским 
гене ра ли ма Гото ви ни и Мар ка чу, као и бив шим коман дан ти ма ОВК на челу са 
Раму шем Хара ди на јем, изра жа ва мо неза до вољ ство и огор че ност због нека жња-
ва ња зло чи на почи ње них над срп ским наро дом на про сто ри ма чита ве бив ше 
Југо сла ви је.

На овај начин про из и ла зи да масов них зло чи на над Срби ма није ни било, 
одно сно, да за зло чи не над Срби ма нико неће одго ва ра ти.

Сма тра мо да се Хашки три бу нал пре тво рио у поли тич ки суд и да ове пре су де 
нису и не могу бити конач на реч међу на род ног пра ва и прав де.

Пози ва мо народ не посла ни ке из Мора вич ког окру га да ини ци ра ју рас пра ву 
у Скуп шти ни Репу бли ке Срби је на тему  послед њих суд ских пре су да Хашког три-
бу на ла и затра же реви зи ју свих посту па ка и пре су да Хашког три бу на ла пре ма 
држа вља ни ма Репу бли ке Срби је и лици ма срп ске наци о нал но сти уоп ште, као и 
њихо во пушта ње на сло бо ду до окон ча ња тих посту па ка.

Саоп ште ње усво је но на сед ни ци скуп шти не гра да Чач ка,
30. новем бра 2012, на пред лог одбор нич ке гру пе Две ри. 

Архив Српског покрета  Двери

МИ НЕ ЖЕЛИ МО ГМО НА НАШОЈ ТЕРИ ТО РИ ЈИ!

1. Град Чачак се оба ве зу је да ће дослед но пошто ва ти Закон о гене тич ким моди-
фи ко ва ним орга ни зми ма („Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је“, број 49/2009): 
у даљем тек сту: Закон о ГМО), зах те ва њего ву дослед ну при ме ну на тери то ри ји 
Репу бли ке Срби је и про ти ви се њего вој про ме ни.

2. Град Чачак у окви ру сво јих закон ских и орга ни за ци о них могућ но сти у вези 
са кори шће њем или упра вља њем земљи штем и дру гим про из вод ним ресур си ма 
и орга ни зо ва њем пољо при вред не про из вод ње, пре ра де и про ме та пољо при вред но 
пре храм бе них про из во да неће дозво ли ти и допу сти ти узга ја ње и шире ње ГМО 
на сво јој тери то ри ји.
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3. Град Чачак се оба ве зу је да ће пред у зе ти све одго ва ра ју ће мере, као што су 
струч на пре да ва ња и дру ги про гра ми обра зо ва ња за пољо при вред ни ке и дру ге 
уче сни ке у орга ни зо ва њу про из вод ње, пре ра де и про ме та пољо при вред но-пре-
храм бе них про из во да како се не би одлу чи ли за неле гал но узга ја ње и про мет 
ГМО и про из во да од ГМО.

4. Град Чачак зах те ва и оче ку је од свих држав них орга на и поли тич ких стра-
на ка и покре та да се зала жу за дослед ну при ме ну Зако на о ГМО и одго ва ра ју ћих 
под за кон ских ака та, и да се оне мо гу ћи недо зво ље но гаје ње и  про мет ГМО и 
могу ће штет не после ди це ГМО и про из во да од ГМО на здра вље ста нов ни штва и 
зага ђи ва ње при ро де у Репу бли ци Срби ји.

5. Град Чачак оче ку је од РТС као медиј ског јав ног сер ви са гра ђа на Срби је и 
дру гих сред ста ва инфор ми са ња да редов но и објек тив но инфор ми шу јав ност о 
при ме ни Зако на о ГМО и о резул та ти ма истра жи ва ња у све ту о штет ним после-
ди ца ма гаје ња и упо тре бе ГМО и про из во да од ГМО.

6. Град Чачак пози ва све гра до ве и општи не у Репу бли ци Срби ји да подр же 
и усво је ову Декла ра ци ју.

Оста ви мо земљу наших пре да ка нашој деци без ГМО!

Скуп штин ска декла ра ци ја усво је на на сед ни ци Скуп шти не гра да Чач ка,
одр жа ној 30. јану а ра 2013. годи не,

на пред лог проф. др Мила ди на Шевар ли ћа и одбор нич ке гру пе Две ри 
Архив Српског покрета  Двери

ЗАКЉУ ЧАК О СЛУ ЖБЕ НОЈ УПО ТРЕ БИ ЋИРИ ЛИЧ НОГ ПИСМА

На 22. сед ни ци Скуп шти не гра да Чач ка јед но гла сно је усво јен закљу чак којим 
се тра жи пошто ва ње ћири ли це у свим орга ни ма град ске упра ве, јав ним пред у-
зе ћи ма и уста но ва ма, и пре ко народ них посла ни ка из Чач ка ини ци ра про ме на 
посто је ћег Зако на у циљу доно ше ња казне них одред би за непо што ва ње ћири ли це.

Скуп шти на гра да Чач ка, на пред лог утвр ђен на састан ку пред став ни ка свих 
одбор нич ких гру па, а пово дом Инфор ма ци је о упо тре би ћири лич ног писма у 
раду орга на гра да, јав них пред у зе ћа и уста но ва коју је затра жи ла одбор нич ка 
гру па Две ри, доне ла је посе бан Закљу чак о слу жбе ној упо тре би ћири лич ног 
писма. Текст Закључ ка гла си:

„Скуп шти на гра да Чач ка тра жи од свих град ских упра ва гра да Чач ка, јав них 
пред у зе ћа и уста но ва чији је осни вач град Чачак, стро го пошто ва ње одре да ба 
Уста ва Репу бли ке Срби је, Зако на и Ста ту та гра да о слу жбе ној упо тре би срп ског 
јези ка и ћири лич ног писма, као и да испра ве све непра вил но сти уоче не у њихо-
вој слу жбе ној доку мен та ци ји, писа ној и елек трон ској кому ни ка ци ји, интер нет 
пред ста вља њи ма, печа ти ма и дру гом.



V УСПЕ СИ ЛОКАЛ НЕ ОПО ЗИ ЦИ О НЕ ПОЛИ ТИ КЕ

335

Скуп шти на гра да Чач ка пре по ру чу је народ ним посла ни ци ма из Чач ка да 
у Скуп шти ни Репу бли ке Срби је покре ну про це ду ру за изме не и допу не Зако на 
о слу жбе ној упо тре би јези ка и писма, којим би се пре ци зи ра ле и поо штри ле 
казне не одред бе за повре ду Зако на на цело куп ној тери то ри ји Репу бли ке Срби је”.

Вели ка побе да ћири ли це

Ово је вели ки дога ђај за нашу кул ту ру и вла да ви ну зако на, јер је први пут 
јед на једи ни ца вла сти у Срби ји, кон крет но јед на локал на само у пра ва, покре ну ла 
про цес зашти те и пошто ва ња ћири ли це као глав ног зва нич ног устав ног писма 
Срби је. На овај начин град Чачак је, као и у слу ча ју Декла ра ци је про тив ГМО и 
Декла ра ци је про тив Хашког три бу на ла, први покре нуо јед ну изу зет но зна чај ну 
тему из обла сти зашти те и него ва ња срп ског наци о нал ног иден ти те та. С обзи-
ром на раз ме ре лати ни ча ре ња и угро же но сти ћири ли це ово је био и послед њи 
тре ну так да се нешто учи ни.

Кори сти мо се при ли ком да се јав но захва ли мо свим одбор ни ци ма Скуп шти не 
гра да Чач ка који су јед но гла сно подр жа ли овај пред лог одбор нич ке гру пе Две ри, 
зајед нич ки уса гла шен на кон сул та ци ја ма пред став ни ка свих одбор нич ких гру па.

Иако ћири ли ца, ГМО, Хашки три бу нал наиз глед нису теме у над ле жно сти 
локал не само у пра ве, то несум њи во јесу теме од вели ког наци о нал ног и држав-
ног инте ре са, и Скуп шти ни гра да Чач ка може да слу жи на част што уче ству је у 
покре та њу ова ко зна чај них тема.

Покрет Две ри сма тра да је ово само први корак и да у свим град ским упра-
ва ма, јав ним пред у зе ћи ма и уста но ва ма хит но тре ба да усле ди уса гла ша ва ње са 
овим Закључ ком Скуп шти не гра да по пита њу стро гог пошто ва ња ћири ли це, као 
и да народ ни посла ни ци из Чач ка што пре тре ба да ини ци ра ју про ме не посто је ћег 
зако на који није пред ви део казне за непо што ва ње ћири ли це.

Покрет Две ри тра жи и од свих репу блич ких јав них пред у зе ћа и уста но ва у 
Чач ку и Срби ји у цели ни да пошту ју ћири ли цу – дакле, Устав и Закон Срби је, а 
посеб но пре по ру чу је мо при ват ним пред у зет ни ци ма да нат пи се сво јих фир ми 
истак ну на ћири ли ци, чиме пока зу ју пошто ва ње пре ма сво јој кул ту ри, тра ди ци ји 
и наци о нал ном иден ти те ту. Све ово биће пред мет наше даље истрај не бор бе за 
пошто ва ње ћири ли це, Уста ва и Зако на у Срби ји.

Још јед ном се захва љу је мо свим поли тич ким стран ка ма у Чач ку и свим одбор-
ни ци ма Скуп шти не гра да Чач ка на раз у ме ва њу за ову ини ци ја ти ву, и оче ку је мо 
да ће и дру ге локал не само у пра ве у Срби ји кре ну ти овим путем, како бисмо зајед-
нич ки на тај начин конач но успо ста ви ли пошто ва ње Уста ва и Зако на по пита њу 
слу жбе не упо тре бе ћири лич ног писма.

Инфо слу жба Две ри,
03. 12. 2013.

Закљу чак је донет на сед ни ци Скуп шти не гра да Чач ка,
3. децем бра 2013, на пред лог одбор нич ке гру пе Две ри.

Архив Српског покрета  Двери
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ПОРО ДИЧ НА ДЕКЛА РА ЦИ ЈА

Има ју ћи у виду демо граф ско опа да ње, одла зак мла дих из нашег гра да и зна-
чај поро ди це као основ не ћели је дру штва, скуп шти на гра да (општи не) доно си 

ПОРО ДИЧ НУ ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ 

као основ ни доку мент локал не поро дич не поли ти ке којим се извр шна власт 
оба ве зу је на поја ча ну бри гу о беба ма, деци и поро ди ца ма уоп ште у нашем гра ду 
(општи ни).

1. Сма тра мо да нај ве ћа опа сност са којом се Срби ја и наш град (општи на) суо-
ча ва ју јесте оду ми ра ње ста нов ни штва. Сва ка власт тре ба да посто ји са циљем да 
поспе ши ната ли тет и да зашти ти и охра бри поро ди це са више деце. Поздра ви ће-
мо и под сти ца ти рађа ње већег бро ја деце, више дет не поро ди це и здра ве сти ло ве 
живо та, а уста ти про тив вели ког бро ја вештач ких абор ту са, боле сти зави сно сти и 
гаше ња живо та у нашим сели ма. 

2. Позва ће мо Вла ду Срби је да се свим труд ни ца ма у Срби ји које оду на труд-
нич ко боло ва ње не ускра ћу је 35% од пла те, и све ћемо учи ни ти да тих 35% до пуне 
пла те надок на ди мо из град ског (општин ског) буџе та ако то не буде реше но на 
репу блич ком нивоу. 

3. Одр жа ва ње поро ди ли шта и дечи је здрав стве не слу жбе ста ви ће мо у врх 
при о ри те та здрав стве не зашти те. Поја ча ћа мо и про ши ри ти уло гу Саве то дав них 
цен та ра при меди цин ским и обра зов ним цен три ма на тему зашти те репро дук тив-
ног здра вља и пру жа ња подр шке труд ни ца ма при ли ком опре де љи ва ња за рађа ње 
новог живо та, као и свих дру гих пре вен тив них актив но сти у вези са акту ел ним 
про бле ми ма деце, мла дих и поро ди це уоп ште. 

4. Учи ни ће мо све да сва ко насе ље у нашем гра ду (општи ни) има одго ва ра ју ће 
игра ли ште за децу, као и да деца из нај си ро ма шни јих поро ди ца доби ју могућ ност 
за бес пла тан вртић и бес плат но лето ва ње и зимо ва ње у пред школ ском узра сту, као 
и бес плат не уџбе ни ке и пре воз у школ ском узра сту и веће финан сиј ске под сти ца је 
за сту ди ра ње.

5. Поста ра ће мо се да пра вил ник о јелов ни ку у врти ћи ма и шко ла ма буде поста-
вљен по висо ким стан дар ди ма здра ве хра не без хра не и пића који садр же ГМО.

6. Кроз рефор му локал ног поре ског систе ма и систе ма пла ћа ња кому нал них 
услу га пру жи ће мо олак ши це више дет ним и пре за ду же ним поро ди ца ма, а кроз 
локал ни еко ном ски раз вој насто ја ти да се пру жи подр шка поро дич ним фир ма ма 
и задру га ма, посеб но поврат ку мла дих на село, као и омо гу ћи при о ри тет при запо-
шља ва њу само хра них роди те ља и чла но ва у тзв. само хра ним поро ди ца ма - соци јал но 
нај у гро же ни јим поро ди ца ма у који ма није дан члан није запо слен.

7. Сре ђе не ста зе и пре ла зи за деч ја коли ца, као и бес пла тан пар кинг за поро ди цу 
са бебом или тро је и више деце биће нешто на чему ћемо ради ти у насту па ју ћем 
пери о ду. 
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8. Оба ве зу је мо се на изград њу и одр жа ва ње Дома за ста ре и немоћ не у нашем 
гра ду (општи ни), који ће пру жи ти уто чи ште нај ста ри јој попу ла ци ји наших сугра ђа-
на који ма је ова врста соци јал не уста но ве нео п ход на за при сто јан живот у ста ро сти. 

9. Ура ди ће мо соци јал ну кар ту поро ди ца са више деце и омо гу ћи ти им низ 
повла сти ца и олак ши ца за доби ја ње потреб них доку ме на та на нивоу гра да (општи-
не), кори шће ње базе на, улаз на кул тур не садр жа је и спорт ске мани фе ста ци је, и 
дру ге погод но сти. 

10. Уве шће мо све ча но обе ле жа ва ње Дана поро ди це сва ке годи не, који ће као 
мани фе ста ци ја ући у кален дар пра знич них дога ђа ја у нашем гра ду (општи ни).

Тако ђе, осно ва ће мо Фонд за подр шку поро ди ци и лече њу деце, који ће бити 
финан си ран из град ског (општин ског) буџе та и од дона ци ја, са циљем да финан сиј-
ски пома же соци јал но нај у гро же ни је поро ди це, са посеб ним нагла ском на помоћ 
у лече њу тешко боле сне деце. 

Наш дуго роч ни циљ је пове ћа ње ква ли те та живо та брач них паро ва са децом 
и да наш град (општи на) поста не поро дич ни град (општи на) - при ја тељ беба, деце 
и поро ди це, град (општи на) у коме ће се угод но осе ћа ти све гене ра ци је од дете та 
у мај чи ној утро би, пре ко мла дих брач них паро ва и више дет них поро ди ца до ста-
рач ких дома ћин ста ва. 

За пра ће ње спро во ђе ња ових наших наме ра заду жу је мо скуп штин ски Одбор 
за подр шку поро ди ци.

Поро дич на декла ра ци ја је усво је на у Скуп шти ни општи не Алек сан дро
вац (20. децем бра 2013), на пред лог Пове ре ни штва Две ри, као и у скуп шти

на ма општи на Меди ја на – Ниш (23. децем бра 2013), Ари ље (27. децем бра 
2013) и Љиг (27. децем бра 2013), на пред лог одбор ни ка Две ри. 

Архив Српског покрета  Двери

ЗАКЉУ ЧАК У ЗАШТИ ТУ РАД НИ КА

 Скуп шти на гра да Чач ка тра жи да држав ни орга ни испи та ју одго вор ност 
над ле жних држав них инсти ту ци ја које нису ради ле свој посао, и на тај начин омо-
гу ћи ле посло дав ци ма не само у овој већ и у дру гим фир ма ма да послу ју, а да не 
испла ћу ју запо сле ни ма зара де и допри но се за пен зиј ско и здрав стве но оси гу ра ње. 

Закљу чак је донет на сед ни ци Скуп шти не гра да Чач ка,  
одр жа ној 25. јуна 2014. годи не, на пред лог одбор нич ке гру пе Две ри,  

а у вези са штрај ком рад ни ка пред у зе ћа „Папир пак” из Чач ка  
због неис пла ће них зара да и допри но са

Архив Српског покрета  Двери



338

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

ЗАКЉУ ЧАК О ОСНИ ВА ЊУ ХУМА НИ ТАР НОГ ФОН ДА
 
Да гра до на чел ник гра да Чач ка или Град ско веће при сту пи осни ва њу хума-

ни тар ног фон да при Тре зо ру гра да Чач ка за помоћ боле сној деци на под руч ју 
гра да Чач ка. Актом о осни ва њу одре ди ти орга не фон да и лице са депо но ва ним 
пот пи сом, а почет на сред ства опре де ли ти буџе том гра да, уз могућ ност финан-
си ра ња и из при ло га при вред ни ка, дона ци ја, помо ћи дија спо ре. 

Кри те ри ју ме за доде лу помо ћи уре ди ти посеб ним пра вил ни ком тако да по-
моћ може доби ти што шири круг лица, чиме би се ство ри ли усло ви да се сред ства 
опре де ље на буџе том за соци јал ну зашти ту и утро ше за ту наме ну. 

Закљу чак је донет на сед ни ци Скуп шти не гра да Чач ка, одр жа ној 27. 
новем бра 2014. годи не, на пред лог одбор нич ке гру пе Две ри

Архив Српског покрета  Двери

ЗАКЉУЧ ЦИ О ПОЗИ ВА ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА ВЛА ДЕ И  
СКУП ШТИ НЕ  СРБИ ЈЕ КОЈИ СУ СА ТЕРИ ТО РИ ЈЕ ЧАЧ КА  

НА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА
 
Одбор ни ци Скуп шти не гра да Чач ка пози ва ју мини стре у Вла ди Репу бли ке 

Срби је и посла ни ке у Репу блич кој Скуп шти ни са тери то ри је гра да Чач ка да у 
наред ном пери о ду у скла ду са сво јим оба ве за ма и рас по ло жи вим вре ме ном дођу 
у Скуп шти ну гра да Чач ка и у скла ду са сво јим над ле жно сти ма и сазна њи ма одго-
ва ра ју на поје ди на пита ња одбор ни ка. 

Закљу чак је донет на сед ни ци Скуп шти не гра да Чач ка,
одр жа ној 9. јула 2014. годи не, на пред лог одбор нич ке гру пе Две ри

Одбор ни ци Скуп шти не гра да Чач ка поно во пози ва ју мини стре у Вла ди Репу-
бли ке Срби је и посла ни ке у Скуп шти ни Репу бли ке Срби је, са тери то ри је гра да 
Чач ка, да у што кра ћем року у наред ном пери о ду, у скла ду са сво јим оба ве за ма 
и рас по ло жи вим вре ме ном, дођу у Скуп шти ну гра да Чач ка и у скла ду са сво јим 
над ле жно сти ма и сазна њи ма одго ва ра ју на поје ди на пита ња одбор ни ка. 

Закљу чак је донет на сед ни ци Скуп шти не гра да Чач ка,
одр жа ној 27. новем бра 2014. годи не, на пред лог одбор нич ке гру пе Две ри
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ПРО ТЕСТ ПРО ТИВ СЛА ЊА МИСИ ЈЕ ЕУ НА КОСО ВО И МЕТО ХИ ЈУ БЕЗ 
САГЛА СНО СТИ САВЕ ТА БЕЗ БЕД НО СТИ УН И СРБИ ЈЕ

Амба са ди Репу бли ке Сло ве ни је у Бео гра ду, пред се да ва ју ћем ЕУ

Овим про тест ним писмом које Вам упу ћу ју мла ди Срби је и пра во слав но-родо-
љу би ва удру же ња исти че мо наше про ти вље ње сла њу миси је Европ ске Уни је на 
Косо во и Мето хи ју, без сагла сно сти Саве та без бед но сти Орга ни за ци је Ује ди ње них 
Наци ја и држа ве Срби је. У овом пре лом ном тре нут ку за срп ски народ и држа ву 
орга ни за ци ја којом Ви пред се да ва те, делу ју ћи директ но про тив инте ре са Срби је 
и срп ског наро да, има јасну наме ру да про тив прав но уче ству је у отце пље њу дела 
наше суве ре не тери то ри је. Пред сто је ћу миси ју Европ ске Уни је, која је у супрот но сти 
са Резо лу ци јом 1244 којом се гаран ту је суве ре ни тет и тери то ри јал на цело ви тост 
Срби је, сма тра мо при зна ва њем неза ви сно сти Косо ва и Мето хи је. Тако исто, пре 
сада већ ско ро 17 годи на, Европ ска зајед ни ца је међу први ма при зна ла неле гал ну 
сеце си ју бив ших југо сло вен ских репу бли ка, потвр ђу ју ћи тиме пра во на само о-
пре де ље ње, и то про тив прав но, свим наро ди ма бив ше Југо сла ви је осим срп ском. 
Сећа мо се јако добро и како је тада наста ла Ваша, данас аме рич ка, мари о нет ска 
држа ва у срцу Евро пе – уби ја њем нена о ру жа них срп ских мла ди ћа, што није дан 
зва нич ник Репу бли ке Сло ве ни је ника да није при знао нити нашао за сход но да 
упу ти макар сим бо лич но изви ње ње.

Из горе наве де них раз ло га исти че мо сле де ће:
На оти ма ње Косо ва и Мето хи је ника да неће мо при ста ти. Узда ју ћи се са јед не 

стра не у прин ци пи јел ни став Руске Феде ра ци је и дру гих сло бод них држа ва све та да 
ће се томе супрот ста ви ти и иско ри сти ти, оне које то могу и у слу ча ју потре бе, пра во 
вета у Саве ту без бед но сти, а са дру ге у то да никад није дан срп ски зва нич ник неће 
при зна ти неза ви сност Косо ва и Мето хи је, јасно је да про тив пра ван акт шип тар ских 
теро ри ста и сепа ра ти ста ника да неће доби ти прав не окви ре. На тај начин, оста је на 
нама да ство ри мо усло ве да што пре наша држа ва буде фак тич ки у ста њу да врши 
власт на Косо ву и Мето хи ји, власт коју прав но има.

Упо зо ра ва мо овом при ли ком Европ ску Уни ју, све држа ве које јој при па да ју, као 
и оне које нису у њеном саста ву, да добро раз ми сле шта чине. Поје ди нач но при зна ње 
тзв. неза ви сно сти Косо ва од стра не поје ди них држа ва има ће нега тив не после ди це 
по одно се тих држа ва са Срби јом и иза зва ће све у куп ну деста би ли за ци ју Бал ка на.

Зах те ва мо од сло ве нач ких ком па ни ја које послу ју на срп ском тржи шту да се, с 
обзи ром на чиње ни цу да сти чу добит захва љу ју ћи гра ђа ни ма земље чију тери то ри ју 
оти ма и њихо ва вла да, изја сне о ова квој поли ти ци сво је држа ве и изра зе лојал ност 
пре ма прав ном порет ку држа ве у којој послу ју.
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Про тив прав но при зна ње Косо ва и Мето хи је поно во ће акти ви ра ти срп ско 
пита ње на Бал ка ну – пита ње вештач ки ство ре них авно јев ских гра ни ца које је, 
изме ђу оста лих, и Европ ска Уни ја неле гал ним при зна њем сеце си о ни стич ких 
југо сло вен ских репу бли ка при хва ти ла као држав не гра ни це, гра ни це које сада, 
у слу ча ју Срби је, више не пошту је. Конач но, сла ње миси је пред ста вља оправ да ње 
свих уби ста ва, про те ри ва ња, етнич ког чишће ња и зати ра ња кул тур не башти не 
као легал них и леги тим них сред ста ва оства ри ва ња поли тич ких циље ва.   

У Бео гра ду, 16. фебру а ра 2008.
Пети ци ја Две ри и гру пе патри от ских орга ни за ци ја дан уочи  

про гла ше ња тзв. неза ви сно сти Косо ва,
Часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, Европ ска Уни ја – мит или ствар ност:  

Прва аргу мен то ва на јав на рас пра ва за и про тив (не)ула ска Срби је у ЕУ,  
у све тлу Косо ва и Мето хи је, број 37, Све ти Симе он Миро то чи ви 2008, стр. 123124, 

поно вље но у: часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, Под мла ђи ва ње Срби је, број 38,  
Огње на Мари ја 2008, стр. 59.

ШУНА ТО ВАЦ У ВЛА ДИ СРБИ ЈЕ

Ових дана, кори сте ћи меди је под сво јом кон тро лом, мини стар вој ни у Вла ди 
Срби је је поку шао медиј ским мани пу ла ци ја ма да избег не одго вор ност за срам ну 
одлу ку сла ња срп ских вој ни ка у Гру зи ју на НАТО-мане вре који ма се директ но 
пре ти Руси ји.

Про вид на игра у којој се навод но обра ћа мини стру спољ них посло ва Вуку Јере-
ми ћу тре ба ло је да неко га дру го га озна чи као крив ца за ову срам ну одлу ку. Без обзи ра 
како наци о нал на јав ност гле да ла на Вла ду Срби је и њене мини стре, сва ком иоле 
оба ве ште ном гра ђа ни ну Срби је јасно је ко је глав ни (Шу)НАТО вац у Вла ди Срби је. 
Нарав но, ми пре пу шта мо мини стри ма да се дого во ре ко ће све зајед но одго ва ра ти 
за ову бру ку срп ског наро да и држа ве, и исто вре ме но, без обзи ра на све сада шње 
изго во ре, нео д ступ но зах те ва мо од мини стра вој ног да под не се остав ку.

Тра гич на је одлу ка да се наши вој ни ци шаљу у Гру зи ју под НАТО бар ја ке у 
дани ма када се у Срби ји обе ле жа ва десе то го ди шњи ца НАТО зло чи на у Сур ду ли ци, 
када су њихо ви бом бар де ри хлад но крв но уби ли два де сет циви ла од којих два на-
е сто ро деце!!!

Да ли ће госпо дин мини стар вој ни можда оти ћи у Сур ду ли цу и род би ни настра-
да лих у овом НАТО зло чи ну поку ша ти да обја сни шта наши вој ни ци тре ба да раде 
под НАТО заста ва ма у Гру зи ји?

Једи ни частан чин ова квог мини стра вој ног је остав ка, а ако он нема части - сло-
бо дар ска јав ност Срби је зах те ва сме ну ШуНА ТОв ца у Вла ди Срби је.

Пети ци ја Две ри и гру пе патри от ских орга ни за ци ја  
и јав них лич но сти, април 2009.  године. Архив Српског сабора  Двери
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СРП СКЕ ЖРТВЕ НИСУ МАЊЕ ВАЖНЕ

Пово дом акту ел не ини ци ја ти ве пред сед ни ка Тади ћа у вези са усва ја њем Резо-
лу ци је о Сре бре ни ци у Скуп шти ни Срби је, у име будућ но сти наше деце и наше 
држа ве, обра ћа мо се срп ској јав но сти са сле де ћим апе лом:

Сма тра мо да је осу да сва ког зло чи на, укљу чу ју ћи и рат ни, потреб на и нео-
п ход на. Међу тим, извла че ње јед ног једи ног слу ча ја из мно го број них рато ва на 
Бал ка ну у 20. веку и њего во пре тва ра ње у анти срп ски мит ски сим бол о коме 
није дозво ље но сазна ти ни окол но сти ни тачан број поги ну лих, нити било какву 
инфор ма ци ју ван зва нич но намет ну те вер зи је дога ђа ја, гово ри да се иза тога не 
кри је потре ба за осу дом зло чи на већ нај ба нал ни ја поли ти за ци ја – уто ли ко гора 
што мани пу ли ше људ ским жртва ма.

При хва та ње „исто риј ске исти не“ оних који су 1995. и 1999. бом бар до ва ли 
наш народ и усва ја ње посеб не резо лу ци је о Сре бре ни ци пред ста вља ће вели ку и 
непо пра вљи ву гре шку. Усва ја ње ова кве резо лу ци је зна чи ће напад на опста нак 
Репу бли ке Срп ске, пот ко па ва ње њене сада шње бор бе за будућ ност и шамар за 
пре ко 30.000 Срба поги ну лих током њеног ства ра ња. Под се ћа мо да су такву иде ју 
једин стве но осу ди ли они који су о њој нај по зва ни ји да се изја сне: сви пред став-
ни ци срп ског наро да у Репу бли ци Срп ској.

И не само то: пред ви ђе на резо лу ци ја ства ра дуго роч ну поли тич ку хипо те ку 
над држа вом Срби јом и чита вим срп ским наро дом, коме се исто вре ме но у Хашком 
три бу на лу наме ће зло чи нач ки иден ти тет и овим коор ди ни ра ним дело ва њем оне-
мо гу ћа ва сва ка буду ћа бор ба за наци о нал не инте ре се у реги о ну и све ту у цели ни.

Не посто ји ни један једи ни раз лог да Скуп шти на Срби је усво ји такву резо-
лу ци ју и да тиме наву че сра мо ту на чита ву нашу држа ву и сада шњу гене ра ци ју 
њених ста нов ни ка. Упо зо ра ва мо сва ког посла ни ка који за такву резо лу ци ју буде 
гла сао да ће веч на сра мо та оста ти упи са на на њего вом име ну.

Још се у исто ри ји није деси ло да један народ тако пони зи сво је жртве и сво је 
наци о нал но досто јан ство. Посеб но то не сме да учи ни народ над којим је у 20. 
веку учи њен више стру ки гено цид о коме се још увек ћути, а уме сто да исто риј ско 
сећа ње и пре вен ци ја гено ци да поста ну темељ зва нич не спољ не поли ти ке Срби је, 
наши вла сто др шци пла ни ра ју да соп стве ни народ избри шу из исто ри је. Апе лу је мо 
на власт да оду ста не од ове само у би лач ке иде је, а на срп ску јав ност да се подиг-
не и одбра ни сво је досто јан ство и пра во на будућ ност срп ског наро да и држа ве.

Пети ци ја Две ри и гру пе инте лек ту а ла ца,  
обја вље но 22. јану а ра 2010. на www.dve ri srp ske.com 



342

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

ЗА ОТКА ЗИ ВА ЊЕ ГЕЈПАРА ДЕ

Поку шај понов ног одр жа ва ња геј-пара де у Бео гра ду сма тра мо још јед ним 
чином наси ља над соп стве ним наро дом од стра не Тади ће вог режи ма.

Поред уни шта ва ња дома ће при вре де за рачун стра них кор по ра ци ја, поред 
при кри ве не и све отво ре ни је изда је Срба на Косо ву и Мето хи ји (за чија људ ска 
пра ва је режим исто вре ме но пот пу но неза ин те ре со ван), поред пре пу шта ња 
оси ро ма ше них гра ђа на леши нар ској пљач ки стра них бана ка, режим, који је 
изгу био све сем голе вла сти, насил но поку ша ва да спро ве де геј-про це си ју и ове 
годи не кроз Бео град.

После низа сва ко днев них соци јал них и наци о нал них пони же ња и пора за, 
марш геј-акти ви ста схва та мо као нај ди рект ни је пони шта ва ње основ них вред но-
сти нашег дру штва и поче так дефи ни тив ног раза ра ња срп ске поро ди це.

Све сни да ће у вре ме ну вели ких дру штве них напе то сти ова ква про во ка ци ја 
врло лако акти ви ра ти бом бу соци јал ног неза до вољ ства, још јед ном пози ва мо 
режим да послу ша већин ско мишље ње гра ђа на Срби је и обу ста ви при пре ме за 
још јед ну геј-пара ду. Као одго вор ни људи сма тра мо да тре ба учи ни ти све како 
би се спре чи ла додат на деста би ли за ци ја држа ве и како Бео град не би горео као 
Лон дон недав но.

Поро ди ца је наше послед ње уто чи ште

Ми смо про тив одр жа ва ња геј-пара де у срп ској пре сто ни ци не зато што мисли-
мо да је она сама по себи нај ва жни ји дру штве ни дога ђај већ зато што из иску ства 
дру гих држа ва зна мо да је она само поче так јед ног тота ли тар ног упа да у наше 
поро ди це који ће се на кра ју завр ши ти: раза ра њем поро ди це као основ ног теме-
ља јед ног дру штва, оти ма њем деце роди те љи ма који желе да их вас пи та ва ју на 
тра ди ци о нал ним вред но сти ма, геј-пре ва спи та ва њем наше омла ди не у држав-
ним шко ла ма и зло ста вља њем мало лет ни ка од стра не геј-паро ва који ће доби ти 
пра во да усва ја ју децу када се њихо ве исто пол не зајед ни це про гла се за бра ко ве.

Поро ди ца је послед ње уто чи ште нашег чове ка и то уто чи ште смо спрем ни 
непо ко ле би во да бра ни мо.

У Бео гра ду, 13. сеп тем бра 2011.

Пети ци ја Две ри и гру пе патри от ских орга ни за ци ја,
обја вље но 13. сеп тем бра 2011.

на www.dve ri srp ske.com 
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У ОДБРА НУ ЂУР ЂЕВ ДАН СКЕ ИЗБОР НЕ ВОЉЕ: 

Сло бо да је ствар ни раз лог зашто људи уоп ште живе зајед но у поли тич кој 
орга ни за ци ји. Без ње, поли тич ки живот би био бесми слен.

Хана Арент

Уки ну ли су нам пра во на рад, на роди тељ ство, на лече ње, на шко ло ва ње, на 
инфор ми са ње, на сло бо ду мишље ња и изра жа ва ња. Оду зе ли су нам пра во да 
бра ни мо Отаџ би ну. Забра њу ју нам да се сећа мо, да се рађа мо, да вас пи та ва мо, 
оти ма ју нам срод ни ке, дија лек те и зави ча је. Под упра вом мари о нет ске вла сти, 
од пуно прав них гра ђа на, све ли смо се на голе поре ске дужни ке. Раз вла шће ни од 
свих нео ту ђи вих људ ских пра ва, сачу ва ли смо једи но бирач ко пра во.

Избор на воља Срби је иска за на на Ђур ђев дан пока за ла је да и поред еко ном ске 
беде, медиј ске и иде о ло шке оку па ци је, кри во тво ре них бирач ких спи ско ва, нисмо 
поли тич ки мртав народ коло ни јал не све сти. Довољ но да се стра ни „усре ћи те љи” 
Срби је и њихо ве дома ће ску то но ше одлу че да нас лише и послед њег устав но прав-
ног „лук су за” - да одлу чу је мо ко ће нас пред ста вља ти у скуп шти на ма.

У мра ку избор не ноћи, уз пот пу ни мук ана ли ти ча ра свих фела, пре бро ја ва ње 
гла со ва се пре тво ри ло у пре кра ја ње воље наро да. Вол шеб но се поја ви ло неко ли-
ко сто ти на хиља да нева же ћих гла сач ких листи ћа. И овог пута је мари о нет ској 
вла сти нај све срд ни ја помоћ у руше њу народ не суве ре но сти и устав ног порет ка 
Репу бли ке Срби је сти гла из Бонд сти ла. Косов ско ме то хиј ски Срби, чија је поли тич-
ка воља под јед на ко ире ле вант на и за НАТО оку па то ре и за Коа ли ци ју на вла сти 
у Бео гра ду, нај пре су били физич ки спре че ни да оства ре сво је бирач ко пра во, а 
потом  су њихо ви гла со ви масов но фал си фи ко ва ни.

После свих пљач ки доба ра извр ше них у име „срећ не будућ но сти”, тре ба 
покра сти и наше гла со ве, како би се доби ла наци о нал но рав но ду шна и поли тич ки 
ане мич на Скуп шти на. Без дома ћег леги ти ми те та, али са стра ним тутор ством као 
car te blan che за путо ва ње „ка обе ћа ној будућ но сти”. Посеб но је без пред став ни ка 
у скуп шти на ма свих нивоа тре ба ло оста ви ти пре ко 10 про це на та неу тих ну лих 
про тив ни ка евро у ни јат ског раја.

Тако би ком би на ци јом пред из бор них обма њи ва ња и пости збор них лопо влу-
ка, још јед ном доби ли Вла ду иза бра ну од фор мал не скуп штин ске већи не, али са 
мањин ским бирач ким ман да том.

Супрот но чл. 2. Уста ва Срби је, по коме - није дан држав ни орган, поли тич ка 
орга ни за ци ја, гру па или поје ди нац не може при сво ји ти суве ре ност од гра ђа на, 
нити успо ста ви ти власт мимо сло бод но изра же не воље гра ђа на – наша избор на 
воља је узур пи ра на од одна ро ђе не поли тич ке гар ни ту ре у Бео гра ду и њихо вих 
стра них туто ра.

Наш глас вре ди оно ли ко коли ко смо спрем ни да га бра ни мо. Ако данас не 
одбра ни мо ђур ђев дан ску избор ну вољу - сутра ће бити касно, и за нас, и за нашу 
децу, и за поли тич ку сло бо ду Срби је. Биланс наци о нал них губи та ка у послед њих 
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два де сет годи на опо ми ње да је послед њи час за ова кву одбра ну, а да је наш глас 
на избо ри ма једи ни наш пре о ста ли наци о нал ни име так. Зато пози ва мо на све-
на род но пот пи си ва ње овог Апе ла и на про тест који неће пре ста ти до при зна ња 
све ти ње народ не воље, јер „глас наро да је глас Бога”.

У Бео гра ду, 11. маја 2012. 

Апел јав них лич но сти у одбра ну избор не воље гра ђа на на Ђур ђев дан
ским избо ри ма 2012, обја вље но у: часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ: Кра ђа – избо ри 

2012, број 51, Бео град, Видов дан 2012, стр. 19.

ЗА УКИ ДА ЊЕ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Гру па углед них јав них лич но сти и инте лек ту а ла ца подр жа ла је поли тич ки 
зах тев Две ри за уки да ње ауто но ми је Вој во ди не.

Саоп ште ње гру пе инте лек ту а ла ца

У закључ ку Четвр те земаљ ске кон фе рен ци је Кому ни стич ке пар ти је Југо-
сла ви је из 1934. годи не исти че се да ће на раз ва ли на ма Југо сла ви је наста ти неза-
ви сне држа ве у Сло ве ни ји, Хрват ској, Босни, Црној Гори, Маке до ни ји, Косо ву и 
Вој во ди ни. Уочи 80-годи шњи це ове кон фе рен ци је при ме ћу је мо да од свих седам 
поме ну тих тада искљу чи во гео граф ских тери то ри ја данас само јед на није поку-
ша ла да поста не само стал на држа ва, док су све оста ле то поку ша ле вољом тзв. 
запад не међу на род не зајед ни це и крше њем међу на род ног пра ва у послед њих 
20 годи на. Једи на са овог „визи о нар ског спи ска” КПЈ коју стра ни цен три моћи још 
увек нису инспи ри са ли на неза ви сност јесте Вој во ди на. После нај но ви јих наја ва 
о „вру ћој јесе ни у Вој во ди ни”, осни ва њу „ауто но ма шког фрон та” и „рефе рен ду му 
у АП Вој во ди ни 2018”, јасно је да ста ре кому ни стич ке матри це још увек живе и 
теже дефи ни тив ном оства ре њу.

Када се под се ти мо рас па да бив ше Југо сла ви је, фор ми ра ња нових држа ва од 
бив ших југо сло вен ских репу бли ка и непре ста ног скра ћи ва ња тери то ри ја срп-
ског наро да, а посеб но у све тлу поку ша ја раз би ја ња Срби је кроз оти ма ње Косо ва 
и Мето хи је, зако но мер но закљу чу је мо да ће тај про цес бити наста вљен и у Вој-
во ди ни. Ства ра ње држа ве у држа ви на тери то ри ји Вој во ди не уве ли ко је на делу 
кроз спро во ђе ње анти у став ног Ста ту та и Зако на о утвр ђи ва њу над ле жно сти АП 
Вој во ди не, а тако ђе про тив у став на Вој во ђан ска ака де ми ја нау ка и умет но сти ради 
на ства ра њу новог, „вој во ђан ског иден ти те та”. После увр шћи ва ња Вој во ђа ни на у 
кате го ри ју наци је на Попи су ста нов ни штва 2011, оста ло је још само изми шља ње 
„вој во ђан ског јези ка” и „вој во ђан ске цркве” да би се про цес фор ми ра ња „нове 
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наци је” зао кру жио. Ста ја ти немо и пову че но пред очи глед но шћу овог про це са 
води у даљу наци о нал ну поги бао и држа во твор ну про паст срп ског наро да.

Пра ви раз лог успо ста вља ња вој во ђан ске ауто но ми је је поли тич ко и тери то-
ри јал но раз два ја ње Срба. Посто је ћом тери то ри јал но-поли тич ком ауто но ми јом 
даље се раз би ја наци о нал но једин ство срп ског наро да. „Нова обе леж ја” Вој во ди не 
не све до че срп ско исто риј ско насле ђе, док Вој во ди на чак има и Раз вој ну бан ку 
Вој во ди не коју нема Срби ја као држа ва. Обич ни гра ђа ни тако доби ја ју само „ново-
са ди за ци ју” Вој во ди не, нову цен тра ли зо ва ну биро кра ти ју и адми ни стра ци ју, а 
ника кву децен тра ли за ци ју уну тар Покра ји не. То је један од нај ја чих дока за да 
овде није у пита њу ника ква реги о на ли за ци ја и децен тра ли за ци ја већ ства ра ње 
новог енти те та, спе ци фич не држа ве у држа ви, феде ра ли за ци ја Срби је и кла си-
чан, већ толи ко пута виђе ни пут у сепа ра ти зам.

Зато подр жа ва мо поли тич ки зах тев Срп ских Две ри за уки да ње ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не, као поли тич ки суви шне и еко ном ски штет не адми ни стра-
тив не једи ни це.

Пети ци ја Две ри и гру пе јав них лич но сти и инте лек ту а ла ца,
обја вље но 17. oкт обра 2012. на www.dve ri srp ske.com 

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА НАПУ ШТА ЊЕ ЕУ ПУТА И ПОВРА ТАК  
ТЕМЕ КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ У УН

Европ ска Уни ја је мртав поли тич ки про је кат. Европ ска Уни ја се рас па да на 
наше очи. Од Европ ске Уни је, која грца у соп стве ним про бле ми ма, не може мо оче-
ки ва ти ништа добро за Срби ју. Напро тив, како расте кри за у ЕУ насту пи ће још веће 
уце не у про це су при дру жи ва ња нових чла ни ца, као и при ти сци на уну тра шњи 
држав ни поре дак посто је ћих чла ни ца. Погле дај мо само дуби ну кри зе на Кипру, 
у Грч кој, Сло ве ни ји, Ита ли ји, Пор ту га ли ји, Шпа ни ји..., и озбиљ но раз ми сли мо 
куда нас води пут у ЕУ. Довољ но је наве сти при мер Бугар ске где се пре ко 10 људи 
само спа ли ло због сиро ма штва и про па сти бугар ске при вре де у ЕУ.

Покрет Две ри сма тра да је ово иде а лан тре ну так за зау ста вља ње погуб ног 
пута Срби је у ЕУ по сва ку наци о нал ну цену и држав ном врху пред ла же сле де ће 
спољ но-поли тич ке поте зе:

1.   Одба ци ти све доса да шње дого во ре и сва ке даље пре го во ре под посре до ва-
њем ЕУ и иско ри сти ти про паст бри сел ских пре го во ра да се тема Косо ва и Мето хи је 
вра ти у Савет без бед но сти УН и у окви ре Резо лу ци је 1244, ода кле је изме ште на 
ката стро фал ном поли тич ком одлу ком Тади ће вог режи ма.

2.  Пред Саве том без бед но сти УН затра жи ти већу без бед ност за Србе на чита-
вој тери то ри ји КиМ, као и повра так руског вој ног кон ти ген та као гаран та мира 
и сигур но сти свих ста нов ни ка на Косо ву и Мето хи ји.
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3. Про паст при сту па ња Срби је Европ ској Уни ји отва ра огром ну пер спек ти ву 
за про ме ну гео по ли тич ког пута Срби је и нала же окре та ње ка Руској Феде ра ци ји, 
Евро а зиј ској Уни ји, БРИКС-у и ОДКБ, који пред ста вља ју огром на тржи шта за нашу 
дома ћу робу, рас по ла жу финан сиј ским сред стви ма за инве сти ра ње у Срби ји и 
омо гу ћа ва ју вели ку шан су за Срби ју у обла сти поли тич ке, вој не, еко ном ске и сва ке 
дру ге сарад ње, исто вре ме но не искљу чу ју ћи сарад њу са поје ди нач ним држа ва ма 
у Евро пи, којој као ста ри европ ски и хри шћан ски народ несум њи во при па да мо.

Пози ва мо држав ни врх Срби је да одби је све при ти ске и пони же ња из Бри се ла, 
Бер ли на и Вашинг то на која се спре ма ју у наред ним дани ма и хра бро иско ра чи 
у нову поли тич ку реал ност коју је доне ло одба ци ва ње улти ма ту ма из ЕУ и отва-
ра ње нове епо хе стра те шких одно са са Руси јом. У томе ћете има ти подр шку свих 
срп ских родо љу ба, као што ће чита ва Срби ја уста ти про тив било каквог новог 
поку ша ја Вла де Срби је да пот пи ше одба че ни спо ра зум са тзв. при штин ским 
режи мом под новим при ти сци ма из ЕУ.

Пети ци ја Две ри и гру пе инте лек ту а ла ца,
обја вље но 15. апри ла 2013.

на www.dve ri srp ske.com 

ПЕТИ ЦИ ЈА ПРО ТИВ ПОЛИ ТИЧ КОГ ХОМО СЕК СУ А ЛИ ЗМА 

Срби ја је нај бо љи при мер да је при ме на прин ци па пози тив не дис кри ми-
на ци је нај е фи ка сни је сред ство не за уна пре ђе ње, већ за уни ште ње демо кра ти је 
као обли ка вла сти. Уме сто да при ме на овог прин ци па буде изу зе так, и то само у 
слу ча ју наци о нал них мањи на, како се не би под рио систем вла сти засно ван на 
наче лу један гра ђа нин-један глас, пози тив на дис кри ми на ци ја је поста ла пра ви-
ло на осно ву кога се у Репу бли ци Срби ји опре де љу ју пра ва и оба ве зе поје ди на ца 
и фор ми ра ју орга ни вла сти. Наче ло зако ни то сти, које под ра зу ме ва да је закон, 
реч ју јед не гра ђан ске декла ра ци је, исти за све, било да шти ти, било да кажња ва, 
пога же но је у име прин ци па пози тив не дис кри ми на ци је. Тако се гра ђан ска и 
демо крат ска Срби ја пре тво ри ла у тота ли тар ну држа ву у којој разно ра зне при-
ви ле го ва не мањи не дис кри ми ни шу бирач ку и поре ску већи ну.

Зло у по тре ба прин ци па пози тив не дис кри ми на ци је дожи вља ва ових дана 
врху нац држав ном про мо ци јом при ви ле го ва ног дру штве ног поло жа ја инте ре-
сне гру пе која једи но исправ но може да се иден ти фи ку је тер ми ном „поли тич ки 
хомо сек су а ли зам”. Дакле, није реч о навод ним пра ви ма хомо сек су а ла ца, него о 
наме та њу про тив по ро дич не иде о ло ги је земљи у којој се не само огро ман број 
гра ђа на тој иде о ло ги ји супрот ста вља, него у којој ста нов ни штво изу ми ре огром-
ном брзи ном – 400 хиља да људи је мање од попи са 2002. до попи са 2011, а школ ске 
2014/2015. у први раз ред основ них шко ла упи са но је пре ко 6000 ђака мање него 
школ ске 2013/2014.
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Уме сто да хит но ради на бор би про тив беле куге и на уна пре ђе њу кул ту ре 
живо та у Срби ји, сада шња власт про па ги ра поли тич ки хомо сек су а ли зам тако 
што Мини стар ство кул ту ре од нов ца поре ских обве зни ка финан си ра геј-изло жбе 
и допу шта зло у по тре бу деце у про мо-спо то ви ма за ово го ди шњу геј-пара ду, док 
слу жбе ни ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва и Цен та ра за соци јал ни рад у 
целој Срби ји про ла зе обу ке за про мо ци ју хомо сек су а ли зма у систе му поли циј ске 
и соци јал не зашти те, и то финан си ра ни од стра не ЛГБТ-удру же ња. На тај начин 
про мо ци ја хомо сек су а ли зма је поста ла држав ни про је кат. Нај ви ши пред став ни-
ци држав них вла сти су на раз го во ри ма са стра ним дипло ма та ма у више навра та 
обе ћа ли орга ни за ци ју геј-пара де у Бео гра ду и тиме потвр ди ли коло ни јал ни ста-
тус држа ве Срби је. Исто вре ме но, Скуп шти на Срби је наја вљу је доно ше ње зако на 
о гово ру мржње којим би сви који се про ти ве наме та њу хомо сек су а ли зма нашој 
деци били кри вич но гоње ни. Поли тич ки хомо сек су а ли зам тако поста је вла да-
ју ћа иде о ло ги ја.

Упр кос све му томе, тра жи мо да, у скла ду са Уста вом Срби је (члан 54), пара-
да поли тич ког хомо сек су а ли зма у Бео гра ду буде забра ње на,  јер њен циљ није 
ука зи ва ње на тобо жњу дис кри ми на ци ју хомо сек су а ла ца, него увод у раза ра ње 
при род не поро ди це кроз наме та ње тзв. „хомо сек су ал ног бра ка” и пра ва на усва-
ја ње деце од стра не таквих „бра ко ва”. Тра жи мо, тако ђе, да држа ва одмах кре не 
у изра ду стра те ги је за побољ ша ње демо граф ске ситу а ци је и бор бу про тив беле 
куге, за шта је потреб на нај ши ра дру штве на сагла сност. То је тема која тре ба да 
поста не при о ри тет ни држав ни про је кат, а не геј-пара ди ра ње. 

26. 09. 2014.
Петиција Двери и групе интелектуалаца 

Архив Српског покрета  Двери

ЈАВ НО СТИ, ДРЖАВ НИМ ЗВА НИЧ НИ ЦИ МА  
И СТРА НАЧ КИМ ВОЂА МА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Дубо ко забри ну ти за суд би ну Репу бли ке Срп ске, као једи не пра ве побе де 
срп ског наро да у послед њим деце ни ја ма, сло бод ни смо да замо ли мо све срп ске 
поли тич ке чини о це да се при др жа ва ју сле де ћих нео д ступ них зах те ва:

1. Устав ни ста тус Репу бли ке Срп ске, успо ста вљен у Деј то ну 1995. годи не, не 
сме се ни по коју цену мења ти на ште ту срп ских наци о нал них инте ре са.

2. Посто је ће над ле жно сти Репу бли ке Срп ске, бит но сма ње не про тив у став-
ним одлу ка ма Висо ког пред став ни ка, не сме ју се даље сма њи ва ти зарад јача ња и 
про ши ри ва ња над ле жно сти сре ди шњих вла сти Босне и Хер це го ви не у Сара је ву.



348

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

3. Тре ба ло би све учи ни ти да се повра те деј тон ске над ле жно сти Репу бли ке 
Срп ске, а нај пре тре ба тра жи ти уки да ње Суда Босне и Хер це го ви не као кри вич-
ног суда којим се деро ги ра над ле жност суд ства у оба енти те та.

4. У погле ду очу ва ња извор ног устав ног ста ту са и посто је ћих над ле жно сти 
Репу бли ке Срп ске тре ба по сва ку цену спре чи ти било какву пуко ти ну, а камо ли 
рас кол у срп ској поли тич кој и стра нач кој ели ти, као и уче шће у било ком нивоу 
вла сти на ште ту срп ског наро да.

У Бео гра ду, о Никољ да ну 2014.
Петиција Двери и групе интелектуалаца

Архив Српског покрета  Двери

Апел гру пе срп ских инте лек ту а ла ца
БОЖЕ, СПА СИ НАС ОД НАШИХ ЕВРОП СКИХ ПРИ ЈА ТЕ ЉА

Зло чи нач ки поку шај Вели ке Бри та ни је, чија је гено цид на про шлост од севе-
р но а ме рич ког кон ти нен та пре ко Ирске до Инди је сви ма позна та, да кроз Ује ди-
ње не наци је про ву че сво ју лаж о Сре бре ни ци као декла ра ци ју која Србе тре ба да 
зау век осу ди на ста тус пари ја Новог порет ка, пока за ла је да је „слу чај Сре бре ни ца” 
јед но од кључ них пита ња на коме ће се у при ступ ном европ ском пур га то ри ју му 
про ве ра ва ти сте пен срп ског само оп ту жи ва ња, само о дри ца ња и само по ни же ња. 
То су дефи ни тив но први и основ ни усло ви за закљу че ње фау стов ског уго во ра 
Срби је са ЕУ. 

У духу тра ди ци је inqu i si tio hae re ti cae pra vi ta tis, где је глав ни зада так суди је 
био да од опту же ног под тор ту ром изну ди при зна ње, како би га осло бо дио само 
суди ји зна не кри ви це, ових дана су савре ме ни наслед ни ци Тор кве ма де кре ну ли 
у про па ган ду чији је циљ конач но утам ни че ње Срби је и уни ште ње Репу бли ке 
Срп ске. Срп ском наро ду се ауто ри тет ова кве „сре бре нич ке дог ме” наме ће разним 
мето да ма, пре све га путем улти ма тив них зах те ва упу ће них зва нич ним пред став-
ни ци ма Срби је и Репу бли ке Срп ске да се закон ски санк ци о ни ше и обна ро ду је 
хашка вер зи ја сре бре нич ке тра ге ди је. То се чини и кроз рад кола бо ра ци о ни-
стич ких струк ту ра  инста ли ра них под фир мом рефор ма то ра у свим обла сти ма 
дру штве ног живо та Срби је, као ствар них и непро мен љи вих упра вља ча поје ди них 
ресо ра извр шне вла сти.  

Ипак, исто ри ја није завр ше на и сло бод но чове чан ство је живо. Руси ја се одлуч-
но супрот ста ви ла вели ко бри тан ској лажи, док су „наши европ ски при ја те љи” по 
ко зна који пут пока за ли сво је пра во лице и шта мисле и желе срп ском наро ду. 
Сада је још оста ло на нама, Срби ма, да ових дана пока же мо ко смо и шта смо: да 
ли смо народ који ће у кле че ћем и пуза ју ћем поло жа ју да при хва ти све опту жбе 
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и лажи које му се сер ви ра ју, или ће као ста ри европ ски хри шћан ски народ часно 
и усправ но ста ја ти пред силом и неправ дом од ово га све та. 

Зато се при дру жу је мо пози ву Срп ског покре та Две ри и Демо крат ске стран ке 
Срби је да се у субо ту, 11. јула у 11 сати иза ђе испред Скуп шти не Срби је и посве до чи 
исти на о срп ским жртва ма које не сме ју бити неги ра не, зане ма ре не и забо ра вље не.

У Бео гра ду, 10. јула 2015.  
Петиција Двери и групе интелектуалаца

Архив Српског покрета  Двери

ПЕТИ ЦИ ЈА ДВЕ РИ ЗА УКИ ДА ЊЕ СВИХ РИЈА ЛИ ТИ ПРО ГРА МА У СРБИ ЈИ

Ово доба рија ли ти про гра ма у Срби ји мора да се зау ста ви, јер пред ста вља вели ку 
прет њу по здра вље, кул ту ро ло шки, духов ни и пси хо ло шки раз вој чита ве наци је.

Афир ми шу се рија ли ти зве зде, док је већи на мла дих и обра зо ва них неза по-
сле на, чиме се вре ђа сав труд роди те ља и ула га ње у будућ ност сво је деце.

Нико не реа гу је на то што се иско ри шта ва ју деца и мате ри јал ни поло жај 
гра ђа на Срби је како би их дове ли у рија ли ти про гра ме и пони жа ва ли, а људ ски 
живот био окре нут руглу.

Рија ли ти про гра ми директ но угро жа ва ју и еко ном ски раз вој наци је, јер ства-
ра ју лажну сли ку живо та и под сти чу на нерад и без вољ ност.

Фор си ра њем антипoродичних вред но сти, рија ли ти про гра ми шаљу јасну 
пору ку да су брак, рађа ње деце, обра зо ва ње и про фе си о на лан при ступ раду и 
одго вор но сти, бесми сле ни и пре ва зи ђе ни.

Тако ђе, ови про гра ми афир ми шу наси ље и немо рал.
Заи ста је доста да ова медиј ска тор ту ра и јав но пони жа ва ње чове ка, буду наш 

сте пен кул ту ре, досто јан ства и мери ло вред но сти.
Зато пози ва мо све гра ђа не Срби је да пот пи шу пети ци ју за уки да ње свих рија-

ли ти про гра ма у Срби ји, јер ова ко више не може и не сме да се живи.

07. 09. 2017.
Интер нет стра ни ца Срп ског покре та Две ри
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1. НАРОД НА СКУП ШТИ НА
РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ, ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ, ПРЕД ЛО ЗИ

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
Посла нич ка гру па ДВЕ РИ
14. новем бар 2016. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ
НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

На осно ву чла на 107. став 1. Уста ва Репу бли ке Срби је, чла на 40. став 1. тач ка 1) 
Зако на о Народ ној скуп шти ни (Сл. гла сник РС, бр. 9/2010) и чла но ва 150. ст. 1, 190. 
ст. 1 Послов ни ка Народ не скуп шти не, под но си мо ПРЕД ЛОГ РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ  О ГЕНО-
ЦИ ДУ НЕЗА ВИ СНЕ ДРЖА ВЕ ХРВАТ СКЕ НАД СРБИ МА, ЈЕВРЕ ЈИ МА И РОМИ МА 
ТОКОМ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РАТА, с пред ло гом да се узме у пре трес.

НАРОД НИ ПОСЛА НИ ЦИ – (пот пи са ни сви посла ни ци Посла нич ке гру пе 
Срп ског покре та Две ри)

ПРЕД ЛОГ
 Пола зе ћи од чиње ни це да се у Репу бли ци Хрват ској намер но и систе мат-

ски зати ре сећа ње на гено цид који су вла сти Неза ви сне држа ве Хрват ске, а која 
је укљу чи ва ла део Сре ма који је данас у саста ву Репу бли ке Срби је, као и под руч је 
дана шње Босне и Хер це го ви не, посеб но мусли ма не про зва не „цве ћем хрват ског 
наро да“, током Дру гог свет ског рата почи ни ле над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма;

 Има ју ћи у виду да се у хрват ским јав ним гла си ли ма и ква зи исто ри о граф-
ским радо ви ма не само пре ћут ку ју него и ради кал но ума њу ју жртве овог гено-
ци да, наро чи то у Јасе нов цу, и њихов број сво ди на 40.000 уби је них Срба, Јевре ја и 
Рома, као што је то, у свој ству исто ри ча ра, чинио и први пред сед ник Репу бли ке 
Хрват ске Фра њо Туђ ман;

 Зна ју ћи да се уста ше као почи ни о ци гено ци да у Хрват ској, укљу чу ју ћи 
и Анту Паве ли ћа, данас у Хрват ској од стра не вео ма ути цај них и вео ма при стра-
сних фак то ра, пред ста вља ју као бор ци за наци о нал но осло бо ђе ње и неза ви сну 
Хрват ску на теме љу тако зва ног исто риј ског и држав ног пра ва хрват ског наро да;

 Буду ћи да исто риј ски дока зан гено цид над срп ским, јевреј ским и ром-
ским наро дом ника да није био пред мет при ме ре не поли тич ке осу де ни у Тито вој 
кому ни стич кој Југо сла ви ји, ни у дана шњој Репу бли ци Хрват ској и да хрват ски 
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ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

народ ника да није при хва тио одго вор ност за гено цид који је у њего во име почи-
њен, како је то ина че учи нио немач ки народ за холо ка уст који су у њего во име 
учи ни ли наци сти, а да ни Римо-като лич ка црква није осу ди ла зло чи не гено ци да 
у НДХ као што је осу ди ла зло чи не на дру гим европ ским стра ти шти ма у Дру гом 
свет ском рату и изви ни ла се због уче шћа неких њених пред став ни ка у њима;

 Буду ћи да вла сти Народ не одно сно Соци ја ли стич ке Репу бли ке Хрват ске, 
као феде рал не једи ни це у окви ру ФНРЈ одно сно СФРЈ,  и дана шње Репу бли ке 
Хрват ске, као неза ви сне држа ве, ника да нису пону ди ле обе ште ће ње жртва ма 
гено ци да и њихо вим потом ци ма;

 Буду ћи да стра ти шта на који ма су жртве овог гено ци да биле муче не, 
маса кри ра не и уби ја не и масов не гроб ни це у које су баца не и без дужног пошто-
ва ња и при ме ре ног обре да поко па не, до данас нису на ваљан начин обе ле же не и 
зашти ће не;

 Буду ћи да су Анте Паве лић и мно ги њего ви доглав ни ци по окон ча њу рата 
побе гли из Неза ви сне држа ве Хрват ске, кори сте ћи тзв. пацов ске кана ле, кори-
сте ћи помоћ поје ди них вати кан ских кли ри ка и пре ла та, те да мно ги ма од њих 
није суђе но у земљи, што би хрват ски народ дове ло до при зна ња непојм љи вих 
зло чи на почи ње них у њего во име и морал ног про све тље ња и про чи шће ња;

Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је доно си:

РЕЗО ЛУ ЦИ ЈУ
 О ГЕНО ЦИ ДУ НЕЗА ВИ СНЕ ДРЖА ВЕ ХРВАТ СКЕ НАД СРБИ МА, ЈЕВРЕ ЈИ МА 

И РОМИ МА ТОКОМ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РАТА

 1. Да су зло чи ни уста ша над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма током Дру гог 
свет ског рата у Неза ви сној држа ви Хрват ској сми шљен и пла ни ран гено цид, 
она кав какав је дефи ни сан Кон вен ци јом о спре ча ва њу и кажња ва њу гено ци да, 
усво је ном од стра не Гене рал не скуп шти не Ује ди ње них наци ја 9. децем бра 1948. 
годи не;

 2. Да је при ли ком спро во ђе ња овог гено ци да само у јасе но вач ком систе му 
хрват ских кон цен тра ци о них лого ра за истре бље ње Срба, Јевре ја и Рома и неис то-
ми шље ни ка муче но, пљач ка но, сило ва но и потом уби ја но од стра не Неза ви сне 
Држа ве Хрват ске: 700.000 Срба, 23.000 Јевре ја и 80.000 Рома, једи но због тога што 
су при па да ли дру гом наро ду, вери или раси;

 3. Да је Незви сна држа ва Хрват ска била једи на земља током Дру гог свет-
ског рата у којој су посто ја ли кон цен тра ци о ни лого ри за истре бље ње деце у Ста рој 
Гра ди шци, Јасе нов цу, Ушти ци, Јаблан цу, Јастре бар ском, Рије ци код Јастре бар ског, 
Гор њој Рије ци код Кри же ва ца и Лобо гра ду и да је у њима пре ма још недо вр ше ним 
истра жи ва њи ма стра да ло 42.791 срп ско дете, 5.737 ром ске и 3710 јевреј ске деце;

 4. Да је зло чин гено ци да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској по сво јим раз ме-
ра ма раван холо ка у сту који је наци стич ка Немач ка извр ши ла над Јевре ји ма;

 5. Да је током про во ђе ња овог гено ци да вели ки број Срба био при ну ђен 
да, зарад био ло шког опстан ка, про ме ни свој наци о нал ни и духов но-исто риј ски 
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иден ти тет и да се одрек не сво је пра во слав не вере и под при си лом и смрт ном 
прет њом при хва ти Римо-като ли ци зам;

Пола зе ћи од ових закљу ча ка Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је зах те ва:
1. Да Репу бли ка Хрват ска, као држа ва хрват ског наро да, одлу ком сво јих нај ви-

ших орга на, при хва ти исто риј ску и сва ку дру гу одго вор ност за гено цид Неза ви сне 
држа ве Хрват ске над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма током Дру гог свет ског рата;

2. Да се на досто јан начин обе ле же и обез бе де сва места зло чи на и чува успо-
ме на на њего ве мно го број не жртве;

3. Да се у цели ни сачу ва и одр жа ва, као спо ме ник жртва ма, јасе но вач ки ком-
плекс кон цен тра ци о них лого ра за истре бље ње Срба, Јевре ја и Рома;

4. Да се утвр ди и спро ве де про грам зашти те и уре ђе ња Спо мен под руч ја 
Доња Гра ди на у сарад њи са над ле жним инсти ту ци ја ма Репу бли ке Срп ске (БиХ) 
и Репу бли ке Срби је;

5. Да се у Репу бли ци Хрват ској, Босни и Хер це го ви ни и Репу бли ци Срби ји 
одре ди исти дан у знак сећа ња на жртве гено ци да у Неза ви сној држа ви Хрват-
ској - Србе, Јевре је и Роме;

6. Да се утвр ди и у разум ном року испла ти пра вич на одште та жртва ма овог 
гено ци да и њихо вим потом ци ма од стра не Репу бли ке Хрват ске.

Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је оче ку је да међу на род на и дома ћа јав-
ност, посеб но држа ве анти фа ши стич ке коа ли ци је Дру гог свет ског рата, подр же 
ову Резо лу ци ју о гено ци ду Неза ви сне држа ве Хрват ске, како би она, након седам-
де сет годи на чека ња, угле да ла све тлост дана.

   
ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ 

 I  УСТАВ НИ ОСНОВ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ
 Устав ни основ за доно ше ње ове резо лу ци је садр жан је у чла ну 99. став 1. 

тач ка 7. и став 3. Уста ва Репу бли ке Срби је, којим је про пи са но да Народ на скуп-
шти на Репу бли ке Срби је доно си зако не и дру ге опште акте из над ле жно сти 
Репу бли ке Срби је и да врши и дру ге посло ве одре ђе не Уста вом и зако ном, као и 
у чла ну 8. став 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни (Сл. гла сник РС, број 9/10), којим 
је про пи са но да Народ на скуп шти на доно си и резо лу ци је.

 II РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ
 Већ седам деце ни ја узро ци ма, после ди ца ма и раз ме ра ма гено ци да којег 

је почи ни ла уста шка Неза ви сна држа ва Хрват ска баве се број ни науч ни ци и исто-
ри ча ри широм све та, и сви они јасно ква ли фи ку ју да су нај ве ће жртве уста шког 
погро ма били Срби, али и Јевре ји и Роми који су живе ли на про сто ру Неза ви сне 
држа ве Хрват ске, а она је тери то ри јал но обу хва та ла вели ки део сада шњих: Репу-
бли ке Хрват ске, Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не, Репу бли ке Срп ске и Сре ма у 
Репу бли ци Срби ји, укљу чу ју ћи и под руч је дана шње бео град ске општи не Земун 
и Ста ро сај ми ште. Тако ђе је непо бит но утвр ђе но да су у лого ри ма наме ње ним 
за систе мат ско уни шта ва ње Срба, Јевре ја и Рома уби ја ни и Хрва ти и Мусли ма ни 
искљу чи во због њихо ве иде о ло шке при пад но сти анти фа ши стич ком покре ту, 



као и да то није рађе но систе мат ски и у огром ним раз ме ра ма због њихо вог рас-
ног, вер ског или етнич ког иден ти те та као што се деси ло са Срби ма, Јевре ји ма и 
Роми ма.

Изме ђу мно го број них одр жа них науч них ску по ва широм све та до сада је, 
изме ђу оста лог, одр жа но и шест Међу на род них кон фе рен ци ја о Јасе нов цу, од 
чега је по јед на одр жа на у Њујор ку, Јеру са ли му и Бео гра ду, а три су одр жа не у 
Репу бли ци Срп ској у Бања лу ци. На овим кон фе рен ци ја ма уче ство ва ли су број ни 
струч ња ци, исто ри ча ри и ака де ми ци из целог све та, а раз ма тра ли су се број ни 
науч ни радо ви и исто ри о граф ска истра жи ва ња о почи ње ном гено ци ду од стра не 
Неза ви сне држа ве Хрват ске.

Делу је неве ро ват но, али и застра шу ју ће, да се пра ва исти на о оби му зло чи на 
гено ци да почи ње ног од стра не Неза ви сне држа ве Хрват ске пре више од 70 годи на 
од када је завр шен Дру ги свет ски рат још увек утвр ђу је.

Још стра шни је зву чи чиње ни ца да гото во да нема поли тич ког тела или зако-
но дав ног орга на који је, од кра ја Дру гог свет ског рата водио поли тич ку рас пра ву 
о гено ци ду почи ње ном од стра не НДХ, јер је годи на ма вла дао страх од „поли-
тич ких аве та про шло сти“, који би могли нару ши ти довољ но рови те и осе тљи ве 
међу ет нич ке и међу др жав не одно се.

Само чиње ни ца да је спо ме ник жртва ма уста шког зло чи на у Јасе нов цу изгра-
ђен и отво рен тек 1966. годи не, дакле два де сет и јед ну годи ну након завр шет ка 
Дру гог свет ског рата, довољ но гово ри како је Тито ва Југо сла ви ја тре ти ра ла уста-
шке зло чи не. 

На таквом стра ху Тито ве СФРЈ, која више не посто ји, ника да није одре ђен 
карак тер гено ци да који по свим међу на род ним прав ним нор ма ма при па да зло-
чи ну почи ње ном над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма у Неза ви сној држа ви Хрват ској. 
Сма тра ло се да је за потре бе поли ти ке „брат ства и једин ства међу наро ди ма и 
народ но сти ма Југо сла ви је“ сасвим дово љан каме ни цвет у Јасе нов цу који је слу жио 
сећа њу на жртве и гло ри фи ко ва њу анти фа ши стич ке и кому ни стич ке рево лу ци је 
из које је наста ла Феде ра тив на народ на Репу бли ка Југо сла ви ја.

Ни држа ве наста ле из рас па да СФРЈ ника да нису одре ди ле пра ви гено цид-
ни карак тер зло чи на почи ње ног над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма у Неза ви сној 
држа ви Хрват ској током Дру гог свет ског рата. Раз лог је тра жен у крва вом рат ном 
суко бу који је усле дио рас па дом СФРЈ од 1991. до 1995. годи не, а карак тер овог „тра-
гич ног суко ба у реги о ну“, како је зва нич но назван рат у Босни и Хер це го ви ни у 
Спо ра зу му о миру у БиХ, дија ме трал но је раз ли чи то ока ра ке ри сан и при хва ћен 
од стра не свих суко бље них стра на у пери о ду од 1991. до 1995. годи не на про сто ру 
бив ше СФРЈ.

Сма тра мо да је пра ви тре ну так за изја шња ва ње Народ не скуп шти не Репу бли-
ке Срби је о карак те ру зло чи на у Неза ви сној Држа ви Хрват ској, има ју ћи у виду 
пре све га да је за ова кву рас пра ву нео п ход но да се утвр ди висок сте пен исти не у 
ква ли фи ка ци ја ма карак те ра почи ње них рат них зло чи на од стра не вели ког бро-
ја реле вант них и респек та бил них науч ни ка, инсти ту та и дру гих орга ни за ци ја 
широм све та. У слу ча ју почи ње них зло чи на од стра не Неза ви сне Држа ве Хрват-
ске над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма широм све та посто ји хиља де аутен тич них 
науч них сазна ња и десе ти не хиља да дока за да је реч о гено ци ду на онај начин на 
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који га је дефи ни са ла  Кон вен ци ја о спре ча ва њу и кажња ва њу гено ци да, усво је на 
од стра не Гене рал не скуп шти не Ује ди ње них наци ја 9. децем бра 1948. годи не.

Пред ло же на Резо лу ци ја о гено ци ду Неза ви сне држа ве Хрват ске над Срби ма, 
Јевре ји ма и Роми ма током Дру гог свет ског рата, у свом извор ном обли ку наста ла 
је на Петој међу на род ној кон фе рен ци ји о Јасе нов цу која је одр жа на 2011. годи не у 
Бања лу ци, када је и усво је на од стра не уче сни ка ове међу на род не кон фе рен ци је. 
Ову Декла ра ци ју при ре ди ли су углед ни и свет ски позна ти и при зна ти науч ни ци: 
ака де мик проф. др Коста Чаво шки, ака де мик проф. др Сми ља Авра мов и ака де мик 
проф. др Васи ли је Кре стић, а као извр шни уред ник ову Резо лу ци ју је при ре дио 
и проф. др Вла ди мир Лукић.

Не тре ба изгу би ти из вида да се у послед ње вре ме у Репу бли ци Хрват ској у 
јав но сти воде ксе но фо бич не рас пра ве који ма се сата ни зу је све што је срп ско у 
овој држа ви чла ни ци Европ ске Уни је. Још увек тра ју актив но сти уки да ња срп-
ског ћири лич ног писма у Хрват ској као аутен тич ног и нео ту ђи вог људ ског пра ва 
Срба који живе у Репу бли ци Хрват ској, а посеб но у Вуко ва ру, на вла сти ти језик 
и писмо. Застра шу ју ће је то што су углед ни јав ни рад ни ци и нај ви ши кли ри ци 
Хрват ске покре ну ли ини ци ја ти ву за одр жа ва ње рефе рен ду ма о уво ђе њу уста шког 
вој ног поздра ва „За дом спрем ни“ у хрват ску вој ску, која је и чла ни ца НАТО сна га. 
Не може се забо ра ви ти уста шо ид ни фол клор на про сла ви два де се то го ди шњи це 
вој не акци је „Олу ја“ у Кни ну, када је десе ти не хиља да људи изви ки ва ло уста шке 
поздра ве под дири гент ском пали цом пева ча уста шо ид не про ве ни јен ци је Мар ка 
Пер ко ви ћа - Томп со на. Јед ном реч ју, у јуби лар ној сед мој деце ни ји од побе де над 
наци-фаши змом отпо че ла је уста ши за ци ја целог дру штве ног амби јен та у Хрват-
ској под ути ца јем све гла сни јих шови ни ста и екс тре ми ста који сеју мржњу пре ма 
све му што носи назив или поти че из речи „срп ски“.

Има ју ћи све прет ход но у виду, а наро чи то у све тлу рас ту ће угро же но сти срп ских 
наци о нал них  и ста ту сних пита ња у дана шњој Репу бли ци Хрват ској, сма тра мо да 
су испу ње ни сви фор мал ни, а наро чи то поли тич ки усло ви да се Пред лог „Резо-
лу ци је  о гено ци ду Неза ви сне држа ве Хрват ске над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма 
током Дру гог свет ског рата“ увр сти у днев ни ред и изгла са на сед ни ци Народ не 
скуп шти не Репу бли ке Срби је.

Пово дом обе ле жа ва ња 71. годи не од завр шет ка Дру гог свет ског рата и побе-
де над наци- фаши змом као и седам де сет јед не годи не од про бо ја јасе но вач ких 
лого ра ша, чиме је пре стао да посто ји нај зло гла сни ји кон цен тра ци о ни логор на 
југо и сто ку Евро пе, ова Резо лу ци ја Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби је даће 
немер љив допри нос испра вља њу исто риј ске неправ де, да се погром који је почи-
ни ла уста шка Неза ви сна држа ва Хрват ска конач но поч не зва нич но ква ли фи ко-
ва ти као гено цид у скла ду са Кон вен ци јом о спре ча ва њу и кажња ва њу гено ци да, 
усво је ном од стра не Гене рал не скуп шти не Ује ди ње них наци ја 9. децем бра 1948. 
годи не. Буду ћи да исто риј ски дока зан гено цид над Срби ма, Јвре ји ма и Роми ма 
током Дру гог свет ског рата у Неза ви сној држа ви Хрват ској није био пред мет 
јасне пар ла мен тар не и поли тич ке осу де или обе ште ће ња ни у јед ној од држа ва 
које су наста ле након пре стан ка посто ја ња Неза ви сне држа ве Хрват ске, Народ на 
скуп шти на Репу бли ке Срби је има гене ра циј ску и исто риј ску оба ве зу да се овом 
декла ра ци јом одре ди пре ма зло чи ну гено ци да почи ње ном у вре ме ну од 1941. до 
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1945. годи не у Неза ви сној Држа ви Хрват ској, у којој је постра да ло нај ви ше при-
пад ни ка кон сти ту тив ног наро да Репу бли ке Срби је - Срба.

Ова Резо лу ци ја не пред ста вља акт угро жа ва ња било каквог субјек ти ви те та 
дана шње Репу бли ке Хрват ске и једи на њена наме на је да упо зо ри свет да се зло чин 
гено ци да не може избри са ти из исто ри је као ни из сећа ња, а забо рав, нега ци ја и 
при кри ва ње почи ње ног гено ци да, које је прак ти ко ва ла власт СФРЈ ради афир ма-
ци је тако зва ног „брат ства и једин ства“ међу бив шим југо сло вен ским наро ди ма, 
није допри не ла њихо вом исто риј ском поми ре њу. Дана шња Репу бли ка Хрват ска, 
од деве де се тих годи на када се бори ла и избо ри ла за држав ну само стал ност, у 
вели ком делу поли тич ке и струч не јав но сти насто ји да мини ма ли зу је зло чи не 
уста шког режи ма Анте Паве ли ћа, исто вре ме но један зна ча јан део јав но сти уче-
ста ло гло ри фи ку је уста шку иде о ло ги ју, а нај ек стрем ни ји без устру ча ва ња, али и 
без кажња ва ња, сла ве и вели ча ју уста шког поглав ни ка Анту Паве ли ћа. 

Више де це ниј ско ћута ње о уста шким зло чи ни ма током Дру гог свет ског рата и 
неспрем ност КПЈ да јасно ква ли фи ку је да је Неза ви сна држа ва Хрват ска у Дру гом 
свет ском рату почи ни ла гено цид над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма, омо гу ћи ли су 
да се деве де се тих годи на, при ли ком рас па да СФРЈ, уста штво и иде о ло ги ја НДХ 
вра те на вели ка вра та на место почи ње ног гено ци да током Дру гог свет ског рата. 
И данас у Хрват ској јав но сти мно го више пажње се посве ћу је блај бур шким стра-
да њи ма уста ша и домо бра на него погро му чита вих наро да због њихо ве расне, 
вер ске и наци о нал не раз ли чи то сти у Неза ви сној Држа ви Хрват ској.

Ова Резо лу ци ја је акт опре де ље ња Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби је да 
се у суо ча ва њу са тешким тере том рат не про шло сти из про шлог века покре не 
афир ма ци ја исти не о гено ци ду којег је почи ни ла Неза ви сна држа ва Хрват ска 
над Срби ма, Јевре ји ма и Роми ма, који су систе ма тич но ликви ди ра ни масов ним 
погро ми ма, само због њихо ве етнич ке и рели гиј ске раз ли чи то сти.

Резо лу ци ја коју су сачи ни ли еми нент ни струч ња ци и науч ни ци, а која је 
пред ло же на Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је, послу жи ће мало бо рој ним 
пре жи ве лим лого ра ши ма Јасе нов ца, Јадов на и дру гих уста шких лого ра и стра ти-
шта као исто риј ска сатис фак ци ја, а савре ме ни ци ма и буду ћим гене ра ци ја ма које 
живе на овом про сто ру послу жи ће као под се ћа ње и упо зо ре ње, осно ва за даље 
науч но про у ча ва ње и што је нај ва жни је: даће резо лу тив ни карак тер пре по ру ке за 
изме ну обра зов ног и кул тур но-инфор ма тив ног систе ма Репу бли ке Срби је ради 
пре вен ци је гено ци да у будућ но сти.  

III  ПРО ЦЕ НА ФИНАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ПОТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ 
РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ

За спро во ђе ње ове резо лу ци је нису потреб на додат на финан сиј ска сред ства 
у буџе ту Репу бли ке Срби је.

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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Протест против диктатуре у Скупштини 

Бошко Обрадовић
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Скупштинско заседање

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
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
Народ ни посла ник
Проф. др Мила дин М. Шевар лић
05. мај 2017. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ
НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

На осно ву чла на 107. став 1. Уста ва Репу бли ке Срби је, чла на 40. став 1. Тач ка 
1) Зако на о Народ ној скуп шти ни (”Сл.гла сник РС”, 9/2010) и чла но ва 150. ст. 1, 190. 
ст. 1 Послов ни ка Народ не скуп шти не, под но сим ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ О ГЕНЕ ТИЧ КИ 
МОДИ ФИ КО ВА НИМ ОРГА НИ ЗМИ МА (ГМО) И ПРО ИЗ ВО ДИ МА ОД ГМО, с пред-
ло гом да се узме у пре трес.

НАРОД НИ ПОСЛА НИК
Проф. др Мила дин Шевар лић
       

ПРЕД ЛОГ
На осно ву одред би Уста ва Репу бли ке Срби је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 

98/2006) о зашти ти здра вља ста нов ни штва, зашти ти живот не сре ди не и без бед-
но сти хра не, а у скла ду са одред ба ма Зако на о гене тич ки моди фи ко ва ним орга-
ни зми ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 41/2009), Народ на скуп шти на Репу бли ке 
Срби је на сед ни ци одр жа ној ................ 2017. годи не, доно си

ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ
О ГЕНЕ ТИЧ КИ МОДИ ФИ КО ВА НИМ ОРГА НИ ЗМИ МА (ГМО)

И ПРО ИЗ ВО ДИ МА ОД ГМО

Не жели мо ГМО на тери то ри ји Репу бли ке Срби је

1. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је зах те ва дослед ну при ме ну Зако на 
о гене тич ким моди фи ко ва ним орга ни зми ма („Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је“, 
број 41/2009; у даљем тек сту: Закон о ГМО) на тери то ри ји Репу бли ке Срби је.

2. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је у окви ру сво јих устав них и закон-
ских над ле жно сти у вези са кори шће њем или упра вља њем земљи штем и дру гим 
про из вод ним ресур си ма и орга ни зо ва њем пољо при вред не про из вод ње, пре ра де и 
про ме та пољо при вред но-пре храм бе них про из во да, неће да доно си зако не или дру га 
акта који ма се дозво ља ва увоз, гаје ње, пре ра да и про мет ГМО и про из во да од ГМО 
на тери то ри ји Репу бли ке Срби је. 
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3. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је се оба ве зу је да ће, у слу ча ју да Вла да 
Репу бли ке Срби је доста ви пред лог за изме ну и допу ну Зако на о ГМО (2009) или 
пред лог новог Зако на о ГМО у циљу дозво ле уво за, гаје ња, пре ра де и про ме та ГМО 
и про из во да од ГМО на тери то ри ји Репу бли ке Срби је, прет ход но да доне се одлу ку и 
спро ве де рефе рен дум са пита њем: „Да ли сте »ЗА« или »ПРО ТИВ« уво за, гаје ња, 
пре ра де и про ме та ГМО и про из во да од ГМО на тери то ри ји Репу бли ке Срби је?“

4. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је подр жа ва све актив но сти  држав них 
и дру гих орга на и орга ни за ци ја, као и медиј ских кућа као што су струч на пре да-
ва ња, обра зов не еми си је и рас пра ве, као и дру ге обра зов не про гра ме наме ње не 
широј јав но сти, пољо при вред ни ци ма и дру гим уче сни ци ма у орга ни зо ва њу про из вод-
ње, пре ра де и про ме та пољо при вред но-пре храм бе них про из во да како се не би одлу чи ли 
за неле гал ни увоз, гаја ње, пре ра ду и про мет ГМО и про из во да од ГМО.

5. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је оче ку је од свих држав них орга на 
и поли тич ких стра на ка, покре та и удру же ња зала га ње за дослед ну при ме ну Зако на о 
ГМО и одго ва ра ју ћих под за кон ских ака та ради оне мо гу ћа ва ња недо зво ље ног гаје ња 
и про ме та ГМО и спре ча ва ња могу ћих штет них после ди ца ГМО и про из во да од ГМО 
на здра вље ста нов ни штва и зага ђи ва ње живот не сре ди не у Репу бли ци Срби ји.

6. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је зах те ва да се Закон о ГМО дослед-
но спро во ди и да држав ни орга ни редов но кон тро ли шу ста ње на тере ну и о томе 
изве шта ва ју над ле жне држав не орга не и јав ност.

7. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је тра жи од ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ и дру гих 
сред ста ва инфор ми са ња да редов но и објек тив но инфор ми шу јав ност о при ме ни 
Зако на о ГМО и резул та ти ма истра жи ва ња у све ту о штет ним после ди ца ма гаје ња 
и упо тре бе ГМО и про из во да од ГМО, а од уред ни шта ва инфор ма тив ног и науч ног 
про гра ма изра ду науч но-обра зов них еми си ја и теле ви зиј ских рас пра ва на који ма 
би се суче ља ва ла мишље ња и укр шта ле чиње ни це о ути ца ју ГМО на живот и здра-
вље људи и живо ти ња, као и ути ца ја на без бед ност и очу ва ње живот не сре ди не и 
еко ном ску ста бил ност држа ве.

8. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је пози ва све гра до ве и општи не у 
Репу бли ци Срби ји чије су скуп шти не гра до ва и општи на усво ји ле Декла ра ци ју о ГМО, да 
се удру же у „Савез СРБИ ЈА БЕЗ ГМО“ ради при сту па ња Саве за Европ ској кон фе рен ци ји 
реги о на без ГМО -  Еuropean Con fe ren ce of GMOfree Regi ons.

Оста ви мо земљу наших пре да ка нашој деци без ГМО!

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

I  УСТАВ НИ ОСНОВ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Устав ни основ за доно ше ње ове декла ра ци је садр жан је у чла ну 99. став 1. тач ка 

7. и став 3. Уста ва Репу бли ке Срби је, којим је про пи са но да Народ на скуп шти на 
Репу бли ке Срби је доно си зако не и дру ге опште акте из над ле жно сти Репу бли ке 
Срби је и да врши и дру ге посло ве одре ђе не Уста вом и зако ном, као и у чла ну 8. 
став 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни (Сл. гла сник РС, број 9/10), којим је про пи-
са но да Народ на скуп шти на доно си и декла ра ци је.
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II РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Пола зе ћи од одред би Уста ва Репу бли ке Срби је о зашти ти здра вља гра ђа на, 

зашти ти живот не сре ди не и Зако на о ГМО (2009) којим је забра њен увоз, гаје ње и 
про мет ГМО и про из во да од ГМО, Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је Декла ра-
ци јом кон ста ту је и да су, у пери о ду од 30. јану а ра 2013. годи не (када су одбор ни ци 
Скуп шти не гра да Чач ка први јед но гла сно усво ји ли текст Декла ра ци је о ГМО) до 
20. децем бра 2016. годи не (када су одбор ни ци Скуп шти не општи не Тутин тако-
ђе јед но гла сно усво ји ли текст исте Декла ра ци је чији је аутор проф. др Мила дин 
М. Шевар лић, укљу чу ју ћи и усво је не Декла ра ци је коју су пред ло жи ли „Зеле ни 
Срби је“), Декла ра ци је о ГМО јед но гла сно усво ји ли одбор ни ци 135 скуп шти на 
општи на и гра до ва у Репу бли ци Срби ји.

На осно ву рас по ло жи вих пода та ка Репу блич ког заво да за ста ти сти ку, доса да-
шњих 135 општи на и гра до ва у Репу бли ци Срби ји који су усво ји ли Декла ра ци ју о 
ГМО (без пода та ка за АП Косо во и Мето хи ју на чијој тери то ри ји није орга ни зо ва но 
усва ја ње Декла ра ци је о ГМО) чине:

•	 79,9 % од укуп но 169 општи на и гра до ва у Репу бли ци Срби ји (2016);
•	 77,2%  укуп не тери то ри је Репу бли ке Срби је;
•	 84,5%  укуп ног ста нов ни штва у Репу бли ци Срби ји (на дан 30. 06. 2014); и 
•	 по Попи су пољо при вре де 2012. годи не: 75,3 %  пољо при вред не повр ши не; 

72,2%  ора ни ца и башта; 80,4%  лива да и пашња ка и 86,4% укуп не повр ши не стал-
них заса да (воћ ња ка и вино гра да) у Репу бли ци Срби ји.

Има ју ћи у виду јед но гла сну одлу ку апсо лут не већи не леги тим них држав них 
орга на – скуп шти на општи на и гра до ва, логи чан је и демо крат ски став да Народ на 
скуп шти на Репу бли ке Срби је у пред ло гу Декла ра ци је о ГМО при хва ти оба ве зу да 
се евен ту ал не изме не и допу не Зако на о ГМО (2009) у циљу дозво ле уво за, гаје ња, 
пре ра де и про ме та ГМО и про из во да од ГМО на тери то ри ји Репу бли ке Срби је, 
не могу раз ма тра ти без прет ход ног изја шња ва ња гра ђа на Репу бли ке Срби је на 
рефе рен ду му о ГМО.

Састав ни део Декла ра ци је о ГМО је и кар та 135 општи на и гра до ва у Репу бли-
ци Срби ји (без пода та ка за АП Косо во и Мето хи ју) који су, у пери о ду од 30. јану а ра 
2013. годи не (град Чачак) до 20. децем бра 2016. годи не (општи на Тутин), усво ји ли 
Декла ра ци ју о ГМО.

 
III  ПРО ЦЕ НА ФИНАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ПОТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ 

ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
За спро во ђе ње ове декла ра ци је нису потреб на додат на финан сиј ска сред ства 

у буџе ту Репу бли ке Срби је.

Архив Српског покрета  Двери
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
Посла нич ка гру па ДВЕ РИ
14. сеп тем бар 2017. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

На осно ву одред бе чл. 107. ст. 1 Уста ва, те чла на 40 ст. 1. тач ке 1. Зако на о Народ ној 
скуп шти ни и чл. 150. ст. 1, 190. ст. 1. Послов ни ка Народ не скуп шти не, под но си мо 
ПРЕД ЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈE НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ О ЗАШТИ ТИ СРБА У РАСЕ ЈА-
ЊУ И РЕГИ О НУ, с пред ло гом да се узме у пре трес.

НАРОД НИ ПОСЛА НИ ЦИ (пот пи са ни сви посла ни ци Посла нич ке гру пе Срп-
ског покре та Две ри)

ПРЕД ЛОГ
Сма тра ју ћи да би декла ра ци ја која би се огра ни чи ла на пита ња зашти те пра ва 

на језик, писмо и кул тур ни иден ти тет Срба, а која би, при том, ћут ке пре шла пре ко 
пра ва срп ског наро да на држав ност, одно сно кон сти ту тив ност и на поли тич ко-
тери то ри јал но само ор га ни зо ва ње у оним држа ва ма у који ма су Срби аутох то ни 
и држа во твор ни народ (Црна Гора, БиХ, Хрват ска и део Маке до ни је, тзв. Ста ра 
Срби ја), лиши ла срп ско наци о нал но пита ње еле мен та држав но сти, а без којег се 
ово пита ње ван гра ни ца дана шње Срби је дегра ди ра у мањин ско пита ње, 

Ука зу ју ћи на то да држав ност под ра зу ме ва тери то ри ју, због чега је срп ско 
наци о нал но пита ње пре све га држав но и тери то ри јал но, а тек у вези са тим и 
после тога иден ти тет ско,

Пола зе ћи од наме ре да ову декла ра ци ју усво је Скуп шти не Репу бли ке Срби је 
и Репу бли ке Срп ске,

Узи ма ју ћи у обзир чиње ни цу да од 12 мили о на Срба, коли ко живи у све ту, 5 
мили о на живи ван Срби је, 

Буду ћи да је вели ки број наших суна род ни ка након рас па да СФРЈ, про тив сво је 
воље остао ван гра ни ца Срби је, еми гри рао и при вре ме но напу стио сво ју матич ну 
држа ву, те да је тиме Репу бли ка Срби ја осла бље на у демо граф ском, еко ном ском 
и у сва ком дру гом сми слу,

Пре по зна ју ћи чиње ни цу да Срби у расе ја њу и реги о ну пру жа ју огром ну 
инте лек ту ал ну, финан сиј ску и морал ну помоћ држав ним инсти ту ци ја ма Срби је 
и сво јим суна род ни ци ма у Срби ји,

Кон ста ту ју ћи да се у земља ма реги о на поно во мани фе сту ју поја ве нео на ци-
зма, фаши зма, ксе но фо би је и расне нето ле ран ци је, посеб но пре ма при пад ни ци ма 
срп ског наро да, као и да све те поја ве пре ћут ку ју пред став ни ци Европ ске уни је 
и држав ни орга ни нама сусед них зема ља,
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Наро чи то има ју ћи у виду да су Срби тре нут но нај о бе спра вље ни ји народ у 
Евро пи и да смо све до ци кон стант не насил не аси ми ла ци је и дис кри ми на ци је, 
што је у супрот но сти са Уни вер зал ном декла ра ци јом о људ ским пра ви ма усво је-
ном од стра не Гене рал не скуп шти не Ује ди ње них наци ја,

Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је, на сед ни ци одр жа ној дана .................. 
2017. годи не, доне ла је 

ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ
НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ О ЗАШТИ ТИ СРБА

У РАСЕ ЈА ЊУ И РЕГИ О НУ

1. Држа ва Срби ја и њене инсти ту ци је су дужне да, у скла ду са оба ве за ма које 
про из и ла зе из Уста ва Репу бли ке Срби је, закљу чи ва њем била те рал них спо ра зу ма 
са свим држа ва ма у који ма Срби живе, инси сти ра ју на зашти ти лич них и колек-
тив них пра ва наших суна род ни ка,  у скла ду са међу на род ним прав ним акти ма.

2. Над ле жне инсти ту ци је Репу бли ке Срби је ће посеб ну пажњу посве ти ти 
Срби ма у реги о ну, који ма се од рас па да СФРЈ и фор ми ра ња нових држа ва на Бал-
ка ну не омо гу ћа ва очу ва ње вер ског, наци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, што 
није слу чај са наци о нал ним мањи на ма у Срби ји.

3. Држав не инсти ту ци је Срби је су дужне да под сти чу, финан си ра ју и на 
дру ге начи не омо гу ће изра ду науч них про је ка та који ма ће се дома ћа и свет ска 
јав ност упо зна ти са гено ци дом који је срп ски народ дожи вео у 20. веку, чиме ће 
се врши ти пре вен ци ја гено ци да, како срп ски народ у будућ но сти не би био изло-
жен новим стра да њи ма на про сто ри ма југо и сточ не Евро пе.

4. Држа ва Срби ја и њене инсти ту ци је су дужне да кре и ра ју дуго роч ну држав-
ну  стра те ги ју по пита њу кул тур ног и про свет ног инте гри са ња Срба на Бал ка ну, те 
да фор ми ра ју срп ске кул тур но-инфор ма тив не цен тре у свим глав ним гра до ви ма 
држа ва реги о на, као и у вели ким европ ским и свет ским цен три ма где живе Срби.

5. Држав не инсти ту ци је тре ба да по убр за ном поступ ку кре ну у реша ва ње 
про бле ма држа вљан ства, бирач ког пра ва, рести ту ци је, отва ра ње архи ва и тај них 
доси јеа, про бле ма избе глих, прог на них и расе ље них Срба, као и свих дру гих кон-
крет них про бле ма наших суна род ни ка у расе ја њу и реги о ну.  

6. Народ на скуп шти на је дужна да кроз закон ску регу ла ти ву, поре ске олак-
ши це и финан сиј ске под сти ца је за инве сти ра ње, фор ми ра ње Фон да за ула га ње 
из расе ја ња и реги о на, олак ша повра так и укљу че ње Срба из расе ја ња у дру штве-
но-поли тич ке токо ве у Срби ји, како би се ство ри ли усло ви за убр за ни еко ном ски 
раз вој наше земље.

7. Репу бли ка Срби ја и њене инсти ту ци је су дужне да под сти чу и пома жу 
Срп ску  пра во слав ну цркву, Срп ску  ака де ми ју нау ка и умет но сти, Мати цу срп-
ску и дру ге важне уста но ве у пру жа њу струч не помо ћи ради очу ва ња срп ског 
иден ти те та у све ту.

8. Дипло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва Репу бли ке Срби је у све ту су 
дужна да раде на поми ре њу и инте гри са њу свих срп ских орга ни за ци ја, као и на 
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отва ра њу нових допун ских шко ла за уче ње срп ског јези ка у нашим амба са да ма 
и кон зу ла ти ма.

9. Пред сед ник и Вла да Репу бли ке Срби је тре ба да иско ри сте све закон ске 
могућ но сти да раз ви ја ју посто је ће и фор ми ра ју нове држав не инсти ту ци је које 
би се бави ле поло жа јем Срба у расе ја њу и реги о ну.

10. Репу бли ка Срби ја мора поста ти прав но уре ђе но, без бед но и еко ном ски 
пер спек тив но место за живот свих наших суна род ни ка који желе да се са сво јим 
поро ди ца ма вра те у отаџ би ну.

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

I УСТАВ НИ ОСНОВ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Устав ни основ за доно ше ње ове декла ра ци је садр жан је у одред би чл. 99. 

ст. 1. тач. 7. Уста ва Репу бли ке Срби је, којим је про пи са но да Народ на скуп-
шти на доно си зако не и дру ге опште акте из над ле жно сти Репу бли ке Срби је, 
као и у чл. 8. ст. 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни, којим је, изме ђу оста лог, 
про пи са но да Народ на скуп шти на доно си декла ра ци је.

II РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Пола зе ћи од одред бе чл. 13. Уста ва који про пи су је да је Репу бли ка Срби ја дужна 

да шти ти пра ва и инте ре се сво јих држа вља на у ино стран ству, да раз ви ја и уна-
пре ђу је одно се Срба који живе у ино стран ству са матич ном држа вом, нео п ход но 
је да Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је, по први пут у послед њих 30 годи на, 
доно ше њем ове декла ра ци је зау зме јасан поли тич ки став о овом кључ ном пита њу.

Овом декла ра ци јом под но си лац жели да Народ на скуп шти на, као нај-
ва жни је пред став нич ко тело срп ског наро да, оба ве же све држав не инсти-
ту ци је да се додат но анга жу ју по пита њу зашти те  пра ва и поло жа ја наших 
суна род ни ка ван гра ни ца Срби је, наро чи то у овом тре нут ку, када се поло-
жај Срба ван Срби је сва ким даном све више погор ша ва, док смо у исто вре ме 
све до ци запа њу ју ће пасив но сти држав них инсти ту ци ја које би тре ба ло да 
се баве овом про бле ма ти ком.

Поло жај Срба ван Срби је је већ 70 годи на про бле ма ти чан и недо вољ но 
регу ли сан од стра не држав них орга на. Наши суна род ни ци, који су после 
Дру гог свет ског рата напу сти ли држа ву, су пре ко 50 годи на сма тра ни за 
држав не непри ја те ље и њихо во укљу чи ва ње у дру штве не токо ве никад није 
била тема од при мар ног зна ча ја за тада шњу власт. Еко ном ски мигран ти 
који су 60-их годи на напу шта ли СФРЈ у скла ду са била те рал ним спо ра зу-
ми ма који су тада пот пи си ва ни са мно гим европ ским земља ма, су се врло 
брзо укло пи ли у систе ме нових држа ва. Они су вре ме ном поста ли озбиљ на 
еко ном ска подр шка срп ском наро ду, пого то во током бур них 90-их годи на 
за вре ме гра ђан ског рата и вели ке еко ном ске кри зе у којој се нашла наша 
земља. Срби који су 90-их и после 2000. годи не напу сти ли бал кан ске про сто-
ре, данас су у већи ни слу ча је ва изу зет но добро ста ту сно пози ци о ни ра ни у 
држа ва ма у који ма живе и пред ста вља ју неис ко ри шће ни инте лек ту ал ни 
ресурс и потен ци јал.
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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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Дру гим речи ма, Срби ван Срби је, наро чи то они који живе у европ ским 
и пре ко о ке ан ским земља ма, су тре нут но нај ве ћи финан сиј ски инве сти тор у 
Срби ји, а и кор пус који заси гур но може допри не ти исто риј ском пре о бра жа-
ју срп ског дру штва у бли ској будућ но сти.

Са дру ге стра не, поло жај Срба у реги о ну је толи ко лош, да су у мно гим 
држа ва ма бив ше СФРЈ угро же на основ на људ ска пра ва гаран то ва на свим 
важе ћим међу на род ним акти ма. Не пам ти се да је при пад ни ци ма неког 
наро да у савре ме ној Евро пи угро же но пра во очу ва ња соп стве ног иден ти-
те та, пра во обра зо ва ња на свом јези ку, па чак и у неким држа ва ма, као што 
је Алба ни ја, пра во на кори шће ње свог, срп ског име на и пре зи ме на. Тако-
ђе, при пад ни ци ма нашег наро да у реги о ну, оне мо гу ће но је пра во на лич-
но досто јан ство, с обзи ром да не ужи ва ју јед на ке усло ве запо сле ња како би 
издр жа ва ли сво је поро ди це, а у неким држа ва ма, Срби ма нису омо гу ће ни 
ни еле мен тар ни усло ви за живот, као што је могућ ност кори шће ња стру је и 
воде, што је слу чај у дело ви ма Босне и Хер це го ви не.

Недво сми сле но закљу чу је мо да су Срби и у расе ја њу и реги о ну изло же-
ни кон стант ној аси ми ла ци ји, која негде има и наси лан карак тер, као и пер-
ма нет ној бор би да се не изгу би наци о нал ни иден ти тет, а који смо успе ли 
да сачу ва мо у мно го тежим вре ме ни ма и у усло ви ма нижег сте пе на раз во ја 
циви ли за ци је.

Поред тога, држав не инсти ту ци је које су у оба ве зи да се баве поло жа-
јем и пра ви ма наших суна род ни ка, у већи ни слу ча је ва не функ ци о ни шу 
у пуном капа ци те ту, а за мно ге поли ти ча ре је пита ње поло жа ја Срба ван 
Срби је и даље табу тема.

Посто ја ли су мно ги поку ша ји од поја ве више стра нач ја у Срби ји, да се 
закон ски регу ли ше поло жај Срба изван мати це, као што је пози ти ван при-
мер доно ше ња Зако на о дија спо ри и Срби ма у реги о ну из 2009. годи не. 
Међу тим, мно ге одред бе наве де ног зако на се, ни дан данас, после 8 годи на, 
не при ме њу ју и не пошту ју.

Држав не инсти ту ци је које се баве овим пита њем, су све де не на ниво 
упра ве која већ три годи не нема дирек то ра, а нека да су биле на нивоу Мини-
стар ства и Кан це ла ри је Вла де Репу бли ке Срби је. Инсти ту ци ја Скуп шти-
на дија спо ре и Срба у реги о ну, која је зако ном дефи ни са на као нај ва жни је 
орга ни за ци о но и извр шно тело Срба ван Срби је и која је у над ле жно сти Вла-
де Срби је, већ тре ћу годи ну заре дом се не саста је.

Све то са пра вом ства ра осе ћај код наших суна род ни ка, да су од стра не 
држа ве запо ста вље ни и мар ги на ли зо ва ни, што врло често и исти чу на сво-
јим оку пља њи ма.

Пред ло же ном декла ра ци јом се ства ра ју усло ви да Народ на скуп шти на 
Репу бли ке Срби је, новим закон ским реше њи ма омо гу ћи боље инте гри са-
ње самих Срба ван Срби је, као и осно ва за њихо во што брже укљу чи ва ње у 
дру штве но-поли тич ке токо ве у Срби ји, што ће неми нов но дове сти до бржег 
еко ном ског и кул тур ног раз во ја, као и до поврат ка у мати цу мно гих Срба, 
који ма је то живот ни сан.

Нашим суна род ни ци ма из реги о на и расе ја ња тре ба обез бе ди ти убр-
зан и олак шан про цес доби ја ња држа вљан ства, упис у Јед ни стве ни бирач-



370

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

ки спи сак као и олак ша но оства ри ва ње бирач ког пра ва на месту у коме 
живе, кроз изме не избор ног зако но дав ства, чиме би се, за поче так, оства ри-
ла могућ ност да више ми ли он ска попу ла ци ја из срп ског расе ја ња и реги о на 
може да има сво је пред став ни ке у Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је и 
да ути че на избор пред став ни ка у свим држав ним инсти ту ци ја ма на нивоу 
Репу бли ке и тиме директ но ути чу на оства ри ва ње сво јих пра ва и дру штве-
но-поли тич ке про це се у Мати ци.

III ПРО ЦЕ НА ФИНАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ПОТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО-
ЂЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ

 За спро во ђе ње ове декла ра ци је нису потреб на додат на финан сиј ска 
сред ства у буџе ту Репу бли ке Срби је.

Архив Српског покрета  Двери

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
Посла нич ка гру па ДВЕ РИ
15. сеп тем бар 2017. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

На осно ву одред бе чл. 107. ст. 1 Уста ва, те чла на 40 ст. 1. тач ке 1. Зако на о Народ ној 
скуп шти ни и чл. 150. ст. 1, 190. ст. 1. Послов ни ка Народ не скуп шти не, под но си мо 
ПРЕД ЛОГ РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ О АУТО НОМ НОЈ ПОКРА ЈИ НИ 
КОСО ВО И МЕТО ХИ ЈА, с пред ло гом да се узме у пре трес.

НАРОД НИ ПОСЛА НИ ЦИ (пот пи са ни сви посла ни ци Посла нич ке гру пе Срп-
ског покре та Две ри и Сан да Рашко вић Ивић и Сла ви ша Ристић)

ПРЕД ЛОГ
Пола зе ћи од држав не тра ди ци је срп ског наро да и њего вог исто риј ског пра ва 

на АП Косо во и Мето хи ја као састав ном делу тери то ри је Репу бли ке Срби је, 
Има ју ћи у виду да је АП Косо во и Мето хи ја исто риј ски, држа во твор ни, духов-

ни и кул тур ни сто жер Репу бли ке Срби је и њених гра ђа на,
Буду ћи да након неле гал не и неле ги тим не агре си је НАТО на СРЈ као прав не 

прет ход ни це Репу бли ке Срби је и оку па ци је дела њене држав не тери то ри је, нај-
ви ши наци о нал ни и држав ни циљ Репу бли ке Срби је пред ста вља физич ки повра-
так њених држав них орга на и инсти ту ци ја на тери то ри ју АП Косо во и Мето хи ја,

Наро чи то уви ђа ју ћи чиње ни цу да без физич ког поврат ка држав них орга на 
Репу бли ке Срби је на тери то ри ју АП Косо во и Мето хи ја није могу ће спро ве сти 
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устав ну нор му о једин стве ном прав ном порет ку који важи на цело куп ној тери-
то ри ји Репу бли ке Срби је, укљу чу ју ћи и АП Косо во и Мето хи ја,

Осла ња ју ћи се на оба ве зу ју ћу садр жи ну међу на род них ака та, и то Про то ко ла 
о раз гра ни че њу изме ђу Кра ље ви не Срба, Хрва та и Сло ве на ца одно сно Кра ље ви не 
Југо сла ви је и Репу бли ке Алба ни је одно сно Кра ље ви не Алба ни је од 1926. годи не, 
Кон вен ци је о одр жа ва њу и обна вља њу гра нич них каме но ва, малих пира ми да и 
коче ва на гра ни ци од 1929. годи не, Пове ље УН, Хел син шког завр шног акта, Резо-
лу ци је 1244 СБ УН, као и Уста ва Репу бли ке Срби је као нај ви шег општег прав ног 
акта у уну тра шњем прав ном порет ку,

Наро чи то сле де ћи дух Уста ва Репу бли ке Срби је, несум њи во дефи ни сан садр-
жи ном пре ам бу ле којом је кон ста то ва но да је АП Косо во и Мето хи ја састав ни део 
Репу бли ке Срби је, а да сви држав ни орга ни има ју устав ну оба ве зу да засту па ју и 
шти те држав не инте ре се Репу бли ке Срби је на АП Косо во и Мето хи ја у свим уну-
тра шњим и спољ ним поли тич ким одно си ма,

Ува жа ва ју ћи прин ци пи је лан и недво сми слен став Срп ске пра во слав не цркве 
да држав на власт Срби је не сме ника да да да сво ју сагла сност на оту ђе ње АП Косо-
во и Мето хи ја, јер оно што се силом узме, то се и вра ти, али оно што се покло ни 
неко ме, то је за сваг да изгу бље но,

Пре по зна ју ћи недво сми сле ну вољу гра ђа на Репу бли ке Срби је којом се одба-
цу је јед но стра но и про тив прав но отце пље ње  АП Косо во и Мето хи ја од Репу бли ке 
Срби је,

На осно ву одред бе чл. 99. ст. 1. тач. 7. Уста ва и чл. 8. ст. 1. Зако на о Народ ној 
скуп шти ни,

Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је, на сед ни ци одр жа ној дана .................. 
2017. годи не, доне ла је 

РЕЗО ЛУ ЦИ ЈУ
НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ  

О АУТО НОМ НОЈ ПОКРА ЈИ НИ КОСО ВО И МЕТО ХИ ЈА

1. Репу бли ка Срби ја, у скла ду са међу на род ним јав ним пра вом, Уста вом и 
вољом гра ђа на, не при зна је и ника да неће при зна ти јед но стра но про гла ше ну 
неза ви сност АП Косо во и Мето хи ја од стра не иле гал них орга на у При шти ни. 

2. АП Косо во и Мето хи ја је састав ни и нео ту ђи ви део Репу бли ке Срби је, 
који се тре нут но нала зи под оку па ци јом, о чему без одла га ња тре ба оба ве сти ти 
међу на род ну јав ност.

3. Није дан гра ђа нин Репу бли ке Срби је који се нала зи на јав ној функ ци ји 
нема пра во да пот пи ше оба ве зу ју ћи доку мент који ће прав но оту ђи ти АП Косо во 
и Мето хи ја као део тери то ри је Репу бли ке Срби је. Било какво фор мал но при зна ње 
само зва не држа ве, оли че не у иле гал ним орга ни ма у При шти ни, пред ста вља ло 
би трај ни губи так сто же ра срп ске држав но сти и кул тур но-исто риј ског иден ти-
те та срп ског наро да.

4. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да пре ки не сва ки вид кому ни ка ци је 
и пре го во ра у Бри се лу са пред став ни ци ма при штин ских иле гал них орга на, који 
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се воде уз посред ство Европ ске уни је. Европ ска уни ја, чије су воде ће држа ве извр-
ши ле агре си ју на СРЈ, а чије су ору жа не сна ге око сни ца оку па ци о них тру па на 
тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја, ника ко не може бити посред ник у раз го во ри ма 
о реша ва њу про бле ма АП Косо во и Мето хи ја.  

5. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да пони шти све писа не и усме не 
спо ра зу ме постиг ну те у Бри се лу са пред став ни ци ма при штин ских иле гал них 
орга на, уз посре до ва ње Европ ске уни је, буду ћи да је реч о неу став ним, неза ко ни-
тим и при ват ним поли тич ким погод ба ма нео вла шће них лица.

6. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да нало жи свим поли тич ким орга ни-
за ци ја ма и поје дин ци ма који су на оку пи ра ној тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја 
укљу че ни у рад иле гал них орга на у При шти ни, а који при зна ју, при ме њу ју или 
доно се акте у окви ру иле гал ног при штин ског систе ма, да из истих одмах исту пе 
и ускра те им подр шку.

7. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је зах те ва од Вла де Репу бли ке Срби је 
да покре не ини ци ја ти ву у орга ни ма УН да се раз го во ри о АП Косо во и Мето хи ја 
убу ду ће воде искљу чи во у окви ру Саве та без бед но сти УН.

8. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је зах те ва од Вла де Репу бли ке Срби је 
да пре ду зме све нео п ход не мере за дослед но и пот пу но пошто ва ње и извр ше ње 
Резо лу ци је 1244 СБ УН. Спро во ђе ње овог акта пред ста вља апсо лут ни при о ри тет 
у држав ној поли ти ци.

9. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је зах те ва од Вла де Репу бли ке Срби је 
да у што кра ћем року пре ду зме све нор ма тив не и дру ге рад ње у циљу обра зо ва ња 
Мини стар ства за АП Косо во и Мето хи ја, с обзи ром да се доса да шњи рад Кан це ла-
ри је за КИМ у прак си пока зао као супро тан држав ним и наци о нал ним инте ре си-
ма, неде ло тво ран и недо во љан за ефи ка сну зашти ту инте ре са Репу бли ке Срби је и 
њених гра ђа на који живе на тери то ри ји покра ји не или су расе ље ни, а зна чај АП 
Косо во и Мето хи ја за Репу бли ку Срби ју пре ва зи ла зи управ не капа ци те те посто је ће 
кан це ла ри је. Ово мини стар ство ће оба вља ти све посло ве држав не упра ве који се 
одно се на понов но уво ђе ње и функ ци о ни са ње држав них орга на и инсти ту ци ја 
Репу бли ке Срби је на тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја.  

10. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да  пре ду зме све мере и рад ње у циљу 
физич ког поврат ка и борав ка срп ског цивил ног и вој ног осо бља на тери то ри ји 
АП Косо во и Мето хи ја, сагла сно садр жи ни Резо лу ци је 1244 СБ УН. Ово се посеб но 
одно си на осо бље које ће одр жа ва ти непо сред ну везу са међу на род ном цивил-
ном миси јом и међу на род ним без бед но сним при су ством, обе ле жа ва ти/чисти ти 
мин ска поља, одр жа ва ти при су ство на мести ма срп ске кул тур не башти не и на 
глав ним гра нич ним пре ла зи ма.

11. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да пре ду зме све мере и рад ње на 
јача њу инсти ту ци ја Репу бли ке Срби је на тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја и да 
пру жи све видо ве подр шке срп ском наро ду који живи у Покра ји ни. Ово се посеб но 
одно си на зашти ту срп ске духов не и кул тур не башти не, зашти ту срп ских еко ном-
ских инте ре са и имо ви не на тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја.

12. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да пру жи све видо ве подр шке и помо-
ћи, финан сиј ске и сва ке дру ге, срп ском наро ду који је након агре си је и оку па ци је 
расе љен са тери то ри је АП Косо во и Мето хи ја, посеб но они ма који желе да се вра те. 
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13. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да, у бор би за очу ва ње АП Косо во 
и Мето хи ја у саста ву Репу бли ке Срби је, затра жи помоћ и подр шку Руске феде-
ра ци је, НР Кине и дру гих држа ва које нису при зна ле јед но стра но про гла ше ну 
неза ви сност иле гал них при штин ских орга на.

14. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је зах те ва да над ле жни држав ни орга-
ни истра же одго вор ност свих оних који су у прет ход них 17 годи на, као држав ни 
слу жбе ни ци или јав ни функ ци о не ри, посту па ли про тив наци о нал них и држав-
них инте ре са Репу бли ке Срби је, а за стра не или лич не инте ре се, и тако допри не ли 
да сада шњи поло жај АП Косо во и Мето хи ја и врше ње суве ре не вла сти држав них 
орга на Репу бли ке Срби је на под руч ју АП Косо во и Мето хи ја буду неу по ре ди ви 
тежи него 1999. годи не.

15. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да покре не енер гич ну дипло мат ску 
и медиј ску актив ност у свет ској јав но сти у циљу упо зна ва ња свет ске јав но сти 
са етнич ким чишће њем које се спро во ди над Срби ма са Косо ва и Мето хи је у 
послед њих 150 годи на. Потреб на је знат но јача дипло мат ска и спољ но-поли тич ка 
актив ност Репу бли ке Срби је у циљу обез бе ђи ва ња што ширег бро ја саве знич ких 
зема ља за ову исто риј ску бор бу срп ског наро да за очу ва ње АП Косо во и Мето хи ја 
у саста ву Репу бли ке Срби је.

16. Оба ве зу ју се Вла да Репу бли ке Срби је, Јав ни медиј ски сер ви си, радио и 
теле ви зиј ске ста ни це са наци о нал ном фре квен ци јом, инфор ма тив не аген ци је, 
штам па ни  днев ни  и пери о дич ни меди ји и интер нет пор та ли од зна ча ја за инфор-
ми са ње дома ће и свет ске јав но сти, Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но сти и оста ле 
зна чај не науч но-обра зов не инсти ту ци је Репу бли ке Срби је да покре ну енер гич ну 
дипло мат ску, медиј ску, науч ну и обра зов ну актив ност у дома ћој и свет ској јав но-
сти у циљу про мо ви са ња срп ског духов ног, тра ди ци о нал ног и кул тур ног насле ђа 
на тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја, а наро чи то у циљу зашти те ста ту са мана-
сти ра Висо ки Деча ни, Пећ ка Патри јар ши ја и Гра ча ни ца, као и цркве Бого ро ди це 
Љеви шке у При зре ну, као дела Свет ске кул тур не башти не под зашти том Уне ска.

17. Оба ве зу ју се сви држав ни и олим пиј ски спорт ски саве зи да се супрот ста ве 
при је му само про гла ше не, теро ри стич ке, тзв. Репу бли ке Косо во у међу на род не 
спорт ске саве зе и коми те те, уз оба ве зно актив но и оштро про ти вље ње ова квим 
ини ци ја ти ва ма, гла са њем про тив и одби ја њем уче шћа репре зен та ци ја Репу бли ке 
Срби је у поје ди нач ним и груп ним спор то ви ма на так ми че њи ма у који ма уче ству-
ју спор ти сти са тери то ри је АП Косо во и Мето хи ја под заста вом само про гла ше не, 
теро ри стич ке, тзв. Репу бли ке Косо во.

18. Оба ве зу је се Вла да Репу бли ке Срби је да редов но, нај ма ње јед ном у два 
месе ца, изве шта ва Народ ну скуп шти ну Репу бли ке Срби је о раз во ју дога ђа ја у 
вези са АП Косо во и Мето хи ја и спро во ђе њу овде наве де них актив но сти и мера 
за зашти ту суве ре ни те та, тери то ри јал ног инте гри те та и устав ног порет ка Репу-
бли ке Срби је. 

19. Ова резо лу ци ја и њоме утвр ђе ни пра вац, смер ни це и циље ви држав-
не поли ти ке оба ве зу ју ћи су за све држав не орга не, орга ни за ци је и јав не 
функ ци о не ре, као и за сред ства јав ног инфор ми са ња и могу бити изме ње ни 
једи но новом резо лу ци јом Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби је.

20. Ову резо лу ци ју обја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срби је”.
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ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

I УСТАВ НИ ОСНОВ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ
Устав ни основ за доно ше ње ове резо лу ци је садр жан је у одред би чл. 99. 

ст. 1. тач. 7. Уста ва Репу бли ке Срби је, којим је про пи са но да Народ на скуп-
шти на доно си зако не и дру ге опште акте из над ле жно сти Репу бли ке Срби је, 
као и у чл. 8. ст. 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни, којим је, изме ђу оста лог, 
про пи са но да Народ на скуп шти на доно си резо лу ци је.

II РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ
Пола зе ћи од међу на род ног јав ног пра ва и кон крет них међу на род но-

прав них ака та садр жа них у тек сту пред ло же не резо лу ци је, те сле дом устав-
не оба ве зе из устав не пре ам бу ле и устав них нор ми о цело ви то сти и неде љи-
во сти тери то ри је Репу бли ке Срби је, укљу чу ју ћи и тери то ри ју АП Косо во и 
Мето хи ја која је тре нут но под мешо ви том оку па ци јом НАТО, ЕУ и иле гал-
них орга на у При шти ни, а има ју ћи у виду и устав ну нор му о једин стве ном 
прав ном порет ку, нео п ход но је да Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је 
конач но зау зме суве ре ни стич ки поли тич ки став о даљим кора ци ма у бор-
би за очу ва ње АП Косо во и Мето хи ја у саста ву Репу бли ке Срби је. Има ју ћи у 
виду пој мов но одре ђе ње и при ро ду резо лу ци је као акта који Народ на скуп-
шти на може доне ти, а којим се зау зи ма одре ђе ни став и саоп шта ва важна 
поли тич ка одлу ка, под но си лац зах те ва да Народ на скуп шти на пред ло же-
ном резо лу ци јом као пред став нич ко тело интер ве ни ше и пре у зме актив-
ни ју уло гу у одбра ни држав не иде је о Косо ву и Мето хи ји као исто риј ском, 
држав ном и духов ном срцу Репу бли ке Срби је. До сада је Народ на скуп шти-
на посту па ла као неми посма трач про тив прав ног посту па ња извр шне вла-
сти у Бри се лу, а усва ја њем пред ло же не резо лу ци је има исто риј ску при ли ку 
да ства ри сагле да са искљу чи во срп ског ста но ви шта и у искљу чи во срп ском 
наци о нал ном и држав ном инте ре су.

То под ра зу ме ва апсо лут ни рас кид са доса да шњом веле и здај нич ком 
поли ти ком посте пе ног при зна ва ња неза ви сно сти тзв. Косо ва, про гла ше не 
од стра не иле гал них орга на у При шти ни, а кроз дија лог и посре до ва ње ЕУ 
у Бри се лу, јер су импле мен та ци јом ових спо ра зу ма на груб начин угро же-
не тери то ри јал на цело ви тост и устав ни поре дак Репу бли ке Срби је. Наи ме, 
низом писа них и усме них спо ра зу ма закљу че них у Бри се лу, а наро чи то 
њихо вом посте пе ном импле мен та ци јом, важе ћи Устав Репу бли ке Срби је је 
на неу ста ван начин изме њен. Сто га се пита ње АП Косо во и Мето хи ја мора 
вра ти ти у одго ва ра ју ће међу на род не окви ре - искљу чи во фор мат УН, као и 
у устав не окви ре, има ју ћи у виду да је писа ни устав прет по став ка вла да ви не 
пра ва.

Почев од 2000. годи не, при ме ће но је одсу ство воље да се на леги тим-
ним и легал ним осно ва ма сачу ва АП Косо во и Мето хи ја у саста ву Репу бли ке 
Срби је. Све вла сти су се декла ра тив но зала га ле за Косо во и Мето хи ју у саста-
ву Срби је, али нијед на власт није до кра ја инси сти ра ла на пот пу ном спро-
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во ђе њу Резо лу ци је 1244 СБ УН. Томе су пого до ва ле и европ ске инте гра ци је 
и под при ти ском истих низ погре шних поте за свих који су врши ли власт, 
буду ћи да европ ске инте гра ци је има ју јед ну кон стан ту у слу ча ју Срби је: што 
је Срби ја бли жа ЕУ, то је АП Косо во и Мето хи ја све даље од Срби је.

 Пред ло же ном резо лу ци јом и зау зе тим ста во ви ма се пони шта ва ју 
ефек ти и после ди це поли ти ке коју су пово дом космет ског про бле ма  спро-
во ди ле све вла сти почев од 2000. годи не па све до данас. При ме ра ради, резо-
лу ци јом се на несум њив начин кон ста ту је оку па ци ја дела држав не тери то-
ри је што искљу чу је могућ ност лега ли за ци је и леги ти ми за ци је акту ел ног 
ста ња које почи ва на теро ри зму, сепа ра ти зму и агре си ји. На непра ву се не 
може засно ва ти пра во, па је про гла ше ње оку па ци је нај ле ги тим ни ји и нај-
це лис ход ни ји потез. Затим, зах те ва се пот пу ни пре кид кому ни ка ци је и 
раз го во ра изме ђу наших држав них орга на и носи ла ца држав не вла сти са 
пред став ни ци ма при штин ских иле гал них орга на у Бри се лу, уз пони штај 
писа них и усме них спо ра зу ма који су у тим при ли ка ма пости за ни. Пра те-
ћу после ди цу пони шта ја ових спо ра зу ма пред ста вља и исту па ње свих срп-
ских орга ни за ци ја и поје ди на ца који на било који начин уче ству ју у раду 
иле гал них орга на у При шти ни. Пред ло же но је да Вла да пре ду зме све мере 
и рад ње на физич ком поврат ку срп ског осо бља на тери то ри ју АП Косо во и 
Мето хи ја, све у скла ду са Резо лу ци јом 1244 СБ УН. Ово се наро чи то одно си 
на осо бље које ће одр жа ва ти непо сред ну везу са међу на род ном цивил ном 
миси јом и међу на род ним без бед но сним при су ством, обе ле жа ва ти/чисти-
ти мин ска поља, одр жа ва ти при су ство на мести ма срп ске кул тур не башти-
не и на глав ним гра нич ним пре ла зи ма. Тако ђе, посеб на пажња се посве ћу је 
поврат ку расе ље них Срба и дру гих гра ђа на неал бан ске наци о нал но сти, као 
и зашти ти имо вин ских инте ре са Репу бли ке Срби је, буду ћи да је узур пи ра на 
вред на држав на имо ви на. Зах те ва се и актив ни ја дипло мат ска и медиј ска 
акци ја ради упо зна ва ња међу на род не јав но сти о етнич ком чишће њу које се 
спро во ди над Срби ма са Косо ва и Мето хи је у послед њих 150 годи на.

 Ова резо лу ци ја пред ви ђа осни ва ње Mинистарства за  АП  Косо во и 
Мето хи ја, а које мини стар ство би тре ба ло да оба вља посло ве држав не упра ве 
који се одно се на:  функ ци о ни са ње инсти ту ци ја Репу бли ке Срби је на тери-
то ри ји АП Косо во и Мето хи ја, обра зо ва ње, здрав ство, соци јал ну поли ти ку, 
кул ту ру, инфра струк ту ру, систем локал не само у пра ве и теле ко му ни ка ци је 
у срп ским под руч ји ма  на тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја, избор и име-
но ва ња орга на упра вља ња и руко во ђе ња у обла сти обра зо ва ња, здрав ства, 
соци јал не зашти те, кул ту ре и инфра струк ту ре у уста но ва ма, пред у зе ћи ма 
и дру гим прав ним лици ма на тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја у скла ду са 
зако ни ма који регу ли шу те обла сти и уз при ба вље ну сагла сност над ле жних 
мини стар ста ва,  функ ци о ни са ње и рад  Срп ске пра во слав не цркве, обно ву 
и зашти ту духов ног и кул тур ног насле ђа на тери то ри ји АП Косо во и Мето-
хи ја,  финан сиј ску, прав ну, тех нич ку и кадров ску помоћ у свим обла сти ма 
зна чај ним за Србе и дру ге неал бан ске зајед ни це на тери то ри ји АП Косо во и 
Мето хи ја, сарад њу са Коме са ри ја том за избе гли це и мигра ци је у делу који 
се одно си на интер но расе ље на лица са АП Косо во и Мето хи ја, спро во ђе ње 
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држав не поли ти ке зашти те тери то ри јал ног инте гри те та Репу бли ке Срби-
је, сарад њу са цивил ном и вој ном миси јом Ује ди ње них наци ја на АП Косо во 
и Мето хи ја (УНМИК и КФОР) на осно ву Резо лу ци је Саве та без бед но сти број 
1244. 

Ова резо лу ци ја је први акт који се пози ва и на међу на род не уго во ре о 
раз гра ни че њу изме ђу прав них прет ход ни ца Репу бли ке Срби је са Алба ни-
јом, што је несум њив аргу мент који иде у при лог тврд њи да је АП Косо во и 
Мето хи ја део Репу бли ке Срби је која се гра ни чи са Алба ни јом. Тако ђе, ова 
резо лу ци ја је акт опре де ље ња Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби је да 
се бор ба за очу ва ње АП Косо во и Мето хи ја изме сти из фор ма та бри сел ске 
биро кра ти је која функ ци о ни ше на прин ци пи ма усло вља ва ња тзв. европ-
ског пута Срби је њеним повла че њем са тери то ри је АП Косо во и Мето хи ја.

III ПРО ЦЕ НА ФИНАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ПОТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО-
ЂЕ ЊЕ РЕЗО ЛУ ЦИ ЈЕ

 За спро во ђе ње ове резо лу ци је нису потреб на додат на финан сиј ска 
сред ства у буџе ту Репу бли ке Срби је.

Архив Српског покрета  Двери

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
Посла нич ка гру па ДВЕ РИ
13. окто бар 2017. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

На осно ву одред бе чл. 107.  ст. 1 Уста ва Репу бли ке Срби је, те чла на 40. ст. 1. тач-
ке 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни и чл. 150. ст. 1. и 190. ст. 1. Послов ни ка Народ не 
скуп шти не, под но си мо ПРЕД ЛОГ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ О ЗАШТИ ТИ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА, 
с пред ло гом да се, на осно ву чла на 167. Послов ни ка Народ не скуп шти не, доне се 
по хит ном поступ ку.

НАРОД НИ ПОСЛА НИ ЦИ (пот пи са ни сви посла ни ци Посла нич ке гру пе Срп-
ског покре та Две ри)

ПРЕД ЛОГ
Пола зе ћи од тога да су срп ска кул ту ра, књи жев ност и језик неде љи ви и да 

обу хва та ју сав срп ски народ,
Кон ста ту ју ћи да срп ски духов ни про стор обу хва та – уз мана сти ре, цркве, 

гро бља, ране штам па ри је и штам па не књи ге, кар то гра фи ју, нат пи се и запи се, 
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пове ље и при ви ле ги је, лето пи се и дру ге руко пи сне књи ге – и срп ски књи жев ни 
и говор ни језик што кав ског нареч ја, 

Кон ста ту ју ћи да срп ски језик има два рав но прав на књи жев на изго во ра – 
екав ски и ије кав ски,

Исти чу ћи да се језич ка при пад ност не поду да ра са вер ском при пад но шћу и 
да су срп ским јези ком гово ри ли и гово ре етнич ки Срби све три веро и спо ве сти – 
пра во слав не, римо ка то лич ке и ислам ске,

Има ју ћи посеб но у виду поку ша је поли ти за ци је јези ка и ства ра ња посеб них 
књи жев них јези ка из срп ског јези ка у окви ру про це са изград ње нових наци ја на 
Бал ка ну, 

Потвр ђу ју ћи науч ну чиње ни цу да савре ме ни срп ски језик упо тре бља ва ју и 
Срби римо ка то лич ке и Срби мусли ман ске веро и спо ве сти као свој књи жев ни језик, 
као и да је тај језик био и остао по свом гра ма тич ком и гла сов ном систе му један 
и једин ствен срп ски језик – како га је коди фи ко вао Вук Сте фа но вић Кара џић, 

Одба цу ју ћи поку шај да се све што је срп ско све де на срби јан ско, како би све 
што није срби јан ско пре ста ло да буде срп ско, 

Осе ћа ју ћи држав ну оба ве зу делат не кул тур не поли ти ке иден ти те та на цело-
куп ном срп ском духов ном и кул тур ном про сто ру који под ра зу ме ва и Србе ван 
Срби је – у реги о ну и расе ја њу,

Зна ју ћи да је про грам издва ја ња нових „књи жев них јези ка“ из срп ског јези ка 
на кон фе си о нал ној осно ви одра жен и у Деј тон ском спо ра зу му (1995), који има 
чети ри рав но прав на тек ста, од којих је један на енгле ском а три на срп ском јези ку, 
с тим што се срп ским јези ком у том доку мен ту сма тра само екав ска ћири лич ка 
вари јан та док се две ије кав ске лати нич ке вари јан те срп ског књи жев ног јези ка у 
њему нази ва ју „хрват ским“ одно сно „босан ским“ јези ком, 

Исти чу ћи фило ло шку чиње ни цу да су тако зва ни хрват ски, црно гор ски и 
босан ски или бошњач ки језик само вари јан те срп ског јези ка,

Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је доно си:

ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ О ЗАШТИ ТИ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА
1. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је изра жа ва став да су сва књи жев на 

и науч на дела наста ла на срп ском јези ку део срп ске духов не и кул тур не башти-
не, што укљу чу је и дела науч ни ка и умет ни ка несрп ске наци о нал но сти наста ла 
на срп ском јези ку, дела Срба свих веро и спо ве сти наста ла на срп ском јези ку, као 
и дела науч ни ка и умет ни ка из расе ја ња (дија спо ре) наста ла на срп ском јези ку.

2. Држав не инсти ту ци је Срби је су дужне да раде на попи си ва њу, при ба вља њу, 
чува њу и зашти ти свих умет нич ких и науч них дела наста лих на срп ском јези ку.

3. Држав не инсти ту ци је Срби је су дужне да раде на очу ва њу науч них и умет-
нич ких дела наста лих на срп ском јези ку у бив шим југо сло вен ским репу бли ка ма 
као духов не и кул тур не башти не срп ског наро да.

4. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је наро чи то исти че да срп ски језик 
има два рав но прав на књи жев на изго во ра: ије кав ски и екав ски, и пита ње упо тре бе 
ових изго во ра не може бити дифе рен ци јал на црта за ства ра ње нових књи жев них 
јези ка из срп ског јези ка. Посеб но исти че мо да су сла вон ска, при мор ска, дубро вач ка 
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одно сно дал ма тин ска што кав ска књи жев ност нераз двој ни део исто ри је срп ске 
књи жев но сти.

5. Држав не инсти ту ци је Срби је су дужне да под сти чу, финан си ра ју и на 
дру ге начи не омо гу ће изра ду науч них про је ка та усме ре них на зашти ту срп ског 
јези ка и срп ске духов не и кул тур не башти не у Срби ји, реги о ну и расе ја њу.

6. Држав не инсти ту ци је Срби је су дужне да раде на очу ва њу и уна пре ђе-
њу срп ског јези ка код Срба у реги о ну и расе ја њу, наро чи то кроз отва ра ње нових 
допун ских шко ла за уче ње срп ског јези ка у нашим амба са да ма и кон зу ла ти ма у 
реги о ну и све ту, финан сиј ску и дру гу подр шку кул тур но-умет нич ким дру штви ма 
и кул тур но-про свет ним зајед ни ца ма Срба у реги о ну и дија спо ри, финан сиј ску 
и дру гу подр шку елек трон ским и штам па ним меди ји ма Срба из реги о на и дија-
спо ре који су на срп ском јези ку.

7. Народ на скуп шти на зах те ва од над ле жних држав них орга на да се бога-
та духов на и кул тур на башти на Срба расе ја них широм све та вра ти у oтаџбину, 
поста не састав ни део кул тур не исто ри је Срба и сачу ва у посеб ном спо мен дому 
срп ске еми гра ци је који ће за те свр хе бити осно ван у Бео гра ду.

 ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

I УСТАВ НИ ОСНОВ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Устав ни основ за доно ше ње ове декла ра ци је садр жан је у одред би чл. 99. 

ст. 1. тач. 7. Уста ва Репу бли ке Срби је, којим је про пи са но да Народ на скуп-
шти на доно си зако не и дру ге опште акте из над ле жно сти Репу бли ке Срби је, 
као и у одред би чл. 8. ст. 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни, којим је, изме ђу 
оста лог, про пи са но да Народ на скуп шти на доно си декла ра ци је.

II РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Пола зе ћи од устав не одред бе која про пи су је да су у Репу бли ци Срби ји у слу-

жбе ној упо тре би срп ски језик и ћири лич ко писмо, те садр жин ски иден тич не 
одред бе Зако на о слу жбе ној упо тре би јези ка и писа ма, нео п ход но је да Народ на 
скуп шти на Репу бли ке Срби је конач но зау зме јасан и недво сми слен став по овом 
кључ ном пита њу.

Пред ло гом ове декла ра ци је под но си лац жели да Народ на Скуп шти на, као 
нај ва жни је пред став нич ко тело срп ског наро да, оба ве же све држав не инсти ту-
ци је да се додат но анга жу ју по пита њу зашти те срп ског јези ка.

Про те клих деце ни ја срп ски језик је све више угро жен, а устав не и закон ске 
нор ме које гаран ту ју зашти ту срп ског јези ка и ћири лич ког писма се не пошту ју. 
Посе бан про блем пред ста вља ју кон стант ни поку ша ји поли ти за ци је срп ског јези ка 
и ства ра ња посеб них књи жев них јези ка из срп ког јези ка у окви ру силом намет-
ну тог про це са ства ра ња нових, лажних наци ја на Бал ка ну. Сма тра мо да се овим 
поку ша ји ма мора ста ти на крај, те да је крај ње вре ме да се пре ки не са зло у по тре-
бом срп ског јези ка и кре и ра њем заблу да о овом пита њу. Напо ми ње мо чиње ни цу 
да срп ски језик има два у пот пу но сти рав но прав на књи жев на изго во ра - екав ски 
и ије кав ски, те да срп ски народ и наро чи то држа ва Срби ја не сме ју толе ри са ти 
пре кра ја ње језич ких чиње ни ца и поку шај да се срп ским јези ком сма тра само 
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екав ска ћири лич ка вари јан та нашег јези ка, а да се ије кав ске лати нич ке пред ста-
вља ју као нека кви нови, тзв. хрват ски и бошњач ки јези ци. Неспор на је чиње ни ца 
да су тзв. хрват ски, бошњач ки и црно гор ски језик само вари јан те срп ског јези ка, 
а да се језич ка при пад ност не поду да ра са вер ском при пад но шћу и да срп ским 
јези ком гово ре етнич ки Срби све три веро и спо ве сти, те сма тра мо да је нео п ход но 
да Народ на скуп шти на, доно ше њем ове декла ра ци је, ову чиње ни цу истак не као 
јасан и непро мен љив став држа ве Срби је.

 Посе бан про блем нала зи мо у више де це ниј ском изо стан ку аде кват не 
кул тур не поли ти ке наше држа ве. Наи ме, држав не инсти ту ци је које су у оба ве-
зи да, пошту ју ћи устав не и закон ске нор ме, раде на очу ва њу и зашти ти срп ског 
јези ка свој посао не оба вља ју ваља но, док је за мно ге поли ти ча ре пита ње зашти те 
срп ског јези ка спо ред но пита ње у срп ском поли тич ком живо ту, а за неке од њих, 
чак и табу тема. Сма тра мо да су држав не инсти ту ци је дужне да покло не дале ко 
већу пажњу овом пита њу, те да под сти чу, финан си ра ју и на дру ге начи не омо гу ће 
изра ду науч них про је ка та чији би циљ био зашти та срп ског јези ка, али и срп ске 
духов не и кул тур не башти не, како у матич ној држа ви, тако и у реги о ну и расе ја њу. 

 Пред ло же ном декла ра ци јом се ства ра осно ва да држав не инсти ту ци је 
пру же бољу зашти ту срп ког јези ка, а да Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је 
конач но фор му ли ше несум њив и јасан поли тич ки став да су сва књи жев на и 
науч на дела напи са на на срп ском јези ку део срп ске духов не и кул тур не башти-
не, те да ова декла ра ци ја послу жи као сво је вр сни покре тач ства ра ња нове срп ске 
кул тур не поли ти ке, кул тур не поли ти ке која је нашој држа ви и наро ду више него 
потреб на.

III ПРО ЦЕ НА ФИНАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ПОТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО-
ЂЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ 

 За спро во ђе ње ове декла ра ци је нису потреб на додат на финан сиј ска 
сред ства у буџе ту Репу бли ке Срби је.

IV РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ ПО ХИТ НОМ ПОСТУП КУ
 С обзи ром да је од завр шет ка Дру гог свет ског рата срп ски језик, као 

већин ски језик гра ђа на Срби је, угро жен, сма тра мо да декла ра ци ју тре ба 
што пре усво ји ти.

Архив Српског покрета  Двери
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
Посла нич ка гру па ДВЕ РИ
13. окто бар 2017. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

На осно ву одред бе чл. 107.  ст. 1. Уста ва Репу бли ке Срби је, те чла на 40. ст. 1. тач-
ке 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни и чл. 150. ст. 1. и 190. ст. 1. Послов ни ка Народ не 
скуп шти не, под но си мо ПРЕД ЛОГ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ О ЗАШТИ ТИ ЋИРИ ЛИ ЦЕ И 
ОЧУ ВА ЊУ КЊИ ЖЕВ НОГ  И КУЛ ТУР НОГ БЛА ГА СРП СКОГ ЈЕЗИ КА НАСТА ЛОГ 
НА ЛАТИ НИ ЦИ, с пред ло гом да се, на осно ву чла на 167. Послов ни ка Народ не 
скуп шти не, доне се по хит ном поступ ку.

НАРОД НИ ПОСЛА НИ ЦИ (пот пи са ни сви посла ни ци Посла нич ке гру пе Срп-
ског покре та Две ри)

ПРЕД ЛОГ
Пола зе ћи од Уста ва Репу бли ке Срби је који у чла ну 10. јасно про пи су је да су у 

Репу бли ци Срби ји у слу жбе ној упо тре би срп ски језик и ћири лич но писмо, 
Има ју ћи у виду
- да су језик и писмо основ не карак те ри сти ке наци о нал ног иден ти те та,
- да за дру ге наро де није карак те ри стич но да има ју два писма и да дво а збуч је 

пред ста вља про блем у кул тур ном, про свет ном и еко ном ском сми слу,
- да је ћири ли ца јед но од нај пре по зна тљи ви јих обе леж ја кул тур не исто ри је 

Срба, о чему све до че сви нај зна чај ни ји писа ни спо ме ни ци наше кул ту ре,
- да се у међу на род ним стан дар ди ма међу јези ци ма који кори сте лати нич на 

писма не наво ди срп ски језик, због чега се све што је до сада напи са но лати ни-
цом на срп ском јези ку у свет ским библи о теч ким фон до ви ма књи жи у хрват ску 
кул тур ну башти ну,

- да дома ћа лати ни ца није поду дар на са латин ском и европ ском лати ни цом, 
тако да не пред ста вља ника кву ком па ра тив ну пред ност у одно су на ћири ли цу,

- да је ћири ли ца јед но од нај са вр ше ни јих и гра фич ки нај леп ших писа ма све та,
Узи ма ју ћи у обзир да посто ји реал на опа сност да се ћири ли ца као основ но 

писмо срп ског јези ка исти сне и пот пу но изгу би из упо тре бе у јав ној сфе ри,
Исто вре ме но пошту ју ћи језик и писмо наци о нал них мањи на које живе у 

Срби ји, што је и зако ном регу ли са но у нашој држа ви, 
Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је доно си:
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ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ О ЗАШТИ ТИ ЋИРИ ЛИ ЦЕ И ОЧУ ВА ЊУ КЊИ ЖЕВ НОГ  И 
КУЛ ТУР НОГ БЛА ГА СРП СКОГ ЈЕЗИ КА НАСТА ЛОГ НА ЛАТИ НИ ЦИ

1. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је пози ва све држав не инсти ту ци је 
Репу бли ке Срби је да пре ду зму нео п ход не мере ради зашти те ћири ли це и делат-
ног уна пре ђе ња упо тре бе овог писма.

2. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је ће кроз изме не и допу не Зако на о 
слу жбе ној упо тре би јези ка и писма додат но закон ски регу ли са ти упо тре бу ћири-
ли це у јав ној сфе ри, што ће под ра зу ме ва ти и казне не одред бе за непо што ва ње 
кори шће ња ћири ли це у јав ној упо тре би.

3. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је сма тра да сви јав ни нат пи си у 
Срби ји мора ју бити истак ну ти на ћири лич ном писму. 

4. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је пози ва мини стар ства про све те и 
кул ту ре у Вла ди Репу бли ке Срби је да актив ни је раде на уна пре ђе њу кори шће ња 
ћири лич ног писма код мла дих, посеб но има ју ћи у виду да је упо тре ба ћири ли це 
у пот пу но сти ускла ђе на са савре ме ним инфор ма ци о ним тех но ло ги ја ма.

5. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је пози ва, а закон ће уско ро и оба ве-
зи ва ти све штам па не и елек трон ске меди је у Репу бли ци Срби ји да сво је садр жа је 
обја вљу ју на ћири ли ци и тако допри не су очу ва њу овог писма.

6. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је пози ва све изда вач ке куће и кул-
тур не делат ни ке из Репу бли ке Срби је да сво ја дела обја вљу ју на ћири ли ци.

7. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је апе лу је на Срп ску ака де ми ју нау-
ка и умет но сти, Мати цу срп ску, Срп ску књи жев ну задру гу и дру ге важне науч не 
и кул тур не инсти ту ци је да се пуном сна гом укљу че и пру же струч ну подр шку 
ради очу ва ња и уна пре ђе ња упо тре бе ћири ли це.

8. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је сма тра нео п ход ним изра ду Стра те-
ги је очу ва ња ћири ли це на цело куп ном говор ном под руч ју срп ског јези ка, јер је 
неста ја ње ћири ли це сигу ран знак посте пе ног губље ња наци о нал ног иден ти те та 
Срба који живе ван Срби је.

9. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је тра жи од над ле жних држав них 
орга на хит но саби ра ње и чува ње све у куп ног књи жев ног бла га срп ског јези ка 
наста лог на лати ни ци, које тре ба пре не ти и на основ но писмо срп ског јези ка – 
ћири ли цу, и тако га сачу ва ти за будућ ност.

10. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је тра жи од над ле жних држав-
них орга на да се ово књи жев но бла го наста ло на лати ни ци у међу на род ној науч-
ној јав но сти зашти ти као део кул тур не исто ри је Срба,  јер се ради о књи жев ним 
дели ма наста лим на срп ском јези ку. 

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

I УСТАВ НИ ОСНОВ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Устав ни основ за доно ше ње ове декла ра ци је садр жан је у одред би чл. 99. 

ст. 1. тач. 7. Уста ва Репу бли ке Срби је, којим је про пи са но да Народ на скуп-
шти на доно си зако не и дру ге опште акте из над ле жно сти Репу бли ке Срби је, 
као и у одред би чл. 8. ст. 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни, којим је, изме ђу 
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оста лог, про пи са но да Народ на скуп шти на доно си декла ра ци је.

II РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Пола зе ћи од устав не одред бе која про пи су је да су у Репу бли ци Срби ји у слу-

жбе ној упо тре би срп ски језик и ћири лич ко писмо, те садр жин ски иден тич не 
одред бе Зако на о слу жбе ној упо тре би јези ка и писа ма, нео п ход но је да Народ на 
скуп шти на Репу бли ке Срби је конач но зау зме јасан и недво сми слен став по овом 
кључ ном пита њу. 

Пред ло гом ове декла ра ци је под но си лац жели да Народ на скуп шти на, као 
нај ва жни је пред став нич ко тело срп ског наро да, оба ве же све држав не инсти ту ци је 
да се додат но анга жу ју по пита њу зашти те и уна пре ђе ња ћири ли це као зва нич ног 
писма Репу бли ке Срби је и основ ног обе леж ја срп ског наци о нал ног иден ти те та.

Све до ци смо да је про те клих деце ни ја ћири лич ко писмо све више угро же но, 
да се њего ва при ме на поти ску је у дру ги план, а да се устав не и закон ске нор ме 
које гаран ту ју зашти ту срп ског јези ка и ћири лич ког писма не пошту ју. Дво а-
збуч је, као карак те ри сти ка, није свој стве но већи ни дру гих наро да, те сма тра мо 
да, с обзи ром на ову осо бе ност код срп ског наро да, држа ва и држав не инсти ту-
ци је мора ју посеб ну пажњу да посве те зашти ти ћири ли це као основ ног срп ског 
писма и јед ног од нај зна чај ни јих и нај пре по зна тљи ви јих обе леж ја мно го ве ков не 
кул тур не исто ри је Срба.

Сма тра мо да посто ји реал на опа сност да се ћири ли ца као основ но писмо срп-
ског јези ка исти сне и пот пу но изгу би из упо тре бе у јав ној сфе ри, што сма тра мо 
недо пу сти вим. Нажа лост, делу је да они који би понај ви ше тре ба ло да деле ову 
нашу бри гу, то не чине. Пита ње зашти те ћири ли це као основ ног срп ског писма 
за држав не инсти ту ци је није при о ри тет, већ сасвим спо ред на тема, која не завре-
ђу је већу пажњу. Ова ква ситу а ци ји у Срби ји вла да већ деце ни ја ма. Доно ше ње 
ове декла ра ци је би био почет ни корак у пра вом сме ру, у сме ру про ме не одно са 
држа ве пре ма основ ном срп ском писму и јед ном од глав них обе леж ја иден ти те та 
већин ског наро да држа ве Срби је.

Тако ђе, напо ми ње мо да аргу мент по којем лати ни ца пред ста вља ком па ра-
тив ну пред ност у одно су на ћири ли цу. напро сто не сто ји, с обзи ром да срп ска 
лати ни ца није поду дар на са латин ском и европ ском лати ни цом.

Пред ло же ном декла ра ци јом Народ на скуп шти на ће се оба ве за ти да уре ђе њем 
закон ске мате ри је, пре све га изме на ма и допу на ма Зако на о слу жбе ној упо тре би 
јези ка и писма, поја ча зашти ту ћири ли це у сми слу додат ног регу ли са ња упо тре-
бе ћири ли це у јав ној сфе ри. Нео п ход но је да наве де не изме не и допу не садр же и 
посеб не казне не одред бе за непо што ва ње кори шће ња ћири ли це у јав ној упо тре-
би. Наи ме, казне не одред бе као један од бит них еле ме на та сва ке гра не пра ва, ће 
неспор но ути ца ти на веће пошто ва ње основ них закон ских одред би о упо тре би 
ћири лич ког писма у јав ној сфе ри. 

Сфе ра упо тре бе ћири ли це коју сма тра мо посеб но зна чај ним јесте упо тре ба 
овог писма код мла дих. Мини стар ства про све те и кул ту ре у Вла ди Репу бли ке 
Срби је мора ју актив ни је ради ти на уна пре ђе њу кори шће ња ћири ли це код мла-
дих. Нео п ход но је да се овом пита њу при сту пи озбиљ но и делат но, без нала же ња 
било каквих изго во ра, наро чи то с обзи ром да је упо тре ба ћири ли це у пот пу но-
сти ускла ђе на са савре ме ним инфор ма ци о ним тех но ло ги ја ма. При мер који би 
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доно ше њем ове декла ра ци је поста ви ле држав не инсти ту ци је, пред во ђе не Народ-
ном скуп шти ном, као нај ви шим пред став нич ким телом гра ђа на Срби је, биле би 
оба ве за не да сле де све важне науч не, кул тур не и дру ге инсти ту ци је, изда вач ке 
куће и дру ги кул тур ни делат ни ци.

Нада ље, нео п ход но је да се при сту пи изра ди Стра те ги је очу ва ња ћири ли це 
на цело куп ном говор ном под руч ју срп ског јези ка. Изра да наве де не стра те ги је 
мора бити камен теме љац про це са очу ва ња основ ног срп ског писма, те у њеној 
при пре ми, изра ди и доно ше њу уче шће тре ба да узму не само држав не, већ и све 
дру ге важне науч не и кул тур не инсти ту ци је. Покре тач овог про јек та мора бити 
Народ на скуп шти на. 

Пред ло же ном декла ра ци јом се ства ра осно ва да држав не инсти ту ци је пру же 
аде кват ни ју зашти ту ћири лич ног писма, а да се упо тре ба ћири ли це уна пре ди, а 
њено при су ство у јав ној сфе ри поја ча. Нео п ход но је да Народ на скуп шти на Репу-
бли ке Срби је конач но фор му ли ше недво сми слен и јасан поли тич ки став који 
ће пра ти ти све дру ге држав не и недр жав не инсти ту ци је, те да ова декла ра ци ја 
послу жи као сво је вр сни покре тач ства ра ња нове срп ске кул тур не поли ти ке, кул-
тур не поли ти ке која је нашој држа ви и наро ду више него потреб на.

III ПРО ЦЕ НА ФИНАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ПОТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО-
ЂЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ 

За спро во ђе ње ове декла ра ци је нису потреб на додат на финан сиј ска 
сред ства у буџе ту Репу бли ке Срби је. 

IV РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ ПО ХИТ НОМ ПОСТУП КУ
С обзи ром да је од завр шет ка Дру гог свет ског рата ћири лич но писмо, 

као већин ско писмо гра ђа на Срби је, угро же но, сма тра мо да декла ра ци ју 
тре ба што пре усво ји ти.

Архив Српског покрета  Двери

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
Посла нич ка гру па ДВЕ РИ
16. окто бар 2017. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

На осно ву одред бе чл. 107. ст. 1. Уста ва Репу бли ке Срби је, те чла на 40. ст. 1. тач-
ке 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни и чл. 150. ст. 1. и 190. ст. 1. Послов ни ка Народ не 
скуп шти не, под но си мо ПРЕД ЛОГ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ О ИЗРА ЖА ВА ЊУ ПОЧА СТИ 
ГРА ЂА НИ МА СРБИ ЈЕ НЕСРП СКЕ НАЦИ О НАЛ НО СТИ ПОГИ НУ ЛИМ ЗА ОТАЏ БИ НУ, 
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с пред ло гом да се, на осно ву чла на 167. Послов ни ка Народ не скуп шти не, доне се 
по хит ном поступ ку.

НАРОД НИ ПОСЛА НИ ЦИ (пот пи са ни сви посла ни ци Посла нич ке гру пе Срп-
ског покре та Две ри)

ПРЕД ЛОГ
Има ју ћи у виду да је пре ма Уста ву Репу бли ка Срби ја држа ва срп ског наро да 

и свих гра ђа на који у њој живе,
Узи ма ју ћи у обзир чиње ни цу да су се кроз нашу исто ри ју број ни при пад ни ци 

срп ске вој ске несрп ске наци о нал но сти исти ца ли по својоj хра бро сти и пожр тво-
ва но сти у рату,

Наро чи то се сећа ју ћи и пам те ћи да су у бал кан ским рато ви ма, Првом и Дру-
гом свет ском рату, као и у отаџ бин ским одбрам бе ним рато ви ма од 1991-1999. 
годи не, рату ју ћи  и жртву ју ћи се за Срби ју поги ну ли број ни гра ђа ни несрп ске 
наци о нал но сти,

Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је доно си:

ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ О ИЗРА ЖА ВА ЊУ ПОЧА СТИ ГРА ЂА НИ МА СРБИ ЈЕ  
НЕСРП СКЕ НАЦИ О НАЛ НО СТИ ПОГИ НУ ЛИМ ЗА ОТАЏ БИ НУ

1. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је изра жа ва посеб но пошто ва ње и 
ода је почаст свим гра ђа ни ма несрп ске наци о нал но сти који су дали сво је живо те 
боре ћи се у рато ви ма на стра ни држа ве Срби је;

2. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је пози ва над ле жне инсти ту ци је 
Репу бли ке Срби је да ода ју почаст овим херо ји ма поди за њем спо ме ни ка којим 
би се обе ле жио њихов допри нос бор би за сло бо ду наше зајед нич ке oтаџбине;

3. Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је пред ла же да се изра ди ком пле тан 
попис свих гра ђа на несрп ске наци о нал но сти који су дали сво је живо те у отаџ бин-
ским рато ви ма како њихо ва име на не би била забо ра вље на;

4. Народ на Скуп шти на пред ла же да се одре ди посе бан Дан заштит ни ка 
отаџ би не и држав ног једин ства као држав ни пра зник, којим би се обе ле жа ва ло 
сећа ње на све поги ну ле за сло бо ду Срби је.  

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

I УСТАВ НИ ОСНОВ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
 Устав ни основ за доно ше ње ове декла ра ци је садр жан је у одред би чл. 

99. ст. 1. тач. 7. Уста ва Репу бли ке Срби је, којим је про пи са но да Народ на скуп-
шти на доно си зако не и дру ге опште акте из над ле жно сти Репу бли ке Срби је, 
као и у одред би чл. 8. ст. 1. Зако на о народ ној скуп шти ни, којим је, изме ђу 
оста лог, про пи са но да Народ на скуп шти на доно си декла ра ци је.

II РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Како је чла ном 1. Уста ва Репу бли ка Срби ја дефи ни са на као држа ва срп-
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ског наро да и свих гра ђа на који у њој живе, узи ма мо у обзир више ве ков ну 
мул ти ет нич ност и мул ти кул ту рал ност про сто ра на коме зајед но са срп ским 
наро дом живе и при пад ни ци дру гих наро да, који су у скла ду са вре ме ном и 
исто риј ским окол но сти ма, дели ли суд би ну са срп ским наро дом.

Декла ра ци јом осо би то жели мо да скре не мо пажњу дома ћој, али и свет ској 
јав но сти на одсу ство сва ке врсте ксе но фо би је, нето ле ран ци је, шови ни зма и наци о-
нал не нетр пе љи во сти већин ског срп ског наро да пре ма при пад ни ци ма несрп ског 
наро да, кроз при ме ре и ода ва ње поча сти број ним при пад ни ци ма срп ске вој ске 
несрп ске наци о нал но сти, који су се, кроз исто ри ју, исти ца ли по својоj хра бро сти 
и пожр тво ва но сти у рато ви ма за осло бо ђе ње од оку па то ра.

Еви дент но је да су у бал кан ским рато ви ма, Првом и Дру гом свет ском рату, 
као и у отаџ бин ским одбрам бе ним рато ви ма од 1991-1999. годи не, рату ју ћи  и 
жртву ју ћи се за Срби ју стра да ли број ни гра ђа ни несрп ске наци о нал но сти, чиме 
су се упи са ли у веч ну књи гу херо ја, пре ма који ма Репу бли ка Срби ја има оба ве зу 
да раз ви ја кул ту ру сећа ња, а све у циљу раз ви ја ња мира и сло ге при пад ни ка раз ли-
чи тих наци о нал но сти који су гра ђа ни Репу бли ке Срби је и да би се иста кли све тли 
при ме ри ових родо љу ба у циљу вас пи та ња и обра зо ва ња буду ћих гене ра ци ја у 
духу патри о ти зма, љуба ви пре ма отаџ би ни у којој живе сви гра ђа ни Срби је, без 
обзи ра на наци о нал ну при пад ност.

Сма тра мо да се усва ја њем Декла ра ци је о изра жа ва њу поча сти гра ђа-
ни ма Срби је несрп ске наци о нал но сти поги ну лим за отаџ би ну чини први 
корак у посве ћи ва њу пажње овој теми, како би се кроз зако но дав не актив-
но сти Народ не скуп шти не и напо ри ма држав них инсти ту ци ја Репу бли ке 
Срби је одре дио посе бан држав ни пра зник под нази вом „Дан заштит ни ка 
отаџ би не и држав ног једин ства“, којим би се обе ле жа ва ло сећа ње на све 
поги ну ле за сло бо ду Срби је.  

 
III ПРО ЦЕ НА ФИНАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ПОТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО-

ЂЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ 
За спро во ђе ње ове декла ра ци је нису потреб на додат на финан сиј ска 

сред ства у буџе ту Репу бли ке Срби је. 

IV  РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ ПО ХИТ НОМ ПОСТУП КУ
 С обзи ром да су Репу бли ка Срби ја и њени гра ђа ни у послед њих 25 

годи на изло же ни неу те ме ље ној јав ној кам па њи о при су ству ксе но фо би је, 
нето ле ран ци је, шови ни зма и наци о нал не нетр пе љи во сти пре ма при пад ни-
ци ма несрп ског наро да, наро чи то у стра ним меди ји ма, сма тра мо да декла-
ра ци ју тре ба што пре усво ји ти, како би се све држав не инсти ту ци је ста ви ле у 
функ ци ју све до че ња исти не о толе рант но сти, госто прим ству и широ ко гру-
до сти свих гра ђа на Срби је.

                                                              Архив Српског покрета  Двери
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
Посла нич ка гру па ДВЕ РИ
17. окто бар 2017. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

На осно ву одред бе чл. 107.  ст. 1. Уста ва Репу бли ке Срби је, те чла на 40. ст. 1. тач-
ке 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни и чл. 150. ст. 1. и 190. ст. 1. Послов ни ка Народ не 
скуп шти не, под но си мо ПРЕД ЛОГ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ РЕПУ-
БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ О ЗАШТИ ТИ ПОРО ДИ ЦЕ У СРБИ ЈИ, с пред ло гом да се узме у пре трес.

НАРОД НИ ПОСЛА НИ ЦИ (пот пи са ни сви посла ни ци Посла нич ке гру пе Срп-
ског покре та Две ри)

ПРЕД ЛОГ
Има ју ћи у виду:
−	 Устав Репу бли ке Срби је, члан 62, став 2; члан 63, став 2; члан 65, став 1; 

члан 66, став 1,
−	 Поро дич ни закон, члан 2, став 1; члан 3, став 1; члан 5, став 2; члан 15, 

став 1; члан 68, ста во ве 1 и 2,
−	 Уни вер зал ну декла ра ци ју о људ ским пра ви ма, члан 16, ста во ве 1, 2 и 

3; члан 25, став 2; члан 26, став 3,
−	 Међу на род ни пакт о еко ном ским, соци јал ним и кул тур ним пра ви-

ма, члан 10, став 1, тач ке 1) и 2),
−	 Међу на род ни пакт о гра ђан ским и поли тич ким пра ви ма, члан 23, 

став 1, и
−	 Кон вен ци ју о пра ви ма дете та, члан 18, став 1,
 Народ на скуп шти на Репу бли ке Срби је доно си:

ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ НАРОДНE СКУПШТИНE РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ
О ЗАШТИ ТИ ПОРО ДИ ЦЕ У СРБИ ЈИ

1. Поро ди ца, уте ме ље на у брач ној зајед ни ци мушкар ца и жене, је при род-
на и основ на једи ни ца дру штва, ста ри ја од сва ке иде о ло ги је, рели ги је и 
држав ног уре ђе ња, и као таква има пра во на зашти ту држа ве и дру штва. 

2. Поро ди ца је нај вред ни ји ресурс Репу бли ке Срби је и при род на сре ди на у 
којој се деца рађа ју, поди жу и вас пи та ва ју. Као таква, поро ди ца је гарант 
наци о нал ног опстан ка, основ на еко ном ска једи ни ца и зајед ни ца без које 
нема одр жи вог раз во ја и напрет ка дру штва и држа ве.

3. Депо пу ла ци ја пред ста вља нај ве ћу опа сност за дуго роч ни опста нак наро да 
и држа ве. При о ри тет рада Народ не скуп шти не и Вла де Репу бли ке Срби је 
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сто га мора бити систе мат ско и све о бу хват но реша ва ње овог про бле ма 
кроз спро во ђе ње про-поро дич не и про-ната ли тет не поли ти ке. Држа ва 
ће шти ти ти инсти ту ци је бра ка и поро ди це све о бу хват ном про-поро дич-
ном поли ти ком.

4. Про-поро дич на поли ти ка тре ба да буде одво је на од соци јал не поли ти ке. 
Држа ва ће охра бри ва ти брач не паро ве да има ју већи број деце. Посве ће-
ност брач них паро ва ства ра њу више дет не поро ди це не сме бити раз лог 
за оси ро ма ше ње поро ди це. 

5. Држа ва ће мера ма директ не и инди рект не финан сиј ске помо ћи, поре ским 
рефор ма ма, кре и ра њем мера за пре по зна ва ње роди тељ ства као зани ма ња, 
мера ма које ће омо гу ћи ти лак ше сти ца ње поро дич ног дома и раз во јем 
про-поро дич ног обра зо ва ња и кул ту ре спро во ди ти зашти ту поро ди це. 

6. При о ри тет при пла ни ра њу буџе та Репу бли ке Срби је биће издва ја ња за 
помоћ и подр шку поро ди ци. 

7. Држа ва ће подр жа ва ти пред у зе ћа и ком па ни је које ће при ме њи ва ти про-
поро дич не прин ци пе у свом посло ва њу. 

8. Држа ва ће сти му ли са ти медиј ске садр жа је који про мо ви шу вред но сти 
поро дич ног живо та и роди тељ ства, и исто вре ме но стро жи је регу ли са ти 
медиј ске садр жа је који су у супрот но сти са тра ди ци о нал ним поро дич-
ним вред но сти ма гра ђа на Репу бли ке Срби је. 

9. Држа ва ће про мо ви са ти обра зов но-вас пит не про гра ме који пошту ју тра-
ди ци о нал не кул тур не, етнич ке и рели гиј ске вред но сти гра ђа на Срби је, 
које су у бли ском одно су са поро дич ним вред но сти ма, ува жа ва ју ћи 
фун да мен тал но пра во роди те ља да одлу чу ју о вас пи та њу и обра зо ва њу 
сво је деце. 

10.  У циљу дуго роч ног оства ре ња зашти те поро ди це у Срби ји потреб но је ово 
пита ње увр сти ти у Устав Срби је, фор ми ра ти Мини стар ство за поро ди цу 
у Вла ди Репу бли ке Срби је и уве сти инсти ту ци ју Заштит ни ка поро ди це. 

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

I УСТАВ НИ ОСНОВ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
 Устав ни основ за доно ше ње ове декла ра ци је садр жан је у одред би чл. 

99. ст. 1. тач. 7. Уста ва Репу бли ке Срби је, којим је про пи са но да Народ на скуп-
шти на доно си зако не и дру ге опште акте из над ле жно сти Репу бли ке Срби је, 
као и у одред би чл. 8. ст. 1. Зако на о Народ ној скуп шти ни, којим је, изме ђу 
оста лог, про пи са но да Народ на скуп шти на доно си декла ра ци је.

II РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДОНО ШЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ
Пре ма пода ци ма Заво да за ста ти сти ку Репу бли ке Срби је, при род ни при-

ра штај у 2016. годи ни је изно сио -36100, док смо у послед њих 10 годи на изгу би-
ли пре ко 350.000 ста нов ни ка. При род ни при ра штај на 1000 ста нов ни ка изно-
си -5,1, док је сто па укуп ног фер ти ли те та 1,46, што је апсо лут но недо вољ но 
за про сту репро дук ци ју ста нов ни штва. По овим пара ме три ма не зао ста је мо 
ни за раз ви је ним држа ва ма Евро пе (Немач ка 1,50; Ита ли ја 1,37; Шпа ни ја 1,32, 
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итд). Сма тра мо да је про блем депо пу ла ци је, која је све изра же ни ја из годи не у 
годи ну, при о ри тет ни про блем са којим се наша држа ва и дру штво суо ча ва ју. 
Пре ма пода ци ма о ста ро сној струк ту ри ста нов ни штва, удео осо ба ста ри јих од 
60 годи на у укуп ном ста нов ни штву изно си више од 27%. 

Ана ли зи ра ју ћи узро ке депо пу ла ци је и мере у бор би про тив ове поја ве, 
закљу чи ли смо да се до дуго роч ног реше ња може доћи само кроз посма-
тра ње поро ди це као основ не једи ни це дру штва. У све о бу хват ној подр шци 
поро ди ци је дакле кључ реше ња демо граф ског про бле ма. Супру жни ци у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва има ју при род ну жељу за више од јед ног дете та, али 
из број них раз ло га се не одлу чу ју на такав корак. Међу нај ва жни јим раз-
ло зи ма је неси гур ност у ста бил ну будућ ност, нере ше но стам бе но пита ње, 
недо вољ на укуп на при ма ња поро ди це, итд. Пре ма важе ћем Уста ву и Поро-
дич ном зако ну, као и пре ма међу на род но при хва ће ним оба ве за ма, Репу-
бли ка Срби ја је дужна да поро ди цу зашти ти као основ ну једи ни цу дру штва. 

Сма тра мо да су посто је ће мере соци јал не поли ти ке пре ва зи ђе не и неа-
де кват не, како у подр шци поро ди ци, тако и у бор би про тив депо пу ла ци је. 
Соци јал на поли ти ка тре ба да оста не резер ви са на за оне гра ђа не који ма је 
она и потреб на, и посеб но је тре ба про ши ри ти, у скла ду са могућ но сти ма. 

Неза ви сно од соци јал не поли ти ке, потреб но је од теме ља фор му ли са-
ти про-поро дич ну поли ти ку, као подр шку поро ди ци, основ ној ћели ји дру-
штва, али и као једи ни испра ван пут ка реша ва њу про бле ма депо пу ла ци је. 

Има ју ћи у виду зна чај брач не зајед ни це као осно ве поро ди це, Народ на 
скуп шти на тре ба да изно ва нагла си зна чај бра ка и све бене фи те које брак 
доно си свим чла но ви ма поро ди це, и да фор му ли ше мере поро дич не поли-
ти ке за све поро ди це, како оне које ће тек има ти потом ство, тако и за више-
дет не поро ди це. Исто вре ме но, држа ва тре ба да сти му ли ше брач не паро ве 
да има ју више деце, исто вре ме но бри ну ћи да про ши ре ње поро ди це не дове-
де до њеног оси ро ма ше ња. Уло га држа ве у овом про це су је од пре суд ног зна-
ча ја. 

Кре и ра њем систе мат ских и све о бу хват них мера про-поро дич не поли-
ти ке, држа ва тре ба да омо гу ћи повољ ни је сти ца ње поро дич ног дома, побољ-
ша ње мате ри јал ног ста ту са поро ди це и ства ра ње усло ва за лак ше одлу чи ва-
ње брач них паро ва на даље рађа ње. 

Поста вља њем пита ња финан сиј ске помо ћи поро ди ци као при о ри тет-
ној тач ки при ли ком пла ни ра ње буџе та за сва ку сле де ћу годи ну, држа ва би 
посла ла јак сиг нал поро ди ца ма у Срби ји да о њима бри не као о нај вред ни-
јем ресур су и зало гу за будућ ност.

Сти му ли са њем посло да ва ца ка уво ђе њу и при ме ни про-поро дич них 
послов них прин ци па, као што су флек си бил но и пар ци јал но рад но вре ме, 
као и запо шља ва ње првен стве но мај ки, осло бо ди ће се нова рад на места и 
омо гу ћи ти веће уче шће жена на тржи шту рада, што ће зауз врат допри не ти 
даљем побољ ша њу мате ри јал ног ста ња поро ди ца.

Поре ском рефор мом у прав цу поре ских олак ши ца за оне који ула зе у 
брак, ства ра ју поро ди цу и рађа ју децу, под сти че се поро ди чан живот у Срби-
ји и сви они који се опре де ле да живе поро дич но и има ју више деце тиме 
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побољ ша ва ју и свој мате ри јал ни поло жај у дру штву. 
Про мо ви са њем и подр шком про-поро дич них медиј ских и обра зов но-

вас пит них про гра ма ће се дуго роч но вас пи та ти гене ра ци је које ће пошто-
ва ти тра ди ци о нал не поро дич не вред но сти нашег наро да и даље ути ца ти на 
сма ње ње после ди ца депо пу ла ци је.

Пита ње зашти те поро ди це није пита ње за јед ну стран ку, нити за један 
ман дат Вла де или један сазив Народ не скуп шти не. Пита ње зашти те и подр-
шке поро ди це, и у ширем кон тек сту бор бе про тив нега тив них демо граф-
ских трен до ва у Срби ји је пита ње наци о нал ног опстан ка. Зато сма тра мо да 
тема зашти те поро ди це мора да нађе сво је место у Уста ву, доби је мини стар-
ство у Вла ди и инсти ту ци ју заштит ни ка поро ди це. 

Сто га апе лу је мо на коле ге народ не посла ни ке да усво је ову Декла ра ци ју 
као први корак у кре и ра њу про-поро дич них и про-ната ли тет них мера, које 
мора ју кре ну ти од инсти ту ци о нал не подр шке поро ди ци са нај ви шег нивоа 
зако но дав не вла сти у Срби ји.

III ПРО ЦЕ НА ФИНАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ПОТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО-
ЂЕ ЊЕ ДЕКЛА РА ЦИ ЈЕ 

 За спро во ђе ње ове декла ра ци је нису потреб на додат на финан сиј ска 
сред ства у буџе ту Репу бли ке Срби је. 

Архив Српског покрета  Двери

НАРОД НА СКУП ШТИ НА РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ
ПРЕД СЕД НИ КУ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ
У Бео гра ду,
дана 14. 02. 2018. годи не

ПРЕД ЛОГ ЗА ГЛА СА ЊЕ О НЕПО ВЕ РЕ ЊУ ВЛА ДИ2

У скла ду са чл. 217. Послов ни ка Народ не скуп шти не под но си мо Пред лог за 
гла са ње о непо ве ре њу Вла ди Репу бли ке Срби је.

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ
Ми, пот пи са ни народ ни посла ни ци, пред ла же мо гла са ње о непо ве ре њу Вла-

ди Репу бли ке Срби је:
• због изу зет но лошег мате ри јал ног ста ња и живот ног стан дар да гра ђа на 

Репу бли ке Срби је;
• због ката стро фал ног ста ња у обра зо ва њу, здрав ству и кул ту ри;
• због нај ни же сто пе при вред ног раста у реги о ну;

2  Народ ни посла ни ци Срп ског покре та Две ри, Покре та Доста је било и чла но ви посла-
нич ке гру пе Нова Срби ја – Покрет за спас Срби је, под не ли су 14. фебру а ра 2018. годи не Народ ној 
скуп шти ни Пред лог за гла са ње о непо ве ре њу вла ди,
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• због неза ко ни тог и про тив у став ног усва ја ња Зако на о буџе ту Репу бли ке 
Срби је за 2018. годи ну, крше ња про це ду ра и демо крат ских пра ви ла;

• због ста ња у РТС-у, гото во пот пу ног медиј ског мра ка и ста ња у меди ји ма;
• због избе га ва ња пред сед ни це и чла но ва Вла де Репу бли ке Срби је да уче-

ству ју у рас пра ви o Пред ло гу зако на о буџе ту Репу бли ке Срби је за 2018. 
годи ну и пра те ћем сету Пред ло га зако на;

• због раши ре не коруп ци је и кри ми на ла;
• због несре ђе них бирач ких спи ско ва;
• због мини ста ра који нема ју основ не ква ли фи ка ци је за посао који обја вља ју;
• због избо ра неспо соб них стра нач ких кадро ва на нај од го вор ни ја места 

у држа ви;
• због недо зво ље ног и неза ко ни тог ути ца ја Вла де на неза ви сност рада 

Репу блич ког јав ног тужи ла штва;
• због чиње ни це да сва ке годи не Срби ју напу сти десе ти не хиља да мла дих 

људи који сво ју будућ ност не виде у Срби ји;
У при ло гу Вам доста вља мо спи сак народ них посла ни ка који под но се Пред-

лог за гла са ње о непо ве ре њу Вла ди Репу бли ке Срби је.

Архив Српског покрета  Двери

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
НАРОД НА СКУП ШТИ НА
14. фебру ар 2018. годи не
Бео град

ПРЕД СЕД НИ КУ НАРОД НЕ СКУП ШТИ НЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ3

На  осно ву одред бе чла на 118. ста ва 2. Уста ва Репу бли ке Срби је и одред бе чла на 
234. Послов ни ка Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби је, под но си мо:

ПРЕД ЛОГ ЗА РАЗ РЕ ШЕ ЊЕ ПРЕД СЕД НИ КА РЕПУ БЛИ КЕ

с пред ло гом да се увр сти на днев ни ред прве наред не сед ни це НС РС, по хит-
ном поступ ку. 

3  Народ ни посла ни ци Срп ског покре та Две ри и Покре та Доста је било, под не ли 
су 14. фебру а ра 2018. годи не пред сед ни ку Народ не скуп шти не Предлогзаразрешење
председникаРепублике.



392

ДВЕ РИ СРП СКЕ СЛО БО ДЕ  - Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019.

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ
 
Поло жај и устав но прав на при ро да пред сед ни ка Репу бли ке у устав ном моде лу 

Репу бли ке Срби је се сво ди на тзв. моде ра тор ну уло гу у одно си ма изме ђу извр шне 
и зако но дав не гра не вла сти. Такав поло жај шефа држа ве почи ва на демо крат ском 
леги ти ми те ту, јер се шеф држа ве бира на непо сред ним избо ри ма. Пред сед ник 
Репу бли ке мора има ти над стра нач ку, над на ци о нал ну и над ре ги о нал ну уло гу, јер 
су то прет по став ке за изра жа ва ње држав ног једин ства. Поред наве де ног, пред-
сед ник Репу бли ке у устав но прав ном сми слу има посеб ну везу са АП КИМ, због 
садр жи не закле тве коју пола же при ли ком сту па ња на дужност, а која је про пи-
са на у нор ма тив ном делу Уста ва. 

Међу тим, акту ел ни пред сед ник Репу бли ке повре дио је Устав Репу бли ке 
Срби је у више навра та. 

На првом месту, мора мо ука за ти на фла грант но крше ње устав них наче ла 
суве ре но сти и тери то ри јал не цело ви то сти држа ве коју пред ста вља и чији је шеф. 
Наи ме, дана 31. авгу ста 2017. годи не, Алек сан дар Вучић се у Бри се лу сусрео са пред-
став ни ком иле гал них орга на у При шти ни, са тзв. пред сед ни ком лажне држа ве 
Косо во, Хаши мом Тачи јем. Том при ли ком поме ну ти су дого во ри ли импле мен-
та ци ју тзв. спо ра зу ма о пра во су ђу, који је део спор них, неу став них бри сел ских 
спо ра зу ма, а што је под ра зу ме ва ло инте гра ци ју срп ских носи ла ца пра во суд них 
функ ци ја у тзв. косов ски пра во суд ни систем. До дого во ре не инте гра ци је је напо-
слет ку дошло дана 24. окто бра 2017. годи не, када су срп ске суди је и јав ни тужи о ци 
поло жи ле закле тву у каби не ту Хаши ма Тачи ја.

Ова квим посту па њем пред сед ник Репу бли ке је повре дио више одре да ба 
нор ма тив ног дела важе ћег Уста ва Репу бли ке Срби је, и то: одред бу чла на 111 Уста-
ва којом је про пи са но да пред сед ник Репу бли ке изра жа ва држав но једин ство, 
одред бу чла на 97. Уста ва која уре ђу је над ле жно сти Репу бли ке, те, можда и нај-
ва жни је одред бе чла но ва 2 и 8 Уста ва Репу бли ке Срби је. Наи ме, одред ба чла на 
2 Уста ва про пи су је да су носи о ци суве ре но сти гра ђа ни, те да није дан држав ни 
орган, поли тич ка орга ни за ци ја, гру па или поје ди нац не може при сво ји ти суве-
ре ност од гра ђа на. Поме ну ти дого вор са пред став ни ком нека квих иле гал них 
орга на на тери то ри ји АП КИМ која је под тре нут ном оку па ци јом, теро ри стом 
Тачи јем, пред ста вља  корак у прав цу фак тич ног при зна ња неза ви сно сти тзв. 
држа ве Косо во, те одри ца ње од јед не од три гра не вла сти сва ке држа ве: суд ске 
вла сти. Исто вре ме но, на опи са ни начин, пред сед ник Репу бли ке је неу став ним 
путем, фак тич ки при ну дио срп ске носи о це пра во суд них функ ци ја да узму уче-
шће у раду иле гал них орга на и поста ну део иле гал ног систе ма који важе ћи Устав 
не пре по зна је, буду ћи да је сход но одред би чла на 194 ст. 1 Уста ва про пи са но да је 
прав ни поре дак Репу бли ке Срби је једин ствен. 

Тако ђе, одред бом чла на 8 ста ва 1 Уста ва Репу бли ке Срби је про пи са но је да је 
тери то ри ја наше држа ве једин стве на и неде љи ва. Из наве де не одред бе је несум-
њи во да пред сед ник Репу бли ке није имао овла шће ња да при сту пи закљу че њу и 
импле мен та ци ји горе поме ну тог дого во ра, те да нема пра во на пред у зи ма ње кора ка 
који дово де у пита ње једин стве ност и неде љи вост тери то ри је Репу бли ке Срби је.
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Како је до опи са не повре де Уста ва дошло у вези са деша ва њи ма на тери то-
ри ји АП КИМ која је под тре нут ном оку па ци јом, то про из ла зи да је пред сед ник 
Репу бли ке на изло же ни начин пре кр шио и текст устав не закле тве, про пи са не 
одред бом чл. 114 ст. 3 Уста ва, а која гла си: „Закли њем се да ћу све сво је сна ге посве-
ти ти очу ва њу суве ре но сти и цели не тери то ри је Репу бли ке Срби је, укљу чу ју ћи и 
Косо во и Мето хи ју као њен састав ни део, као и оства ри ва њу људ ских и мањин ских 
пра ва и сло бо да, пошто ва њу и одбра ни Уста ва и зако на, очу ва њу мира и бла го ста-
ња свих гра ђа на Репу бли ке Срби је и да ћу саве сно и одго вор но испу ња ва ти све 
сво је дужно сти”.

Пред сед ник Репу бли ке Срби је Алек сан дар Вучић више пута је повре дио Устав 
Репу бли ке Срби је, нару шио наче ло поде ле вла сти на ком почи ва уре ђе ње вла сти 
и пре ко ра чио је сво ја овла шће ња, те су се сте кли усло ви за њего во раз ре ше ње са 
функ ци је пред сед ни ка.

Пре ма чла ну 111. Уста ва Репу бли ке Срби је пред сед ник Репу бли ке изра жа ва 
држав но једин ство Репу бли ке Срби је, а пре ма чла ну 115. Уста ва пред сед ник Репу-
бли ке не може оба вља ти дру гу јав ну функ ци ју или про фе си о нал ну делат ност.

Алек сан дар Вучић је на функ ци ју пред сед ни ка Репу бли ке иза бран дана 
2. апри ла 2017. годи не, као кан ди дат Срп ске напред не стран ке чији је и даље 
пред сед ник. Уко ли ко пре ма устав ном моде лу пред сед ник Репу бли ке изра жа ва 
држав но једин ство, онда ипак не сме бити на челу било које пар ти је, јер држав но 
једин ство под ра зу ме ва пред ста вља ње цели не, а не јед не поли тич ке пар ти је као 
дела те цели не.

Иако је више пута јав но пози ван да под не се остав ку на функ ци ју пред сед ни ка 
стран ке, Алек сан дар Вучић је то одбио прав да ју ћи се чиње ни цом да је и нека да-
шњи пред сед ник Борис Тадић исто вре ме но био и пред сед ник стран ке, те да то 
неће учи ни ти док не завр ши посло ве које је пла ни рао и не нађе себи аде кват ног 
заме ни ка у стран ци.

Ова квим и слич ним изја ва ма Алек сан дар Вучић је пока зао да је све стан 
крше ња Уста ва које чини, те да то чини намер но, затим да соп стве не при ват не 
инте ре се и инте ре се Срп ске напред не стран ке ста вља изнад Уста ва и да уоп ште 
не наме ра ва да под јед на ко пред ста вља све гра ђа не, што је устав на свр ха инсти-
ту ци је пред сед ни ка Репу бли ке.

Уко ли ко наме ра ва да буде пред сед ник свих гра ђа на, те да заи ста изра жа ва 
држав но једин ство, пред сед ник Репу бли ке не може и не сме да оба вља нијед ну 
дру гу јав ну функ ци ју, а наро чи то не функ ци ју пред сед ни ка поли тич ке пар ти је, 
јер поли тич ка пар ти ја по сво јој дефи ни ци ји засту па пар ти ку лар не инте ре се јед-
ног дела наро да, а ника ко свих гра ђа на.

Члан 6. Уста ва Репу бли ке Срби је дефи ни ше забра ну суко ба инте ре са и про-
пи су је да нико не може врши ти држав ну или јав ну функ ци ју која је у суко бу са 
њего вим дру гим функ ци ја ма, посло ви ма или при ват ним инте ре си ма.

Како функ ци ју пред сед ни ка стран ке није и не наме ра ва да напу сти, Алек сан-
дар Вучић на такав начин кон ти ну и ра но крши чла но ве 6, 111. и 115 Уста ва Репу бли-
ке Срби је и тиме директ но обе сми шља ва инсти ту ци ју пред сед ни ка Репу бли ке.
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Алек сан дар Вучић је сво јим доса да шњим поступ ци ма тако ђе више пута 
повре дио и члан 4 Уста ва Репу бли ке Срби је, који пред ви ђа да уре ђе ње вла сти у 
Репу бли ци Срби ји почи ва на поде ли вла сти на зако но дав ну, извр шну и суд ску.

Пред сед ник Репу бли ке не сме да се меша у рад пра во су ђа. Наи ме, Алек сан-
дар Вучић је више пута у јав но сти комен та ри сао суд ске пре су де у поступ ци ма 
који су у току, поми њао у нега тив ном кон тек сту суди је које су их доно си ле, сиг-
на ли зи ра ју ћи на тај начин поже љан исход поступ ка и тако чинио недо зво љен 
при ти сак на суд ство, крше ћи директ но чла но ве 4. и 149. Уста ва, који про пи су ју 
да је суд ска власт неза ви сна, да је суди ја у врше њу судиј ске функ ци је неза ви сан и 
пот чи њен само Уста ву и зако ну, те да је сва ки ути цај на суди ју у врше њу судиј ске 
функ ци је забра њен.

Поли тич ки ути цај на пра во су ђе, пред сед ник Репу бли ке првен стве но је оства-
ри вао путем меди ја, како штам па них, тако и елек трон ских. Пред сед ник је од 
почет ка свог ман да та, више пута комен та ри сао суд ске одлу ке и суд ске поступ ке, 
наво де ћи у комен та ри ма сво је прог но зе и оче ки ва ња. Пред сед ник је на тај начин 
вршио ути цај на пра во суд не орга не, кон стант но оце њу ју ћи да ли су суди је на аде-
ква тан и про фе си о на лан начин при сту па ле сво јим зада ци ма, ства ра ју ћи сво јим 
изја ва ма при ти сак на рад истих.

Поред недо зво ље ног меша ња у суд ску власт, Алек сан дар Вучић кон стант но 
ути че на поли ти ку Вла де и оба вља рад ње које пре ма Уста ву при па да ју пре ми је ру 
и мини стри ма, а не пред сед ни ку Репу бли ке, те поред већ поме ну тог крше ња наче-
ла поде ле вла сти и чла на 4 Уста ва, пред сед ник Репу бли ке тако крши и чла но ве 
122 и 123 Уста ва који про пи су ју да је Вла да носи лац извр шне вла сти у Репу бли ци 
Срби ји и да Вла да утвр ђу је и води поли ти ку.

При ли ком била те рал них и мул ти ла те рал них саста на ка, са пред став ни ци ма 
нај ви ших вла сти дру гих држа ва, пред сед ник Алек сан дар Вучић се редов но поја-
вљи вао на истим у свој ству пред став ни ка Репу бли ке Срби је, иако су наве де ни 
састан ци под ра зу ме ва ли при су ство само пре ми је ра или мини ста ра. Пред сед ник 
је, без аде кват ног обја шње ња и у супрот но сти са свим дипло мат ским про то ко ли-
ма држа ве и међу на род ном прак сом, сво ју фигу ру исти цао у први план. Током 
посе та и саста на ка са пред став ни ци ма нај ви ших орга на вла сти, мења ју ћи не 
само пре ми је ра већ и мини стре Репу бли ке Срби је, пред сед ник је ства рао при вид 
и лошу сли ку у не само дома ћој већ и у међу на род ној јав но сти о томе да поде ле 
вла сти у нашој држа ви нема, и да јед на осо ба - пред сед ник Репу бли ке, може да 
врши мно го више од јед не функ ци је.

Ути цај на рад Вла де Репу бли ке Срби је, нај бо ље се огле дао пре све га у оце њи-
ва њу рада свих мини ста ра и дава њем одго во ра на пита ња из искљу чи ве над ле-
жно сти мини ста ра  Вла де Репу бли ке Срби је.

Нај све жи ји при мер крше ња Уста ва Репу бли ке Срби је од стра не пред сед ни ка 
Алек сан дра Вучи ћа је њего во директ но уче шће у избор ној кам па њи на локал ним 
избо ри ма у Бео гра ду, Бору, Аран ђе лов цу, Мио ни ци, Пећин ци ма, Него ти ну, као и 
избо ри ма за месне зајед ни це у Лесков цу. Иако пред сед ник Репу бли ке, Алек сан-
дар Вучић се поја вљи вао на пред из бор ним ску по ви ма Срп ске напред не стран ке 
где је држао гово ре и био пред ста вљан у избор ном про па ганд ном мате ри ја лу као 
да је носи лац листа на локал ним избо ри ма.
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На овај начин, поно во обје ди њу ју ћи функ ци ју пред сед ни ка стран ке и пред сед-
ни ка Репу бли ке, оста ле избор не листе и кан ди да ти су ста вље ни у нерав но пра ван 
поло жај и нару шен је леги ти ми тет избор ног про це са у тим општи на ма, што све 
пред ста вља Уста вом недо зво ље но пона ша ње.

Све горе на ве де не повре де које зло у по тре бом свог поло жа ја, пре ко ра че њем 
овла шће ња и суштин ским нера зу ме ва њем сво је функ ци је у устав ном систе му, 
кон стант но чини Алек сан дар Вучић, дово љан су раз лог да Народ на скуп шти на 
покре не посту пак раз ре ше ња име но ва ног са функ ци је пред сед ни ка Репу бли ке 
Срби је.

На осно ву све га наве де ног, доле пот пи са ни народ ни посла ни ци зах те ва ју да 
се на днев ни ред ста ви пита ње покре та ње поступ ка за раз ре ше ње пред сед ни ка 
Репу бли ке Срби је, Алек сан дра Вучи ћа, због повре де Уста ва Репу бли ке Срби је.

Архив Српског покрета  Двери

2. ПОЛИ ТИЧ КИ ПРО ГЛА СИ И СПО РА ЗУ МИ

БОЖИЋ НИ ПРО ГЛАС
Сабор ни прин ци пи сарад ње патри от ских поли тич ких сна га

Пола зе ћи од чиње ни це да наци о нал но одго вор ним срп ским поли тич ким 
орга ни за ци ја ма инте рес Срби је јесте и мора бити увек на првом месту, и да оства-
ре њу тог инте ре са тре ба да буду усме ре ни сви њихо ви ста во ви, одлу ке и мере које 
пред у зи ма ју;

Уйо зо ра ва ју ћи да се Срби ја нала зи у дубо кој поли тич кој, еко ном ској, морал-
ној, соци јал ној и демо граф ској кри зи; 

Има ју ћи у виду чиње ни цу да су доса да шња усит ње ност, раз је ди ње ност и 
међу соб на супрот ста вље ност патри от ских поли тич ких сна га у Срби ји дове ли 
до тога да у Скуп шти ни Срби је нису засту пље не патри от ске и евро скеп тич не 
поли тич ке опци је, и да самим тим у Скуп шти ни нико не засту па ста во ве гра ђа на 
Срби је који се про ти ве ула ску Срби је у ЕУ и НАТО и не при хва та ју еко ном ску и 
кул тур ну коло ни за ци ју Срби је;

ДЕМО КРАТ СКА СТРАН КА СРБИ ЈЕ, ПОКРЕТ ДВЕ РИ И 
ГРУ ПА ПАТРИ ОТ СКИХ ИНТЕ ЛЕК ТУ А ЛА ЦА

изра жа ва ју спрем ност да буду носи о ци саби ра ња свих патри от ских поли-
тич ких сна га Срби је, које ће се оку пи ти око сле де ћих поли тич ких прин ци па:

1. Уре ђе ње Срби је као јаке прав не држа ве засно ва не на демо крат ским 
наче ли ма. Демо крат ски поре дак је угро жен, држав не инсти ту ци је се уру ша-
ва ју само во љом вла сти, прав на држа ва не функ ци о ни ше, избор ни про цес је на 
иви ци регу лар но сти.... Јаку и дело твор ну прав ну држа ву сна жног ауто ри те та 
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ства ра ће мо на зако ни ма који  искљу чи во одго ва ра ју прав ној и кул ту ро ло шкој 
тра ди ци ји Срби је и акту ел ним еко ном ским и соци јал ним при ли ка ма. Дома ћи 
прав ни поре дак мора да има супрeматију над нор ма ма међу на род ног пра ва, а 
рати фи ко ва ни међу на род ни спо ра зу ми мора ју да буду у сагла сно сти са Уста вом. 
Медиј ске сло бо де се гуше, оне мо гу ћен је демо крат ски дија лог заступ ни ка раз ли-
чи тих поли тич ких ста во ва. Зато је бор ба за јача ње сло бо де меди ја нерас ки ди во 
веза на за оства ре ње наци о нал них инте ре са, за осло ба ђа ње Срби је и оства ре ње 
усло ва да гра ђа ни сло бод но одлу чу ју о сво јој будућ но сти, поли ти ци коју власт 
тре ба да води и путу којим Срби ја тре ба да иде.

2. Одбра на Косо ва и Мето хи је у саста ву Срби је. Посто је ћи Устав Срби је, 
упр кос недо ста ци ма, пред ста вља непре мо сти ву пре пре ку дез ин те гра ци ји Срби-
је. Зато је одбра на важе ћег Уста ва бор ба за очу ва ње Косо ва и Мето хи је у саста ву 
Срби је и бра на рас пар ча ва њу и сла бље њу Срби је. Сма тра мо да пре го во ре о Косо-
ву и Мето хи ји који се одви ја ју у Бри се лу под посре до ва њем ЕУ, као и при ме ну 
анти у став ног Бри сел ског спо ра зу ма, тре ба пре ки ну ти и тему КиМ вра ти ти у 
Савет без бед но сти УН. Све анти у став не спо ра зу ме скло пље не по пита њу Косо ва 
и Мето хи је на ште ту срп ског наро да сма тра мо ништав ним и након фор ми ра ња 
наци о нал но одго вор не вла сти пони шти ће мо их. Пара лел но, зала же мо се за мак-
си мал ну држав ну помоћ опстан ку срп ског наро да на Косо ву и Мето хи ји. 

3. Побољ ша ње усло ва живо та и пораст живот ног стан дар да гра ђа на. 
Годи на ма уна зад усло ви живо та се погор ша ва ју, стан дард ста нов ни штва опа да, 
соци јал не раз ли ке се пове ћа ва ју. Сма ње ње пла та и пен зи ја и њихо во замр за ва ње 
на нео д ре ђен рок ова кво ста ње ће дра ма тич но погор ша ти. Наша дужност је да 
зајед нич ким напо ром издеј ству је мо про ме ну погре шне држав не и еко ном ске 
поли ти ке који ма се угро жа ва сам био ло шки опста нак срп ског наро да. Нај ва жни ји 
наци о нал ни зада так данас види мо у бор би про тив беле куге и разним видо ви ма 
подр шке јача њу ната ли те та у Срби ји. 

4. Одлуч но про ти вље ње даљим евро ин те гра ци ја ма Срби је. Цена коју Срби ја 
тре ба да пла ти ула зак у Европ ску уни ју су при ста ја ње на раз би ја ње Срби је, даље 
сла бље ње њеног држав ног једин ства, пре кид при ја тељ ских одно са са држа ва ма 
који су јој исто риј ски саве зни ци и нај пер спек тив ни ји трго вин ски парт не ри, еко-
ном ска коло ни за ци ја, рас про да ја про фи та бил них пред у зе ћа и пољо при вред ног 
земљи шта. Зала же мо се за пре кид при ме не Спо ра зу ма о сарад њи и при дру жи-
ва њу са ЕУ и пре у ре ђи ва ње међу соб них одно са у прав цу еко ном ске сарад ње са 
поје ди нач ним европ ским држа ва ма. Дру ге иде је о европ ској еко ном ској сарад њи, 
попут пред ло га о ства ра њу Евро пе наци ја и једин стве ног еко ном ског про сто ра 
„од Лиса бо на до Вла ди во сто ка“, тако ђе тре ба да буду раз мо тре не. 

5. Срп ске инте гра ци је. Нај ва жни је инте гра ци је за нас су срп ске инте гра-
ци је, што пре све га под ра зу ме ва поли тич ко, еко ном ско и кул тур но пове зи ва ње 
са Репу бли ком Срп ском и бор бу за њено очу ва ње. Наша оба ве за је и зашти та 
држа во твор но сти, наци о нал ног иден ти те та и људ ских пра ва Срба у Црној Гори. 
Посеб ну пажњу посве ти ће мо пра ви ма срп ског наро да и у дру гим бив шим југо-
сло вен ским репу бли ка ма, као и очу ва њу наци о нал ног иден ти те та Срба у Расе ја њу 
и омо гу ћа ва њу њихо ве што бли же и чвр шће везе са Мати цом. 
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6. Спре ча ва ње ула ска Срби је у НАТО. После ди це НАТО агре си је на СР Југо-
сла ви ју су очи глед не и дале ко се жне: губи так људ ских живо та, раза ра ње при вре де, 
уни шта ва ње живот не сре ди не и здра вља ста нов ни штва, оти ма ње Косо ва и Мето-
хи је... Поред ових, посто је и поли тич ки, еко ном ски и без бед но сни раз ло зи зашто 
Срби ја не тре ба да поста не чла ни ца НАТО. Зато ћемо пове сти одлуч ну и отво ре ну 
бор бу за обно ву вој ске и вој но-поли тич ког суве ре ни те та Срби је и про тив сва ког 
обли ка непо сред ног или пуза ју ћег при бли жа ва ња Срби је НАТО пак ту. 

7. Чвр сто пове зи ва ње са Руси јом. Срби ја не сме да наста ви про цес евро ин те-
гра ци ја који је води у изо ла ци ју од свих оста лих зема ља све та. Да би Срби ја има ла 
било какав избор нео п ход но је чини ти све што је у нашој моћи да се била те рал ни 
поли тич ки, еко ном ски, вој ни и кул тур ни одно си са Руси јом, руским парт не ри ма 
у евро а зиј ским инте гра ци ја ма и дру гим при ја тељ ским земља ма све та уна пре де 
у нај ве ћој могу ћој мери и у обо стра ном инте ре су. У том кон тек сту нео п ход но је 
инсти ту ци о на ли зо ва ти одно се и про на ћи аде ква тан прав ни оквир за уче шће 
Срби је у про јек ти ма и про гра ми ма ОДКБ-а. 

8. Успо ста вља ње дуго роч но одр жи вог кон цеп та еко ном ског патри о ти
зма. Срби ја тре ба да све сво је ресур се ста ви у функ ци ју реин ду стри ја ли за ци је и 
соп стве ног еко ном ског раз во ја. Анга жо ва њем држа ве на успо ста вља њу повољ ног 
при вред ног амби јен та раз ви ле би се при вред не гра не у који ма би Срби ја пока за-
ла сво је ком па ра тив не пред но сти и зау зе ла боље место у међу на род ној поде ли 
рада. Про ти ви мо се рас про да ји држав них јав них пред у зе ћа и при род них ресур са. 
Посеб ну пажњу посве ти ће мо пољо при вре ди, пре храм бе ној инду стри ји и селу. 

9. Вође ње кул тур не поли ти ке која има за циљ сна же ње наци о нал ног иден
ти те та срп ског наро да. Вође ње актив не кул тур не поли ти ке мора бити усме ре но 
ка уоб ли ча ва њу срп ског ста но ви шта, јача њу само по што ва ња, поди за њу досто јан-
ства, као и ства ра њу све сти о потре би наци о нал не само ди сци пли не. Нео п ход но је 
да се очу ва ју тра ди ци о нал не вред но сти у срп ској и свет ској кул тур ној башти ни, 
као и уни вер зал на науч на, кул тур на и циви ли за циј ска достиг ну ћа. Посеб ну бри-
гу посве ти ће мо очу ва њу, него ва њу и закон ској зашти ти ћири ли це. Ово тре ба да 
поста не посеб на бри га срп ске про све те, у којој тре ба вра ти ти ауто ри тет срп ском 
учи те љу, настав ни ку и про фе со ру, као и досто јан ствен мате ри јал ни ста тус. Срп ски 
народ је неде љив, његов кул тур ни про стор је једин ствен, а вештач ка поде ла на 
„срп ско и срби јан ско“ за нас је непри хва тљи ва. Под ра зу ме ва се и гаран то ва на је 
Уста вом пот пу на сло бо да при пад ни ка наци о нал них мањи на које живе у Срби ји 
да башти не и раз ви ја ју сво ју кул ту ру.

10. Спро во ђе ње систем ске, несе лек тив не и инсти ту ци о на ли зо ва не бор бе 
про тив коруп ци је. Коруп ци ја је непре мо сти ва пре пре ка еко ном ском и демо крат-
ском раз во ју држа ве. Поред побољ ша ња посто је ћих анти ко руп тив них меха ни за ма, 
нужно је да се доне су про пи си који би регу ли са ли уна кр сно испи ти ва ње поре кла 
имо ви не ради њеног пра вед ног и про гре сив ног опо ре зи ва ња. Дослед ном при ме-
ном ових про пи са раз от кри ли би се меха ни зми неле гал ног бога ће ња тај ку на и са 
њима пове за них поли ти ча ра и поли тич ких стра на ка, зау ста ви ла пљач ка држа ве 
и успо ста ви ла прав да.

Да закљу чи мо: Услов за спро во ђе ње ових поли тич ких прин ци па јесте 
сме на акту ел не репу блич ке и покра јин ске вла сти. 
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Доса да шњи рад и учи нак акту ел ног режи ма на челу са Алек сан дром Вучи ћем 
оце њу је мо као лош по срп ске наци о нал не и држав не инте ре се, а посеб но ката-
стро фа лан по пита њу даљег оси ро ма ше ња гра ђа на Срби је кроз сма ње ње пла та 
и пен зи ја, погуб ног срља ња у ЕУ по сва ку цену, као и настав ка пре да је Косо ва и 
Мето хи је. Слич ном оце ном вред ну је мо и рад Боја на Пај ти ћа у Вој во ди ни, чија се 
поли ти ка суштин ски не раз ли ку је од поли ти ке репу блич ке вла сти. 

Из свих наве де них раз ло га зала же мо се за фор ми ра ње што ширег опо зи ци о-
ног патри от ског саве за про тив режи ма и пози ва мо дру ге патри от ске поли тич ке 
сна ге на сарад њу у бор би за ван ред не избо ре на свим ниво и ма.

Обра ћа мо се сви ма који ма је на срцу сло бод на и суве ре на Срби ја, сви ма који 
су неза до вољ ни овом вла шћу, сви ма који воле Срби ју - да нам се при дру же. 

У Бео гра ду,  о Божи ћу 2014. 

у име Демо крат ске стран ке Срби је,   
др Сан да Рашко вић Ивић

у име Покре та Две ри,
Бошко  О бра до вић

У име групе патриотских интелектуалаца
ака де мик Коста Чаво шки

проф.др Јасми на Вујић
мр Ђор ђе Вука ди но вић
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„СА ВЕРОМ У БОГА И СРП СТВО”
ПРЕ О БРА ЖЕЊ СКИ ПРО ГЛАС ДВЕ РИ И ЗДРА ВЕ СРБИ ЈЕ4

Пола зе ћи од изра зи те потре бе за фор ми ра њем сна жног народ ног опо зи ци о ног 
и патри от ског бло ка про тив акту ел не репу блич ке вла сти, покре ће мо зајед нич ку 
сарад њу и актив но сти на сле де ћим осно ва ма:

1.  Нашим саве зом Срби ја доби ја аутен ти чан народ ни поли тич ки покрет који 
чине људи који нису ком про ми то ва ни и корум пи ра ни у бавље њу поли ти ком.

2.   Ми смо срп ски родо љу би и зашти та срп ског наци о нал ног и духов ног 
иден ти те та, као и срп ских наци о нал них и држав них инте ре са, за нас је увек на 
првом месту. 

3.    Ми смо про тив ула ска Срби је у ЕУ и НАТО, зала же мо се за стра те шку 
сарад њу са Руси јом и Евро пу наци ја у којој би се пошто вао држав ни суве ре ни тет 
и наци о нал не раз ли чи то сти свих европ ских наци ја. 

4.   Ми смо про тив анти у став них Бри сел ских спо ра зу ма и, уме сто намет ну тог 
дија ло га који води ка при зна њу тзв. неза ви сног Косо ва од стра не држа ве Срби је, 
наста вља мо бор бу за очу ва ње Косо ва и Мето хи је у саста ву Срби је. 

5.   Оба ве за држа ве Срби је као матич не држа ве свих Срба који живе ван њених 
гра ни ца јесте непре ста на бри га и зашти та пра ва Срба у реги о ну и расе ја њу, са 
посеб ном посве ће но шћу ка оства ри ва њу зајед нич ке будућ но сти Срби је, Репу-
бли ке Срп ске и Црне Горе. 

6.   Није само Бео град Срби ја и посто ји Срби ја и ван Бео гра да, и о томе тре ба 
посеб но да бри ну поли ти ча ри који живе и раде ван Бео гра да, као и репу блич ка 
власт у цели ни. 

7.   Бео гра ду је потреб на сме на вла сти и нова гене ра ци ја бео град ских поли ти-
ча ра који до сада нису били на вла сти и који ће Бео гра ду вра ти ти карак тер срп ске 
пре сто ни це и поро дич ног гра да, а не веле гра да без иден ти те та којим вла да ју 
мафи ја шки цен три моћи. 

8.   Држав на имо ви на и пољо при вред но земљи ште нису на про да ју и не могу 
бити пред мет заку ли сних тај кун ско-поли тич ких ком би на ци ја нити рас про да је 
стран ци ма, већ тре ба да буду ста вље ни у функ ци ју дома ћег еко ном ског раз во ја.

9.   Сви гра до ви и општи не у Срби ји тре ба да поста ну поро дич ни цен три и 
при ја те љи беба, деце и поро ди це, а не мигрант ски кам по ви. 

10.  Цен трал на власт мора да бри не о еко ном ском опстан ку и раз во ју свих 
дело ва држа ве, а посеб ну бри гу заслу жу ју мање раз ви је на под руч ја и погра нич-
ни кра је ви Срби је. 

11.   Бан кар ска пљач ка гра ђа на Срби је мора бити зау ста вље на, а сви одго вор-
ни за пљач ка шке при ва ти за ци је, коруп ци ју, пра ње пара, купо ви ну дипло ма и 
про тив за ко ни то бога ће ње мора ју завр ши ти у затво ру.

4  Про глас је пот пи сан 21. авгу ста 2017. годи не.
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12.   Сва држав на финан сиј ска сред ства и дру ге могућ но сти: суб вен ци је, поре-
ске олак ши це, повољ не дуго роч не кре ди те, изво зне гаран ци је и инфра струк тур на 
ула га ња - тре ба да се ста ве у функ ци ју под сти ца ја дома ће при вре де. 

13.   Село, земља и пољо при вре да су вели ка раз вој на шан са Срби је, и овим 
нашим удру жи ва њем Срби ја конач но доби ја поли тич ки покрет срп ског села и 
сеља ка. 

14.   Про го во ри ће мо у име сред њег сло ја нашег ста нов ни штва и ста ти у зашти ту 
нај ва жни јих носи ла ца ста бил но сти наше држа ве: наших вој ни ка и поли ца ја ца, 
као и про свет них и здрав стве них рад ни ка, који су угро же ни под овом вла шћу. 

15.   У Евро пи и све ту који се мења ју Срби ја тре ба да нађе сво је место и свој 
инте рес, чува ју ћи свој наци о нал ни иден ти тет: веру, језик, писмо, кул ту ру, тра ди-
ци ју и оби ча је срп ског наро да и свих дру гих наро да који живе у Срби ји.

Сто је ћи на овим идеј ним осно ва ма, оба ве зу је мо се на зајед нич ку сарад њу у 
бор би за сме ну акту ел не репу блич ке вла сти и ства ра ње широ ког народ ног опо-
зи ци о ног фрон та који тре ба да иза ђе на сле де ће избо ре на свим ниво и ма као нова 
поли тич ка сна га и нада. Пози ва мо и дру ге стран ке, гру пе гра ђа на, јав не лич но сти 
и син ди ка те који деле исту забри ну тост над суд би ном Срби је под овом вла шћу и 
исте иде је о поли тич ким про ме на ма - да нам се при дру же. 

Дубо ко веру је мо у овај поли тич ки покрет из наро да и зна мо да нико не може 
да побе ди народ, када се сло жно пове же мо и орга ни зу је мо – са вером у Бога и 
Срп ство. 

Бошко Обра до вић, пред сед ник Срп ског покре та Две ри
Милан Ста ма то вић, пред сед ник Здра ве Срби је

Архив Српског покрета  Двери
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Пола зе ћи од држав не тра ди ци је срй ског наро да и њего вог исто риј ског йра ва на 
АП Косо во и Мето хи ја као састав ном делу тери то ри је Рейу бли ке Срби је, 

Има ју ћи у виду да је АП Косо во и Мето хи ја исто риј ски, држа во твор ни, духов ни 
и кул тур ни сто жер Рейу бли ке Срби је и њених гра ђа на,

Сле де ћи дух Уста ва Рейу бли ке Срби је, несум њи во дефи ни сан садр жи ном йре
ам бу ле којом је кон ста то ва но да је АП Косо во и Мето хи ја састав ни део Рейу бли ке 
Срби је, а има ју ћи у виду и садр жи ну одго ва ра ју ћих међу на род них ака та који ма се 
йотвр ђу је да је АП Косо во и Мето хи ја нео ту ђи ви део Рейу бли ке Срби је, 

Ува жа ва ју ћи йрин ци йи је лан и недво сми слен став Срй ске йра во слав не цркве да 
држав на власт Срби је не сме ника да да да сво ју сагла сност на оту ђе ње АП Косо во и 
Мето хи ја, јер оно што се силом узме, то се и вра ти, али оно што се йокло ни неко ме, 
то је за сваг да изгу бље но,

Пре йо зна ју ћи недво сми сле ну вољу гра ђа на Рейу бли ке Срби је којом се одба цу је 
јед но стра но и йро тив йрав но отце йље ње АП Косо во и Мето хи ја од Рейу бли ке Срби је,

Срй ски йокрет Две ри, Здра ва Срби ја и Народ ни Покрет „Отаџ би на“ доно се

ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ О ОДБРА НИ КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ

1. АП Косо во и Мето хи ја је састав ни и нео ту ђи ви део Репу бли ке Срби је, 
који се тре нут но нала зи под оку па ци јом, о чему без одла га ња тре ба оба ве сти ти 
међу на род ну јав ност.

2. Сма тра мо да није дан гра ђа нин Репу бли ке Срби је који се нала зи на јав ној 
функ ци ји нема пра во да пот пи ше оба ве зу ју ћи доку мент који ће прав но оту ђи ти 
АП Косо во и Мето хи ја као део тери то ри је Репу бли ке Срби је. Било какво фор мал но 
при зна ње само зва не држа ве, оли че не у иле гал ним орга ни ма у При шти ни, пред-
ста вља ло би трај ни губи так сто же ра срп ске држав но сти и кул тур но-исто риј ског 
иден ти те та срп ског наро да.

3. Сма тра мо да Вла да Репу бли ке Срби је тре ба да пре ки не сва ки вид кому-
ни ка ци је и пре го во ра у Бри се лу са пред став ни ци ма при штин ских иле гал них 
орга на, који се воде уз посред ство Европ ске уни је. Европ ска уни ја, чије су воде ће 
држа ве извр ши ле агре си ју на СРЈ, а чије су ору жа не сна ге око сни ца оку па ци о них 
тру па на тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја, ника ко не може бити посред ник у 
раз го во ри ма о реша ва њу про бле ма АП Косо во и Мето хи ја.  

4. Сма тра мо да Вла да Репу бли ке Срби је тре ба да пони шти све писа не и усме-
не спо ра зу ме постиг ну те у Бри се лу са пред став ни ци ма при штин ских иле гал них 
орга на, уз посре до ва ње Европ ске уни је, буду ћи да је реч о неу став ним, неза ко ни-
тим и при ват ним поли тич ким погод ба ма нео вла шће них лица.

5. Сма тра мо да Вла да Репу бли ке Срби је тре ба да нало жи свим поли тич ким 
орга ни за ци ја ма и поје дин ци ма који су на оку пи ра ној тери то ри ји АП Косо во и 
Мето хи ја укљу че ни у рад иле гал них орга на у При шти ни, а који при зна ју, при-
ме њу ју или доно се акте у окви ру иле гал ног при штин ског систе ма, да из истих 
одмах исту пе и ускра те им подр шку.
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6. Сма тра мо да Вла да Репу бли ке Срби је тре ба да покре не ини ци ја ти ву у 
орга ни ма УН да се раз го во ри о АП Косо во и Мето хи ја убу ду ће воде искљу чи во у 
окви ру Саве та без бед но сти УН.

7. Сма тра мо да Вла да Репу бли ке Срби је тре ба да пре ду зме све нео п ход не 
мере за дослед но и пот пу но пошто ва ње и извр ше ње Резо лу ци је 1244 СБ УН. Спро-
во ђе ње овог акта пред ста вља апсо лут ни при о ри тет у држав ној поли ти ци.

8. Сма тра мо да Вла да Репу бли ке Срби је тре ба да пре ду зме све мере и рад ње 
у циљу физич ког поврат ка и борав ка срп ског цивил ног и вој ног осо бља на тери-
то ри ји АП Косо во и Мето хи ја, сагла сно садр жи ни Резо лу ци је 1244 СБ УН. Ово се 
посеб но одно си на осо бље које ће одр жа ва ти непо сред ну везу са међу на род ном 
цивил ном миси јом и међу на род ним без бед но сним при су ством, обе ле жа ва ти/
чисти ти мин ска поља, одр жа ва ти при су ство на мести ма срп ске кул тур не башти-
не и на глав ним гра нич ним пре ла зи ма.

9. Сма тра мо да Вла да Репу бли ке Срби је тре ба да у што кра ћем року йре ду зме 
све нор ма тив не и дру ге рад ње у циљу обра зо ва ња Мини стар ства за АП Косо во и 
Мето хи ја. Ово мини стар ство ће оба вља ти све йосло ве држав не уйра ве који се одно се 
на йонов но уво ђе ње и функ ци о ни са ње држав них орга на и инсти ту ци ја Рейу бли ке 
Срби је на тери то ри ји АП Косо во и Мето хи ја.  

10. Здра ва Срби ја, Срп ски покрет Две ри и Народ ни Покрет „Отаџ би на“ пру-
жа ју пуну подр шку срп ском наро ду на Косо ву и Мето хи ји и оба ве зу ју се да ће 
зајед нич ким сна га ма ради ти на одбра ни Косо ва и Мето хи је. 

У Косов ској Митро ви ци,  Сла ви ша Ристић
Дана 02. окто бра 2017. годи не  Народ ни покрет „Отаџ би на“

Бошко Обра до вић,
Срп ски покрет Две ри

Милан Ста ма то вић,
Здра ва Срби ја

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 СРП СТВО“
ПРО ГЛАС ДВЕ РИ И ИСТОЧ НЕ АЛТЕР НА ТИ ВЕ

Пола зе ћи од изра зи те потре бе за обно вом наци о нал ног и патри от ског бло ка, 
разо ре ног изда јом и дело ва њем акту ел не вла сти и њених сате ли та, покре ће мо 
зајед нич ку сарад њу и актив но сти на сле де ћим осно ва ма:

- Наш савез допри но си томе да Срби ја обно ви аутен ти чан наци о нал ни 
поли тич ки покрет који чине људи који нису ком про ми то ва ни и корум пи ра ни 
у бавље њу поли ти ком.

- Ми смо срп ски родо љу би и зашти та срп ског наци о нал ног, духов ног и 
кул тур ног иден ти те та, као и срп ских наци о нал них и држав них инте ре са, за нас 
је увек на првом месту.

- Ми смо про тив ула ска Срби је у ЕУ и НАТО, и зала же мо се за стра те шку, 
мир но доп ску и вој ну сарад њу са Руском Феде ра ци јом.

- Ми смо про тив неу став них „Бри сел ских спо ра зу ма“ који пред ста вља ју 
при ват ну поли тич ку погод бу акту ел не вла сти у Бео гра ду и иле гал них орга на у 
При шти ни под патро на том ЕУ и кате го рич ки зах те ва мо њихов пони штај.

- Уме сто намет ну тог тзв. „уну тра шњег дија ло га” који води ка при зна њу  
неза ви сног Косо ва од стра не држа ве Срби је, наста вља мо бор бу за осло ба ђа ње 
Косо ва и Мето хи је.

- Одлуч но се про ти ви мо про јек ту „Вели ке Алба ни је“ који директ но ште ти 
срп ским наци о нал ним инте ре си ма.

- Оба ве за држа ве Срби је као матич не држа ве свих Срба који живе ван њених 
гра ни ца јесте непре ста на бри га и зашти та пра ва Срба у реги о ну и расе ја њу, са посеб-
ном посве ће но шћу ка оства ри ва њу зајед нич ке будућ но сти свих срп ских зема ља.

- Бори ће мо се да исти на о гено ци ду извр ше ном над срп ским наро дом у 
свим срп ским земља ма угле да све тлост дана.

- Обно ви ће мо срп ску вој ску и систем без бед но сти како нико не би дошао 
у иску ше ње да напад не Срби ју.

- Бео град није једи ни град у Срби ји. Држа ва не може да напре ду је без рав-
но мер ног еко ном ског раз во ја свих гра до ва, општи на и села, при чему посеб ну 
пажњу заслу жу ју погра нич не општи не и гра до ви.

- Бео гра ду је потреб на сме на вла сти и нова гене ра ци ја поли ти ча ра који ће 
Бео гра ду вра ти ти карак тер срп ске пре сто ни це и поро дич ног гра да, а не места из 
којег естрад ни поли ти ча ри обма на ма и медиј ским мани пу ла ци ја ма упра вља ју 
бирач ким телом широм Срби је. Бео град тре ба да задр жи сво ју аутен тич ност, а не 
да буде неу спе ла копи ја туђих пре сто ни ца.

- Држав на имо ви на и пољо при вред но земљи ште нису на про да ју, и не могу 
бити пред мет заку ли сних тај кун ско-поли тич ких ком би на ци ја нити рас про да је 
стран ци ма, већ тре ба да буду ста вље ни у функ ци ју дома ћег еко ном ског раз во ја.
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- Сви гра до ви и општи не у Срби ји тре ба да поста ну поро дич ни цен три и 
при ја те љи беба, деце и поро ди це. У поро ди ци лежи кључ демо граф ске обно ве и 
држа ва је дужна да поро ди ци пру жи сву могу ћу зашти ту.

- Поли тич ко-тај кун ска пљач ка гра ђа на Срби је мора бити зау ста вље на, а сви 
одго вор ни за пљач ка шке при ва ти за ци је, коруп ци ју, пра ње пара, и неза ко ни то 
бога ће ње мора ју завр ши ти у затво ру.

- Зала же мо се за обно ву срп ског бан кар ског сек то ра и кажња ва ње одго вор-
них за ликви да ци ју нај ве ћих срп ских бана ка. Само здрав наци о нал ни бан кар ски 
систем може покре ну ти при вре ду, обез бе ди ти пра вич но кре ди ти ра ње, пораст 
инве сти ци ја и потреб ну ликвид ност.

- Пре ки ну ће мо сва ки вид непо вољ не сарад ње са пљач ка шким међу на род-
ним финан сиј ским инсти ту ци ја ма попут ММФ-а и Свет ске бан ке. Сара ђи ва ће мо 
на рав но прав ној осно ви са финан сиј ским цен три ма где може мо пости ћи боље 
усло ве кре ди ти ра ња, укљу чу ју ћи и Евро а зиј ске финан сиј ске цен тре. Зау ста ви-
ће мо даље заду жи ва ње држа ве и гра ђа на и спре чи ће мо пад буду ћих гене ра ци ја 
у дужнич ко роп ство.

- Сва држав на финан сиј ска сред ства и дру ге могућ но сти: суб вен ци је, поре-
ске олак ши це, повољ не дуго роч не кре ди те, изво зне гаран ци је и инфра стук тур на 
ула га ња тре ба да се ста ве у функ ци ју дома ће при вре де.

- Осло ње ни на дома ћу памет и при ја тељ ске земље поста ви ће мо осно ву за брзи 
тех но ло шки раз вој Срби је. Наша држа ва ће поно во бити у свет ском науч ном врху, 
спре чи ће мо губи так срп ског науч ног, здрав стве ног и тех но ло шког потен ци ја ла.

- Село, земља и пољо при вре да су вели ка раз вој на шан са Срби је, и овим 
нашим удру жи ва њем Срби ја обна вља поли тич ки покрет срп ског села и сеља ка. 
Зау ста ви ће мо оду ми ра ње срп ског села и ство ри ће мо усло ве за раз вој пољо при вре де.

- Про го во ри ће мо у име сред њег сло ја нашег ста нов ни штва, носи о ца еко ном-
ског раз во ја, и ста ти у зашти ту нај ва жни јих носи ла ца ста бил но сти наше држа ве: 
наших вој ни ка и поли ца ја ца као и про свет них, здрав стве них и дру гих рад ни ка 
који су угро же ни под овом вла шћу.

- Гово ри ће мо у име пен зи о не ра и свих сиро ма шних, обес пра вље них, угро-
же них и одба че них гра ђа на Срби је, који су оста вље ни на цеди лу у послед њих 25 
годи на.

- У Евро пи и све ту који се мења ју Срби ја тре ба да нађе сво је место и свој инте-
рес, чува ју ћи свој наци о нал ни иден ти тет: веру, језик, писмо, кул ту ру, тра ди ци ју 
и оби ча је срп ског наро да и свих дру гих наро да који живе у Срби ји. Зала же мо се 
за Евро пу наци ја у којој би се пошто вао држав ни суве ре ни тет, тра ди ци ја и наци-
о нал не раз ли чи то сти свих европ ских наци ја.

Сто је ћи на овим идеј ним осно ва ма, оба ве зу је мо се на зајед нич ку сарад њу у 
бор би за сме ну акту ел не репу блич ке вла сти и ства ра ње широ ког народ ног опо-
зи ци о ног фрон та који тре ба да иза ђе на сле де ће избо ре на свим ниво и ма као нова 
поли тич ка сна га и нада. Пози ва мо и дру ге поли тич ке стран ке, гру пе гра ђа на, јав не 
лич но сти и син ди ка те који деле исту забри ну тост над суд би ном Срби је под овом 
вла шћу и исте иде је о поли тич ким про ме на ма да нам се при дру же. 
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Дубо ко веру је мо у овај поли тич ки покрет из наро да и зна мо да нико не може 
да побе ди народ када се сло жно пове же мо и орга ни зу је мо – СА ВЕРОМ У БОГА 
И СРП СТВО.

У Бео гра ду, дана 07. новем бра 2017.  СРП СКИ ПОКРЕТ ДВЕ РИ
Пред сед ник

Бошко Обра до вић

ИСТОЧ НА АЛТЕР НА ТИ ВА
Пред сед ник

Дра ган Тодо ро вић

Архив Српског покрета  Двери

Пола зе ћи од чиње ни ца да је посто је ћи пар то крат ски систем дубо ко огре зао 
у кри ми нал, коруп ци ју, пот пу но одсу ство одго вор но сти, као и да су сви оста ли 
поли тич ки субјек ти пар ти ци пи ра ли у вла сти и чине део тог систе ма, у жељи за 
суштин ском про ме ном таквог систе ма, поли тич ке орга ни за ци је Доста је било и 
Срп ски покрет Две ри пот пи су ју

ДЕКЛА РА ЦИ ЈУ
О САРАД ЊИ НА ЛОКАЛ НИМ ИЗБО РИ МА РАС ПИ СА НИМ  

ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИ НЕ

1. Уз пуно ува жа ва ње раз ли чи тих иде о ло ги ја и погле да на раз ли чи та дру штве-
на пита ња, под ра зу ме ва ју ћи пуну сагла сност око демо крат ског систе ма вла сти, 
неза ви сних гра на вла сти и инсти ту ци ја систе ма, сло бод них избо ра, сло бо де меди-
ја, прав не држа ве, вла да ви не пра ва и сло бо де и пра ва сва ког поје дин ца, глав на 
зајед нич ка тема кам па ње и тач ка оку пља ња Пот пи сни ка декла ра ци је је бор ба 
про тив коруп ци је, пар то кра ти је и пар тиј ске пара зит ске држа ве. Та бор ба про тив 
коруп ци је и пар тиј ске држа ве под ра зу ме ва бор бу про тив пар тиј ског запо шља ва-
ња, бура зер ске еко но ми је, наме ште них тен де ра, пар тиј ског реке та, пре тва ра ња 
Срби је у земљу јеф ти не рад не сна ге, бор бу за пот пу ну тран спа рент ност држа ве, 
при ват ност гра ђа на, јав не кон кур се, одго вор ност држа ве пре ма гра ђа ни ма и уво-
ђе ње пот пу не одго вор но сти свих јав них функ ци о не ра и држав них слу жбе ни ка.

Ова декла ра ци ја је темељ сва ког спо ра зу ма о тех нич кој, пред из бор ној сарад-
њи. Пот пи сни ци декла ра ци је ће има ти сво је посеб не одбор нич ке клу бо ве након 
спро ве де них избо ра и пот пу но само стал но и неза ви сно води ти сво ју поли ти ку.

2. Основ ни прин цип сарад ње Пот пи сни ка декла ра ци је је бази ран на зајед-
нич кој бор би про тив коруп ци је, чији су кључ ни еле мен ти систем одго вор но сти и 
пот пу на тран спа рент ност држа ве на свим ниво и ма. Пот пу на тран спа рент ност је 



VII ДОКУ МЕН ТИ 2015-2018.

407

детаљ но дефи ни са на у При ло гу 1. који је састав ни део овог спо ра зу ма, одно си се 
на све орга не држав не упра ве, сва јав на пред у зе ћа, заво де, уста но ве, све директ не 
и инди рект не кори сни ке буџет ских сред ста ва, као и сва при вред на дру штва и 
дру га прав на лица у који ма држа ва има већин ско вла сни штво и садр жи:

1. За сва ки динар мора да се зна на шта је потро шен, по ком уго во ру и ком 
прав ном лицу је извр ше на упла та, за све јав не набав ке обја вље на сва доку мен та ци ја

2. Број запо сле них по сва ком осно ву, систе ма ти за ци ја рад них места, мери ла 
рад ног учин ка, јав не био гра фи је свих руко во ди ла ца, јав ни кон кур си

3. Попис и про це ну вред но сти покрет не и непо крет не имо ви не, свих дуго-
ва ња и потра жи ва ња, свих суд ских спо ро ва

3. Пот пи сни ци декла ра ци је се оба ве зу ју да неће пра ви ти пред из бор ну или 
пости збор ну коа ли ци ју, ула зи ти у власт, директ но или инди рект но пре ко дирек-
тор ских, заме нич ких и савет нич ких места у јав ном сек то ру, са СНС, стран ка ма које 
су у коа ли ци ји са СНС на било ком нивоу и дру гим стран ка ма вла да ју ћег режи ма. 

4. Пот пи сни ци декла ра ци је се оба ве зу ју да неће пра ви ти пред из бор ну или 
пости збор ну коа ли ци ју, ула зи ти у власт, директ но или инди рект но пре ко дирек-
тор ских, заме нич ких и савет нич ких места у јав ном сек то ру, са било којом поли тич-
ком орга ни за ци јом која на било ком нивоу вла сти не пошту је прин цип пот пу не 
тран спа рент но сти из тач ке 2. ове декла ра ци је. 

У Бео гра ду, дана 19. јану а ра 2018. годи не За Доста је било
Саша Раду ло вић

За Срп ски покрет Две ри
Бошко Обра до вић

Архив Српског покрета  Двери
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СПО РА ЗУМ О ОСНИ ВА ЊУ САВЕ ЗА ЗА СРБИ ЈУ5

Као одго вор ни људи забри ну ти због огром них йро бле ма у који ма се нала зи наше 
дру штво и држа ва,

Све сни да међу нама йосто је одре ђе не иде о ло шке и йоли тич ке раз ли ке, које смо 
ста ви ли у дру ги йлан због йро ме не лошег систе ма вла сти у Срби ји,

Не одри чу ћи се сво јих йоје ди нач них иден ти те та и йоли тич ких йро гра ма,
Желе ћи да фор ми ра мо нову йоли тич ку сце ну и нову йоли тич ку кул ту ру у 

Срби ји, у окви ру које иако се раз ли ку је мо нор мал но кому ни ци ра мо, дого ва ра мо се 
и сара ђу је мо на тема ма од ойштег инте ре са око којих се сви сла же мо,

Има ју ћи за циљ сме ну акту ел не вла сти, фор ми ра ње вре мен ски оро че не Вла де 
струч ња ка на челу са нестра нач ким йре ми је ром, осло ба ђа ње меди ја и сйро во ђе ње 
фер и йоште них сло бод них избо ра йосле годи ну дана нове вла сти,

При сту йа мо фор ми ра њу зајед нич ког ойо зи ци о ног йоли тич ког саве за – Саве-
за за Срби ју, ста вља ју ћи у йрви йлан сле де ће зајед нич ке йро грам ске тач ке које ће 
обез бе ди ти нор ма лан и бољи живот у Срби ји за све њене гра ђа не:

1. Изград њу демо крат ског, уре ђе ног и пра вед ног дру штва и вла да ви не пра ва 
по нај ви шим европ ским стан дар ди ма. 

2. Ства ра ње усло ва за фер и поште не избо ре, без при ти ска на бира че, без 
купо ви не гла со ва и без кори шће ња држав них ресур са за стра нач ке инте ре се. 
Уре ђи ва ње Једин стве ног бирач ког спи ска, изме на ком плет ног избор ног систе ма, 
модер ни за ци ја спро во ђе ња избор ног про це са уво ђе њем могућ но сти елек трон-
ског гла са ња и видео над зо ра на свим бирач ким мести ма, фор ми ра ње над зор ног 
одбо ра НСРС, про пи си ва ње пре ци зних над ле жно сти избор них коми си ја, пре ци-
зи ра ње над ле жно сти РЕМ-а у кон тро ли пред из бор них кам па ња, уз рав но пра ван 
трет ман свих уче сни ка у избо ри ма. Про це су и ра ње винов ни ка свих доса да шњих 
избор них мани пу ла ци ја. 

3. Оства ри ва ње пуних медиј ских сло бо да, зау ста вља ње при ти са ка извр шне 
вла сти на меди је, гаран то ва ње гра ђа ни ма пра во на пра во вре ме но, објек тив но, 
пот пу но и непри стра сно инфор ми са ње, са посеб ном пажњом на зашти ту гра ђа на 
од ства ра ња медиј ске атмос фе ре лин ча, сен за ци о на ли зма, лажних вести, као и 
зашти ту од даљег зага ђи ва ња медиј ског про сто ра непри ме ре ним садр жа ји ма и 
рија ли ти про гра ми ма. Оства ри ва ње пуне неза ви сно сти и непри стра сног инфор-
ми са ња Јав них медиј ских сер ви са. 

4. Зала га ње за пости за ње пра вед ног и одр жи вог реше ња за Косо во и Мето хи-
ју, кроз дија лог са косов ским Албан ци ма, а уз пуно пошто ва ње Уста ва Репу бли ке 

5  Савез за Срби ју је осно ван 2. сеп тем бра 2018. годи не у Бео гра ду, а осни ва чи су: Дра ган 
Ђилас, Срп ски покрет Две ри, Демо крат ска стран ка, Народ на стран ка, Зајед но за Срби ју, Здра ва 
Срби ја, Леви ца Срби је, Покрет за пре о крет, Народ ни покрет „Отаџ би на“ и Удру же ни син ди ка ти 
Срби је „Сло га“.
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Срби је, резо лу ци је СБ УН 1244 и међу на род ног пра ва, а про ти ве ћи се било ком 
акту који би за после ди цу имао афир ма ци ју међу на род ног субјек ти ви те та, укљу-
чу ју ћи и члан ство у УН, тзв. „држа ве Косо во“. 

5. Неспро во ђе ње било каквог рефе рен ду ма, укљу чу ју ћи рефе рен ду ма о 
Косо ву и Мето хи ји, у посто је ћим неде мо крат ским усло ви ма. 

6. Бор ба про тив поли ти ке сиро ма штва коју спро во ди власт у Срби ји, и 
зашти та пре за ду же них поро ди ца.

7. Доно ше ње, раз ра да и при ме на мера поро дич не поли ти ке за пове ћа ње 
ната ли те та, кроз про гра ме за подр шку мла ди ма, који ће укљу чи ва ти стам бе ни 
дода так за мла де брач не паро ве, сти пен ди је за мла де тален те, као и под сти ца је 
за мла де пред у зет ни ке. Ства ра ње усло ва за оста нак мла дих у земљи и омо гу ћа-
ва ње њихо вог поврат ка.

8. Спро во ђе ње нове еко ном ске поли ти ке, која ће се бази ра ти на већим јав ним 
инве сти ци ја ма, подр шци дома ћим пред у зет ни ци ма и ели ми ни са њу пар то кра-
ти је из јав ног сек то ра. Сто пи ра ње даљег при ви ле го ва ња стра на ца и тре нут ног 
еко ном ског моде ла који се засни ва на фаво ри за ци ји уво за, екс пло а та ци ји јеф ти-
не дома ће рад не сна ге и јеф ти них сиро ви на. Спро во ђе ње све о бу хват не зашти те 
кори сни ка бан кар ских услу га, кроз спре ча ва ње оства ри ва ња екс тра про фи та 
послов них бана ка непра вед ним и додат ним опте ре ћи ва њем гра ђа на и при вре де.  

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)
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9. Уки да ње посто је ћег и доно ше ње новог зако на о раду у скла ду са нај ви шим 
европ ским стан дар ди ма зашти те рад ни ка и кон вен ци ја Међу на род не орга ни за-
ци је рада, као и обно ва све о бу хват ног соци јал ног дија ло га. 

10. Очу ва ње неза ви сно сти и суве ре но сти Срби је, изград ња достој не пози ци је 
наше земље на међу на род ној сце ни.

11. Зау ста вља ње про да је наци о нал них ресур са и стра те шких држав них ком-
па ни ја, као и уво ђе ње про фе си о нал ног менаџ мен та у јав на пред у зе ћа и пред у зе ћа 
у већин ском држав ном вла сни штву.

12. Парт нер ство држа ве и дома ће пољо при вре де.  Обно ва и раз вој села, спро-
во ђе ње поли ти ке реал ног суб вен ци о ни са ња дома ћег пољо при вред ни ка. Про ти-
вље ње про да ји држав ног земљи шта.

13. Успо ста вља ње неза ви сног суд ства и само стал ног тужи ла штва осло бо ђе ног 
ути ца ја извр шне вла сти. Лак ши и ефи ка сни ји при ступ гра ђа на прав ди. Уки да ње 
непра вед ног систе ма јав них извр ши те ља.

14. Лустра ци ја свих који су зло у по тре би ли јав не функ ци је и држав не ресур се. 
Хит но доно ше ње зако на о поре клу имо ви не, који ће се при ме њи ва ти на све јав не 
функ ци о не ре од 1990. годи не до данас.

15. Оштра бор ба про тив кри ми на ла и коруп ци је, уво ђе ње спе ци јал ног тужи-
о ца за висо ку коруп ци ју по угле ду на румун ски модел, неза ста ре ва ње кри вич них 
дела поте клих из про це са при ва ти за ци је. 

16. Зашти та сте че них пра ва гра ђа на и забра на њихо вог уки да ња. Вра ћа ње 
про тив у став но оте тих пен зи ја гра ђа ни ма на сте че ни ниво, уз надок на ду свих 
прет ход них ума ње ња. Зашти та угро же них кате го ри ја ста нов ни штва са посеб ном 
пажњом на побољ ша ње поло жа ја рат них вој них вете ра на и рад ни ка оште ће них 
кроз про цес при ва ти за ци је. 

17. Обра зо ва ње као врхун ско јав но добро мора бити ква ли тет но и доступ но 
сви ма. Уво ђе ње оба ве зног сред њо школ ског обра зо ва ња и уки да ње дуал ног обра-
зо ва ња. Забра на рада у јав ном сек то ру сви ма који су купи ли или фал си фи ко ва ли 
дипло му. 

18. Изград ња суштин ске само у пра ве.  Непо сред но изја шња ва ње гра ђа на о 
томе како ће бити инве сти ран новац од поре за на имо ви ну, у мести ма у који ма 
они живе. Изград ња кому нал них систе ма који ће гра ђа ни ма пру жа ти нај ква ли-
тет ни је услу ге, по нај по вољ ни јим цена ма.

19. Оства ри ва ње дру штва пуне рав но прав но сти жена и мушка ра ца у коме 
ће бити јед на ко пла ће ни за исти посао, има ти јед на ке шан се за запо шља ва ње, 
напре до ва ње и запо чи ња ње при ват ног посла. Ства ра ње меха ни зма за спре ча ва ње 
директ не и инди рект не дис кри ми на ци је по било ком осно ву.

20. Запо шља ва ње у јав ном сек то ру омо гу ћи ти искљу чи во на осно ву јав ног 
кон кур са и испу ња ва ња струч них кри те ри ју ма. 

21. Побољ ша ње ква ли те та и доступ но сти здрав стве них услу га и доно ше ње 
нове стра те ги је за уна пре ђе ње јав ног здра вља, са посеб ним освр том на мере за 
бор бу про тив боле сти зави сно сти. Про тив ГМО.

22. Него ва ње нај бо љих вред но сти наше тра ди ци је и кул ту ре, уз стра те шки 
при ступ раз во ја кул тур не поли ти ке и зашти та ћири ли це. 
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23. Зашти та пра ва и инте ре са, као и побољ ша ње поло жа ја срп ског наро да у 
реги о ну и дија спо ри. Него ва ње и раз вој посеб них веза са Репу бли ком Срп ском. 

24. Зашти та пра ва наци о нал них мањи на по нај ви шим стан дар ди ма.
25. Под сти ца ње и раз вој спор та и усло ва за вође ње здра вих начи на живо та, 

наро чи то код деце и омла ди не. Бор ба про тив хули га ни зма и наси ља у спор ту.
26. Побољ ша ње усло ва рада и дру штве но-мате ри јал ног поло жа ја запо сле них 

у здрав ству, про све ти, нау ци, кул ту ри, вој сци и поли ци ји. 
27. План ски при ступ раз во ју инфра струк ту ре и оса вре ме њи ва њу сао бра ћај-

ни ца и пут них мре жа за реч ни, друм ски, желе знич ки и авио сао бра ћај 
28. Раз вој енер ге ти ке, рудар ства и обно вљи вих изво ра енер ги је уз зашти ту 

живот не сре ди не и пошто ва ње нај ви ших еко ло шких стан дар да. 
29. Уво ђе ње систем ских мера подр шке и под сти ца ја тури стич ких услу га и 

капа ци те та Срби је. 
30. Под сти цај ино ва ци ја у циљу омо гу ћа ва ња интен зив ни јег при су ства на 

тржи шту диги тал не еко но ми је. 

Архив Српског покрета  Двери

VII ДОКУ МЕН ТИ 2015-2018.
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VII ДОКУ МЕН ТИ 2015-2018.
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Бошко Обрадовић као домаћин сеоске славе у Горњем Матејевцу, Ниш,  
Васкршњи понедељак 2017. године

У манастиру Хиландар, новембар 2016. године:  
Иван Костић, Драган Весовић, Александар Танасковић, Бошко Обрадовић, Зоран Павловић, 

Милић Костић и Предраг Митровић



VII ДОКУ МЕН ТИ 2015-2018.
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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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Пре драг Дра гић Кијук
БУДУЋ НОСТ СРБИ ЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ ЗАУ СТА ВИ ТИ,  

КАО ШТО НИКО НЕ МОЖЕ ПОБЕ ДИ ТИ НАРОД

Две ри срп ске пред ста вља ју једи ну новост на поли тич кој сце ни Срби је. 
У про те клим годи на ма све пар ти је и све стран ке су пока за ле до чега им је 

ста ло, шта ће да бра не и шта ће да чува ју. Такво опре де ље ње свих пар ти ја у Срби ји 
зна чи ло је само јед но: да је пар то кра ти ја пото пи ла патри ју, и то је тач но. 

Захва љу ју ћи таквим пар ти ја ма, одно сно стран ка ма, Срби ја данас живи без 
јасних тери то ри јал них одред ни ца, без јасних ста во ва сво јих веков них инсти ту-
ци ја, напро сто, она је прћи ја моћ ни ка широм све та. То је, нај кра ће рече но, оно 
што је Срби ји пону ди ла њена нова поли тич ка мапа.

Две ри пред ста вља ју нешто пот пу но дру га чи је. Две ри су несум њи во гене ра-
циј ска дру га чи ја Срби ја. 

Они пред ста вља ју мла ду Срби ју, јед ном реч ју, они су будућ ност ове земље. 
Они јесу будућ ност и због тога што то пред ста вља ју у одно су на дру ге поли-

тич ке стран ке, и мислим да ће нешто мора ти да мења, упра во због избо ра који 
су пред нама,. Али, могу ће ли је ишта мења ти на том пла ну гло бал не поли ти ке, 
која у ства ри дик ти ра шта ће то да ради локал на и дома ћа поли ти ка? 

Апсо лут но, када нема те ника квог опре де ље ња сем да ради те на соп стве ну 
корист, вама ће се дик та ти пона вља ти из дана у дан. Зато сада шњу и доса да шњу 
власт пре по зна је мо у сино ним ном зна че њу као бан ко кра ти ју и про ви зи о кра ти ју, 
као мито кра ти ју. То су три одред ни це које гово ре шта се у том дво смер ном подр-
жа ва њу деша ва изме ђу дома ће, локал не поли ти ке, поли тич ке и инте лек ту ал не 
бижу те ри је, и те дру ге, инфан ти ло кра ти је свет ског хеге мо на. Шта су, уоста лом, 
учи ни ли у послед њих два на ест годи на?

Шта су учи ни ли за Косо во и Мето хи ју у про те клих 12 годи на?
Зашто су пре ћу та ли етнич ко чишће ње над Срби ма у Хрват ској?
Зашто су пре ћу та ли учи нак НАТО вар ва ра који су бом бар до ва ли Срби ју про-

јек ти ли ма са оси ро ма ше ним ура ни ју мом?
Шта су допри не ли Срби ји дик ти ра ним изви ње њи ма, при зна ва њем да су 

запра во Срби једи ни крив ци у рату 1991 – 1995?
Јед но је тач но: и свет се мења, није се само про ме ни ла поли ти ка у Срби ји. Тај 

гло бал ни свет је изи шао, бар када је у пита њу хри шћан ска зајед ни ца, са новим 
геслом на кра ју 20. и на почет ку 21. века. САД и ЕУ као њен про тек то рат про гла-
си ле су ново трој ство, као над на че ло живо та и поли тич ке исти не нашег вре ме на. 
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То ново трој ство пред ста вља ју про фит, пре стиж и про грес, и у име тог про фи та, 
пре сти жа и про гре са, деком по но ва на је Југо сла ви ја, а бом бар до ва на Срби ја.

Али има нешто дру го што је зани мљи во у тој вези изме ђу поли ти ке вели ких 
и поли ти ке малих наро да, и то је раз лог на који желим вече рас да под се тим и 
себе и вас и њих. 

Ова нео фит ска демо кра ти ја дошла је на власт после јед не фар сич не, мале 
окто бар ске рево лу ци је 2000. годи не и сме не режи ма који није могао да изгла са 
соп стве ну власт. Мани пу ли шу ћи гла сач ким листи ћи ма и вољом наро да, лихвар ска 
леви ца је оти шла у исто риј ски архив. Али гле, има нешто што је врло зани мљи во и 
што је тај демо крат ски свет подр жао. 

Спа са ва ју ћи сво ју био гра фи ју, демо кра те су у ства ри, испо љи ва ле сва ку врсту 
љуба ви за поли тич ку похо ту и поли тич ку пер вер зи ју и зато нико га не чуди да ће 
после афе ре Бодрум они нај зад поста ти нај ја ча сила у Срби ји, афе ре која ће пока-
за ти да су се нај зад и они избо ри ли за власт кра ђом народ них гла со ва.

Две ри срп ске пред ста вља ју јед ну гене ра циј ски нову и буду ћу Срби ју и они 
неће робо ва ти таквом начи ну коег зи сти ра ња са све том. Да ли је Срби ја јед но здра во 
дру штво? Па разу ми мо да није. Како је могу ће да у здра вом дру штву јед ни има ју 
ави о не а дру ги у оча ја њу заки ва ју ексе ри ма шаке, секу прсте или са децом изме ђу 
себе ска чу са шестог спра та? О каквој соци јал ној бри зи те нове срп ске оли гар хи је 
гово ри мо ако у вре ме тих пара зи та, у послед њих 12 годи на, резул тат каже да у 
Срби ји 21. века гла ду је, један мили он њене попу ла ци је!?

Баш зато хоћу да вас под се тим на један зани мљив дија грам, кога тре ба да се 
под се те и ти нови срп ски оли гар си. У вре ме тзв. вул гар ног мате ри ја ли зма однос 
пла та рад ни ка и руко во ди ла ца био је 1:5. У вре ме овог про це са при ва ти за ци је и 
ства ра ња (аку му ла ци је) прво бит ног капи та ла поста ло је сасвим при род но да рад-
ни ци има ју пла ту до 15.000 дина ра, а да поје ди ни руко во ди о ци у јав ном сек то ру 
(дакле, не у при ват ним фир ма ма) попут бив шег дирек то ра ЈАТ-а, при ма ју месеч ну 
надок на ду до 2,5 мили о на дина ра. То је нај бо ља сли ка ана то ми је поли ти ке која је 
вла да ла био гра фи јом срп ског наро да и живо ти ма свих нас у про те клих 12 годи на. 

Зато мислим да су Две ри у пра ву што се неће пови но ва ти тим новим наче ли ма 
које подра жа ва срп ска власт. Две ри нема ју раз ло га нити да мисле, нити да веру ју 
да то поми ња но тро јед но наче ло свет ске поли тич ке аван гар де, да то наче ло пост-
мо дер ни стич ке фазе нове либе рал не демо кра ти је, тре ба на било који начин да 
зажи ви у Срби ји. Ни про фит, ни пре стиж, ни про грес не могу бити све то наче ло 
на коме почи ва свет. Још мање могу бити део пра вед не поли ти ке.

Две ри срп ске су пока за ле сво ју леги ти ма ци ју, сво ју поли тич ку вољу, кроз 
дуги низ годи на раде ћи на часо пи су са истим име ном. За раз ли ку од свих срп ских 
инсти ту ци ја, ради ле су при ље жно на забра ње ним тема ма, са нај ве ћом, нај се ри-
о зни јом инте лек ту ал ном одго вор но шћу. Не знам ни јед ну гру па ци ју, не знам 
нити јед ну инсти ту ци ју која је у послед њих деце ни ју и по пока за ла такву врсту 
одго вор но сти пре ма свом наро ду као што су то учи ни ле Две ри срп ске.

Они има ју пра во да сами себе суо че са исти ном о Срби ји. Има ју пра во и да 
тра же одго вор од нас шта смо учи ни ли од себе. Али, они јесу, они и не могу ништа 
дру го бити, до буду ћа Срби ја. Зато се вара ју све дру ге стран ке у поли тич ком живо-
ту Срби је када их гле да ју с пре зи ром. Ти кри ми нал ни док то ран ти, поли тич ки 



УМЕСТО ПОГОВОРА

419

натур шчи ци, људи дове де ни са кон ца и коноп ца са све чети ри стра не све та губе 
из вида да пре зир није добар поли тич ки капи тал.

Тре ба рећи и кон ста то ва ти: Две ри срп ске нису само покрет, оне су нешто 
више од покре та. Оне су мен тал но очу ва ње здра вља срп ског наро да и то је њихо-
ва нај ве ћа вред ност.

Зато је више него јасно да ту поли тич ку будућ ност, коју овај покрет нуди, не 
може зау ста ви ти нијед на власт. Будућ ност Срби је се не може зау ста ви ти, као што 
нико не може побе ди ти народ.

Послед ња Кију ко ва бесе да, изго во ре на на пред ста вља њу дру штве но
поли тич ког Покре та Две ри, Кра гу је вац, 24. јану ар 2012. годи не

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

Сабор Двери у Конаку „Вукашиновић” у Београду, 2016. година
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Бошко Обрадовић интервјуише патријарха Павла  
у манастиру Благовештење  у Овчар бањи, 2. август 2002. године

 



421

Интер вју са патри јар хом Павлом

БУДИ ТЕ МУДРИ КАО ЗМИ ЈЕ А БЕЗА ЗЛЕ НИ КАО ГОЛУ БО ВИ!

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Ваша Све то сти, где се данас, после тра гич ног исто риј ског 
иску ства  два де се тог века, нала зе срп ски народ, Срп ска Пра во слав на Црква 
и срп ска држа ва? На којој се даљи ни нала зи мо од завет ног иде а ла да нашим 
Наро дом, Црквом и Држа вом вла да исто ве тан хри шћан ски дух и зајед нич ки 
морал ни зако ни?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: За чита во ово вре ме, пого то во после Дру гог свет ског 
рата кад су на вла сти били људи рас по ло же ни мате ри ја ли стич ки и ате и стич ки, 
у мно го ме се наш народ уда љио и од оно га пута којим су ишли наши пре ци и од 
оне нау ке која је њих одр жа ла и коју су они одр жа ли. Хри стос нас опо ми ње, не 
обе ћа ва нам лако у ово ме све ту па каже: ,,Ево вас шаљем као овце међу вуко ве“. 
Хри стос нас не шаље као овце међу вуко ве да нас вуко ви рас ки ну одно сно да 
нас оне мо гу ће, него нас шаље да вуко ви виде шта зна чи бити овца Хри сто ва па 
да, ако хоће, сви они поста ну овце Хри сто ве – ако хоће. А овца међу вуко ви ма у 
опа сно сти је са две стра не: прво и прво, да је вуци оне мо гу ће, рас ки ну: Хри стос 
је – рекох – не шаље зато; али овца је, са дру ге стра не, у опа сно сти да закљу чи да 
се међу вуко ви ма не може опста ти друк че него само као вук, па да нао штри зубе, 
па да оне пап ке пре тво ри у кан џе, па да нау чи да урла и од овце поста не вук – то 
је та дру га опа сност. Хри стос нам даје реше ње за обе ове опа сно сти, па каже: „Ево 
вас шаљем као овце међу вуко ве. Буди те мудри као зми је а беза зле ни као голу бо-
ви“. Зми ја је сим бол мудро сти тј. она у опа сно сти чува гла ву, јер зна ако се реп и 
отки не – нара шће, али гла ва неће, док су голу бо ви сим бол беза зле но сти: док се 
све живо око хра не туче (ви зна те и сви ња кад јој се мет не да  једе, а оно њено пра-
се дође да једе, она га  изба ци), код голу бо ва, кад је хра на у пита њу, они се не бију.

Е, сад види те: мудрост ће вас сачу ва ти да вас вуци не оне мо гу ће, а добро та 
ће вас сачу ва ти да ви не поста не те вуци; дру гим речи ма, људи тре ба сло бод но да 
раз ви ја ју сво је умне спо соб но сти, сло бод но што год могу више, али под усло вом 
да пара лел но раз ви ја ју и добро ту. Јер ум је хла дан, он поне кад сече посред срца, 
а добро та је топла али глу па. Добар и луд бра ћа – што се каже: ако је само добар 
а сла бе паме ти сва ко га иско ри шћа ва, исме ва и под ме ће му ногу. Када се раз ви ја 
пара лел но и разум и добро та онда ће у дугом веку одр жа ти рав но те жу: да ум не 
пре ђе у зло ћу (зна те: сви ти вели ки зло чин ци има ју често вели ке спо соб но сти и 
раз ви је не док то ра те редом), а да добро та не пре ђе у глу пост. А упра во то је нама 
нај те же јер ако кре не мо у јед ном прав цу иде мо често до кра ја а мора се чува ти и 
јед но и дру го. Е, о томе је реч, дакле, уда љи ли смо се умно го ме од тога прин ци па 
еван ђел ског.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Про па да ње морал ног капи та ла у нашем наро ду, одри ца
ње од сво је вере и наци о нал них вред но сти у вре ме ну кому ни стич ког роп ства, 
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узрок су опште духов не расла бље но сти. Који су то путе ви нашег поврат ка 
Богу одно сно себи?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Нај пре, та свест да и јед ну и дру гу сна гу који ма нас је 
Бог обда рио одр жи мо. И онда угле да ње на наше све те прет ке који су кроз сто ти не 
годи на роп ства били кадри да издр же и да одр же веру пра во слав ну, и то не само 
веру пра во слав ну у зна њу него и веру пра во слав ну по вла да њу, по посту па њу, 
када су они били кадри да се одбра не од зла али не као нељу ди, не као зло чин ци, 
него су се бра ни ли по оном прин ци пу пушка ти је, пушка ми је, па коме Бог и 
сре ћа јунач ка. 

Дру га је ствар бра ни ти се – што је хри шћан ски дозво ље но, а дру га је ствар 
осва ја ти (осва јач ки рат). Одбрам бе ни рат је бла го сло вен еван ђел ски. Дакле, вра-
ти ти се тим веч ним еван ђел ским прин ци пи ма који про по ве да ју чак и љубав пре-
ма непри ја те љу, то јест свест да тај непри ја тељ, тај зло чи нац не зна шта ради. Ми 
зна мо да он уства ри иде у амбис, и да он тога није све стан, па се моли мо Богу да 
га обра ти, да учи ни што је потреб но (не наси љем) да он схва ти и да се и он пока је 
и спа се. То је тај пут наших пре да ка кога би тре ба ло сви да се држи мо, да се, на 
првом месту, одр жи мо као људи и као народ Божи ји па ћемо се онда одр жа ти и 
био ло шки.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Као насле ђе кому ни стич ке раз град ње нашег наци о нал ног 
про сто ра поја ви ле су се нове поде ле у срп ско ме наро ду. Како конач но ста ти 
на пут већ више ве ков ном духу несло ге, поде ље но сти, рас ко ла, бра то у би ства?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Ту је у пита њу, пре све га, несхва та ње тог основ ног 
прин ци па еван ђел ског: љуба ви. Сује та и гор дост када се подиг ну онда дола зи до 
сва ђе и нетр пе љи во сти чак, а љуба ви неста је. А ови наши, да кажем, и ком ши је и 
непри ја те љи, они су ком пакт ни као један али ком пакт ни често у злу, док је код 
нас друк чи ји један став. 

Кад су наши пре ци дола зи ли у ове кра је ве, један Грк, у оно доба врло кул ту-
ран, про чи тао нас је и забе ле жио: ,,Код Срба се не може ништа учи ни ти митом, не 
што су они непод ми тљи ви него због мно гих супрот них гле ди шта“. Није несре ћа 
што ми има мо и мно га супрот на гле ди шта јер кад је реч о нече му мора се ствар 
сагле да ти са више стра на, али често код нас дола зи до оно га што није више раз-
ли ка у мишље њу него што је зло чин. 

Био сам на Косо ву у року од 34 годи не, па је било тешко доби ти дозво ле у оно 
доба да се обно ви нека цркви ца пору ше на у тур ско доба, гро бље и слич но. Али 
кад бисмо ипак доби ли поне кад, саста не мо се, дођем и ја, све ште ник, они одбор-
ни ци, и као међу људи ма: да види мо какву ћемо цркву да гра ди мо, коли ко има мо 
сред ста ва, коли ка да буде, да ли ће да има кубе, од каквог мате ри ја ла – све као 
што и бива. И рече један: Нај бо ље и нај бр же ће бити да ради мо од оних бло ко ва, 
то је нај јеф ти ни је и нај бр же. А дру ги ће рећи: Ма јесте од бло ко ва али неће мо ми 
кроз десет годи на поно во да гра ди мо цркву, боље да гра ди мо од мало трај ни јег 
мате ри ја ла. А тре ћи ће на то: Па добро, ево има мо каме на, ајде од каме на. А онда 
ће један да каже: Ма знаш, ако буде мо могли после неко ли ко вре ме на да је живо-
пи ше мо, да мет не мо фре ске по каме ну и сада шњем мал те ру, тешко ће то бити. 
Онда ће онај рећи: Нек спо ља буде од каме на а изну тра од цигле. Види те коли ко 
раз ли чи тих гле ди шта и сва ко има сво ју логи ку и сми сао. Али сад, раз у ме се, има 
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власт која ће ода бра ти од све га тога: да буде од каме на спо ља, а изну тра од цигле, 
да има кубе, да је толи ко мета ра и тако даље. Све ово доса да било је добро, али сад 
код нас дола зи оно што није добро, што бива да не буде добро. Они чије гле ди ште 
није узе то у обзир, они не само да ће вам бити непри ја те љи, већ ће упо тре би ти 
и непри ја те ље да оне мо гу ће да ви ишта учи ни те. Нема мо куд: тога се мора мо 
осло бо ди ти. То је само јед на гор дост, јед на сује та – ја па ја – и онда види те до чега 
дола зи. Кад буде мо тога све сни и буде мо мало сми ре ни ји и макар толе рант ни ји, 
ако и нисмо у љуба ви, онда ћемо моћи да схва ти мо и то гле ди ште дру го га, не и 
да га усво ји мо ако оно није добро, али да схва ти мо, и да не буде мржње и да не 
дође до ово га што нас толи ко цепа, дели и чини да и непри ја те љи ма то одго ва ра.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Три де сет и чети ри годи не про ве ли сте на Косо ву и Мето
хи ји као Епи скоп Рашкопри зрен ски. Како данас види те реше ње пита ња 
Косо ва и Мето хи је?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: За те 34 годи не, од почет ка, није тре ба ло мно го отва-
ра ти очи па виде ти да један број Шип та ра систе мат ски врши при ти сак у прав цу 
етнич ки чистог Косо ва. Коли ки је то број био не бих могао да кажем, али је био 
толи ки да сам се ја већ од прве годи не жалио вла сти ма у При шти ни (кад су били 
на вла сти Срби, Црно гор ци и Шип та ри, као и после кад су Косо во и Мето хи ја 
про гла ше ни ауто ном ном покра ји ном, где су били на вла сти у већи ни Албан ци). 
Жалио сам се и овде у Бео гра ду вла сти ма као и Све том Архи је реј ском Сабо ру. 
Изно сио сам те момен те: у којој то земљи у Евро пи, па да узме мо и у све ту, која 
је то земља етнич ки чиста, и шта би било да и Срби ја про гла си: хоће мо Срби ју 
етнич ки чистом и гото во, сви нек се чисте. Дакле, реч је о томе да се на Косо во 
вра те про те ра не избе гли це, да се наста ви живот у трпе љи во сти ако још нисмо 
узра сли до више га. Да буде мо људи па ћемо онда моћи да опста не мо.

После про сла ве шесто го ди шњи це Косов ске бит ке пише ми један хоџа, Алба-
нац са Косо ва, и каже, поред дру го га: ,,За мусли ман ску веру непри хва тљив је 
прин цип док се јед ном не смрк не не може дру гом да сва не, док јед ном не буде 
зло не може дру гом бити добро“. Ја сам му одго во рио: „Тај прин цип је непри хва-
тљив и са стра не хри шћан ства и пра во сла вља“. Ако буде мо људи, земља Божи ја 
је довољ но и широ ка и дугач ка да има места за све – ако буде мо људи. Ако буде-
мо нељу ди биће нам тесна ако нас буде све га четво ро на све ту, јер и у Библи ји и 
у Кора ну пише о Ада му и Еви и о њихо ва прва два сина Каи ну и Аве љу, кад зли 
Каин ско чи на бра та и уби га. Чега му је било мало за њих четво ро на целом све-
ту? У томе је реше ње тога про бле ма Косо ва и Мето хи је: да буде мо људи па ћемо 
као људи има ти све сти – док не стиг не мо до љуба ви – макар јед не трпе љи во сти, 
јед ног пошто ва ња дру ге лич но сти и њено га мишље ња и гле ди шта.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Какав би однос изме ђу Цркве и Држа ве био нај бо љи?
ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Током исто ри је било је разних систе ма у овом све ту: 

био је и систем робов ски па онда капи та ли стич ки па соци ја ли стич ки па редом 
репу бли ке, кра ље ви не, редом. Нај бо љи би био однос изме ђу Цркве и Држа ве да 
вла сти држав не воде рачу на и бри гу о сво јим чла но ви ма, гра ђа ни ма, као људи ма 
ово га све та, а Црква да води рачу на о тим истим људи ма као сво јим вер ни ци ма. У 
Цар ству Небе ском нисмо само тела, нисмо само земаљ ски него смо и душе и небе-
ски. Кад то буде тај систем сим фо ни је, сагла сно сти јед не, онда ће бити добро и за 
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Цркву и за Држа ву, одно сно за све гра ђа не те земље, и као гра ђа не у гра ђан ском 
сми слу и као вер ни ке вера. То би, по мом мишље њу, био нај бо љи начин.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: И наша Све та Црква се нашла на уда ру оних про па ганд них 
цен та ра који засту па ју тео ри ју да су Срби узроч ни ци и крив ци за све рато ве 
на бив шим југо сло вен ским про сто ри ма. У том сми слу, насто ји се да цело ку
пан терет рат них зло чи на завр ши упра во на срп ској стра ни. Какав је, Ваша 
Све то сти, однос пра во сла вља и рата, посеб но у све тлу исто риј ских при ме ра 
истин ског срп ског родо љу бља?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Сва ка ко, став је хри шћан ски да је рат зло, али у том 
погле ду са хри шћан ског гле ди шта дозво љен је и бла го сло вен одбрам бе ни рат, 
а осва јач ки рат је за осу ду. И при том одбрам бе ном рату да посту па мо као људи 
достој ни име на хри шћан ског, то јест, не може се ни пре ма зло чин цу упо тре би ти тај 
исти метод који је он упо тре био као зло чи нац. Оно што наш народ каже: пушка ти 
је - пушка ми је, оно је Бог и сре ћа јунач ка; али ако је њему пушка изба че на из руку 
па га онда веза ти па му вади ти очи и маса кри ра ти, то је зло чи нац, ко био да био.

Пре јед но 6-7 годи на био сам у Бечу на про сла ви сто го ди шњи це цркве Све тог 
Саве у Бечу, коју су наши пре ци онде живе ћи поди гли. Ују тру кад сам ја дошао 
са дру гим епи ско пи ма и прат њом, у нови на ма је било чла на ка у који ма се гово-
ри ло да је срп ски патри јарх дошао да баци све ту пра ши ну у очи, да бра ни сво ју 
кри ви цу а у ства ри и он, и Срп ска Црква, кри ви су за све те рато ве, јер су пози ва ли 
срп ски народ у рат да би се одр жа ла Вели ка Срби ја. Ту, на јед ном ску пу, ја сам гово-
рио, и, изме ђу оста лог, поме нуо ово што се при пи су је, пре ба цу је Срп ској Цркви 
и мени лич но, да пози ва мо срп ски народ у рат да се одр жи Вели ка Срби ја. А ја 
кажем: ако би тре ба ло да се одр жи Вели ка Срби ја зло чи ном, ја на то при стао не 
бих ника да; нека неста не Вели ке Срби је, али зло чи ном да се одр жа ва – не. Ако 
би било потреб но и нужно једи но да се одр жи Мала Срби ја зло чи ном, ја и на то 
не бих при стао. Нека неста не и Мале Срби је али зло чи ном да се одр жи – не. И 
кад би тре ба ло да се одр жи послед њи Србин, ја да сам тај послед њи Србин, а да 
се одр жи зло чи ном – не при ста јем, нека нас неста не али да неста не мо као људи, 
јер неће мо онда неста ти, живи ћемо оти ћи у руке Бога Живо га. То је, дакле, тај 
начин и то је тај пут, без жеље да сво је сла бо сти прав дам или бацам на дру ге, али 
исти на је она која нас оба ве зу је.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Желе ли бисмо да Вам поста ви мо јед но пита ње којим 
се доста бавио наш часо пис. Још од рас ка лу ђе ра Доси те ја чини нам се да се 
срп ска инте лек ту а на ели та на неки начин одво ји ла од Цркве и њеног духов
ног иску ства, и као да је сво је узо ре, нај че шће, тра жи ла на Запа ду. Као да је и 
данас исто ста ње?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: У то доба наш народ је у две сео бе под Арсе ни јем Тре-
ћим и Четвр тим пре шао и са Косо ва и из дру гих кра је ва Срби је у оне кра је ве пре ко 
у Вој во ди ну, сти жу ћи чак до Беча и Будим пе ште. У то вре ме у Евро пи је био тај 
прин цип раци о на ли зма, и ти наши људи који су дошли у додир с тим – то је њих 
про сто оча ра ло. Јер дола зе из оних кра је ва где су били под Тур ци ма и то је њих 
зау зе ло, пого то ву после кад су ти мла ди људи одла зи ли у Евро пу. Тамо су нау ке 
сту ди ра ли, пола га ли испи те, док то ри ра ли и вра ћа ли се са оним зна њем које је 
у Евро пи ишло посте пе но док смо ми нека ко поле те ли јед ним ско ком. Из јед не 
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крај но сти оне зао ста ло сти под Тур ци ма хте ло се наје дан пут сти ћи до оно га до чега 
се у све ту дошло посте пе но. Ту је настао тај рас ко рак. Да су ти мла ди људи више 
сао се ћа ли са оним какви су наши пре ци били – шта је ове одр жа ло одр жа ло би 
и њих. Но, као што мало пре реко смо, да буде мо мудри као зми је али и беза зле ни 
као голу бо ви па ће онда доћи до оне мере, до оно га прав ца који тре ба да држи мо, 
који неће ићи у те крај но сти које су јед на ко несрет не.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Јед но пита ње које нам се чини увек акту ел ним. Поли
тич ке стран ке непре ста но насто је да уву ку Цркву у сво је днев нополи тич ке, 
про ла зне, вла сто љу би ве инте ре се, забо ра вља ју ћи уло гу Цркве над цели ном 
нашег наро да. По Вашем мишље њу, коли ко се демо кра ти ја као прин цип било 
које већи не без обзи ра на Исти ну супрот ста вља цркве ном погле ду на свет?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Реч је Хри сто ва: ,,Подај те Цару Царе во а Бож је Богу“. 
Ника да није било да је Бог тра жио оно што при па да Цару да дамо њему, јер је 
рекао подај те цару, а да је Цар тра жио оно што при па да Богу – то је било увек, и у 
визан тиј ско доба па и у вре ме Нема њи ћа и дру гих вла сти, а пого то ву у дана шњем 
добу. Дакле, зна ти ту гра ни цу коли ко при па да вла сти ма као такви ма, земаљ ским, 
а коли ко при па да Богу. И обрат но, коли ко при па да телу, а коли ко при па да души. 
Јер ако даје мо телу више него што му при па да мора мо оду зе ти од душе, а ако дамо 
Цару више него што му при па да, то јест вла сти ма више него што им при па да, ми 
ћемо оду зе ти од оно га што при па да Богу. Е, види те, зна ти где је та гра ни ца, коли ко 
заи ста тре ба дати Цару Царе во а Бож је Богу. 

Не један пут су мени писме но и усме но при го ва ра ли: шта год ја кажем то је 
поли ти ка. Или сам за пар ти ју која је на вла сти или сам за опо зи ци ју. Један све ште-
ник ми пише кад сам оно био на про гла су да оста ју Срби ја и Црна Гора зајед но, да 
не зна шта да каже и себи и вер ни ма кад ме је видео да сам и с ким ту седео. Ја му 
одго ва рам па кажем: Зар бих ја на месту на коме сам могао бити задо во љан да се 
одво је Срби ја и Црна Гора? Камо сре ће да је оста ла и Маке до ни ја и Босна у јед ној 
зајед ни ци, било би лак ше сви ма. То јед но, а дру го, до кога ћу ја седе ти то не може 
човек увек да бира, ни у трам ва ју ни у ауто бу су ни у ави о ну. Али од тога не зави си 
да ли ће он бити човек или неће. За нас тај прин цип све је поли ти ка пре ви ше је 
узак. За нас хри шћа не важи прин цип Апо сто ла Павла: „Ако једе те, ако пије те, ако 
шта дру го чини те, чини те све на сла ву Божи ју!“ Види те да ни једе ње ни пије ње 
није ван сла ве Божи је. У том погле ду и поли ти ка може бити на сла ву Божи ју или 
супрот но. А то су наши пре ци зна ли и тога се држа ли, ако не сви онда они који су 
били срж нашег наро да, који су дава ли тон. А то оста је пра вац и за наше вре ме и 
за вре ме које ће доћи после нас.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Ваша Све то сти, тре нут но је у моди ново доп ски реч ник 
који инси сти ра на речи ма као што су људ ска пра ва и сло бо де, толе ран ци ја, 
гло ба ли за ци ја. Какав је одго вор Цркве на ове иза зо ве ново га доба?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Човек не може сти ћи наје дан пут до врли не љуба ви; он 
мора да изра ста док дође до те нај ве ће врли не. Кад дође мо до ње онда пре ста је 
све, онда више за пра вед ни ка зако на нема, он је нади шао сва ки закон, он чини 
више него што сва ки закон може да учи ни. Дотле мора мо бити макар трпе љи ви 
у одно су пре ма дру гим људи ма, схва та ти и пошто ва ти њега као лич ност и њего во 
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мишље ње, уко ли ко оно није на ште ту општу. Ту је и држа ва да бра ни дру штво од 
тих зло чи на ца којих је било увек и има. 

Често нам при го ва ра ју мате ри ја ли сти и ате и сти да ми све ште ни ци про по-
ве да мо смрт и да гово ре ћи о стра ху од смр ти, да нас смрт чека, држи мо вер ни ке 
у стра ху, као оно мили ци ја што у стра ху од казне држи гра ђа не у јед ном одно су 
при стој ном. Ево шта каже Све ти Васи ли је Вели ки: У духов ном узра ста њу углав ном 
су три ступ ња. Први сту пањ је сте пен роба. У оно доба кад је живео Све ти Васи-
ли је био је робов ски систем. Роб је био човек ухва ћен у рату или човек купљен 
на пија ци, одно сно про дан јер није могао да вра ти зајам који је неком узео и тај 
зај мо да вац је имао пра во да га про да, и њега и њего ву поро ди цу да би напла тио 
свој дуг. И онај који би купио тог роба био је вла сник тог чове ка, њего вог живо та 
и смр ти; могао је да га уби је и нико ме не би одго ва рао. На духов ном пла ну, вели 
Све ти Васи ли је Вели ки, на томе је сте пе ну роба онај хри шћа нин који из стра ха од 
пакла врши оно што Бог наре ђу је. Не испла ти му се да чини ма какве гре хе хиља ду 
годи на, а после целу бесмрт ност да се мучи. То је тај први сте пен где човек ипак 
врши запо ве сти, али мотив је тај. 

Дру ги је сту пањ сте пен најам ни ка. И у оно доба било је сло бод них људи који 
су за свој рад при ма ли пла ту (ако имаш да ми пла тиш да ти радим, а ако немаш, 
нисам ја роб, тра жи ко ће!) На духов ном пла ну на том је нивоу онај хри шћа нин 
који жели да и у рају буде на вишем нивоу (нису ни у рају сви јед на ки: зави си 
коли ко су се тру ди ли и коли ко су доспе ли). То је дру ги сте пен: тај је виши од оно-
га прво га, али није нај ви ши.

Тре ћи је сту пањ сте пен сина или кће ри. Син извр шу је вољу оче ву, не из стра ха 
од казне да ће га отац уби ти – није он роб, не из жеље да му отац пла ти – није он 
најам ник, него из жеље да отац буде задо во љан. Док она дво ји ца ста вља ју себе у 
цен тар (да ја не будем кажњен, да мени буде пла ће но), овај не ста вља себе него 
оца у цен тар. На духов ном пла ну на том је нивоу онај хри шћа нин који из љуба ви 
пре ма Богу извр шу је њего ве запо ве сти, да Бог буде задо во љан, тако ре ћи. Нико не 
може доћи на тај сте пен док не пре ђе прва два. Коли ко ће се он бави ти на оном 
првом, па на оном дру гом док доспе до тре ћег, зави си од њега. 

Види те, ти мате ри ја ли сти су при пи са ли целом хри шћан ству да, уства ри, ми 
засту па мо робов ски став (из стра ха од пакла), што, дабо ме, апсо лут но не сто ји. Они 
све сно пре ви ђа ју одно сно неће да схва те посто ја ње тре ћег сте пе на до ког тре ба 
сви да дође мо и онда ћемо врши ти оно што Бог наре ђу је, не из стра ха од казне 
ни из жеље за награ дом. 

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Поно во се, изме ђу оста лог, отва ра и тзв. „жен ско пита ње“ 
које изно ва инси сти ра на еман ци па ци ји жене од основ не уло ге или назна че ња 
које јој је Бог оста вио, а то је заси гур но мај чин ство. Исто вре ме но, и мушкар
ци беже од уло ге и одго вор но сти оца поро ди це. Да ли је у пита њу бек ство од 
оба ве за и неспрем ност на жртву, одно сно трка за без бри жно шћу коју нам 
наиз глед даје сти ца ње мате ри јал них доба ра и ужи ва ње? Какав је данас одго
вор на рас па да ње поро ди це које је захва ти ло наш народ?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Све то је после ди ца нере ша ва ња тог основ ног пита ња 
циља и сми сла живо та. То пита ње сми сла и циља живо та сва ки човек кад-тад мора 
реши ти у свом живо ту. Да ли пра вил но или непра вил но, тек мора има ти један 
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сми сао, јер не може се опста ти и живе ти без сми сла. То пита ње је било поста вље но 
у 4. веку и Све том Васи ли ју Вели ком. Он каже да су на то пита ње одго ва ра ли још 
ста ри грч ки фило со фи али се нису сла га ли. Јед ни су сма тра ли да је циљ људ ског 
живо та ужи ва ње: једи, пиј, ужи вај (да поно вим и оно што се данас каже: „Узи мај 
што ти живот пру жа, данас си цвет сутра уве ла ружа“). Дру ги су сма тра ли да је 
циљ живо та сти ца ње богат ства и оно што богат ство чове ку оси гу ра ва. Тре ћи, 
сти ца ње сла ве, било науч не, умет нич ке, спорт ске или редом. Четвр ти, сти ца ње 
вла сти и оно што власт чове ку пру жа, и тако редом. А ми хри шћа ни, вели Све ти 
Васи ли је Вели ки, сма тра мо да је циљ нашег живо та сте ћи већ овде, у овом све ту, 
бла жен ство и ући са бла жен ством у Цар ство Небе ско коме нема кра ја. Они људи 
који не дођу до тога циља и сми сла хри шћан ског, они су на јед ном ста ву који је 
пот пу но стран хри шћан ству. 

По уче њу Апо сто ла Павла, нема (раз ли ке) ни мушко ни жен ско у Хри сту Ису-
су, нема роб ни сло бод њак, нема Грк ни Јевре јин (Грци као нај кул тур ни ји народ 
оно га доба, а Јевре ји као једи ни народ који је веро вао у Бога). Јед но смо у Хри сту 
Ису су. Кад смо јед но у Хри сту Ису су и мушко и жен ско онда се све запо ве сти Хри-
сто ве одно се јед на ко и на мушкар це и на жене. Међу тим, дошло се до тога да се 
тра жи не испу ња ва ње запо ве сти Божи јих, због чега нас је Он ство рио, и сти за ња 
томе циљу, него се хоће ужи ва ње и онда се све де све на ужи ва ње. И дефак то, тај 
модер ни покрет феми ни стич ки насто ји не да буде мо јед но у Хри сту Ису су него 
исто: ти не рађаш, нећу ни ја; ти не дојиш, нећу ни ја; теби пан та ло не, мени пан-
та ло не и редом. Е, види те, ту је та нево ља. Кад нађе мо пра ви сми сао и циљ живо та 
онда ће сва ко доћи на ту меру, то јест, сва ко ће схва ти ти шта је њего ва дужност 
и тру ди ти се да то испу ња ва. Ако то не буде, онда ће он бити на оно ме нивоу, на 
оном сми слу и циљу живо та за који Апо стол Павле каже: ,,Ако мртви не уста ју, ако 
смр ћу све пре ста је, да једе мо и пије мо – сутра ћемо умре ти“. Онда једи ни сми сао 
живо та јесте једе ње и пије ње као и оста лим живим бићи ма.

Ина че, Све ти Гри го ри је Бого слов, исто из 4. века, каже: ,,Током исто ри је зако-
но дав ци су били мушкар ци па су они себи про пи си ва ли про пи се и дава ли пра ва 
која нису дава ли жена ма. Тај прин цип ми не при зна је мо. Оно што је морал но за 
чове ка то важи и за жену и обрат но, што је грех за жену грех је и за чове ка“. Е, кад 
дође мо до тога ста ва онда ће, дабо ме, бити сва ко на сво ме месту, сва ко на сво јој 
дужно сти, сва ко на сво ме циљу и сми слу живо та: онда ће доћи и до јед не не само 
сим фо ни је, већ до јед не љуба ви у поро ди ци, а на поро ди ци почи ва цело куп но 
дру штво – када је поро ди ца здра ва и дру штво је здра во, ина че види те докле смо 
ми дошли.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Упра во та кри за живот ног сми сла о којој сте гово ри ли 
чини се да је данас захва ти ла срп ску омла ди ну. Пред нашом омла ди ном сто је 
мно го број на иску ше ња: сек те, нар ко ма ни ја, алко хо ли зам, па ево и само у би
ства, а да и не гово ри мо о про бле му чедо мор ства које је захва ти ло читав наш 
народ. Јасно је да се ради о вели кој кри зи живот ног сми сла и о поку ша ји ма 
бек ства од одго ва ра на терет живот них иза зо ва. Са дру ге стра не, мно ги мла ди 
људи окре ну ли су се сво јој вери и Цркви и тамо потра жи ли извор живот ног 
сми сла. Шта су они тамо запра во про на шли?
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ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Про на шли су тај сми сао и циљ, као и свест да смо ми 
и земаљ ски, теле сни али и небе ски и духов ни. То дво је, не само јед но него обо је. 
И тај одго вор је потре бан сада шњим мла дим људи ма, јер кад то основ но пита ње 
буду реши ли онда ће се лак ше моћи бори ти и про тив нар ко ма ни је и про тив свих 
дру гих гре хо ва, блу да, пре љу бе и све га тога. А дотле, дотле ће бити то што реко сте 
да ћемо ми - а да нам нису потреб ни непри ја те љи - неста ја ти све више и више. То 
ће бити несре ћа онда за цео народ, али без реше ња тога пита ња циља и сми сла 
живо та тешко ће моћи.

Један млад човек поста вља пита ње Албер ту Ајн штај ну, директ но: какав је 
циљ и сми сао људ ског живо та? Он каже: „Има ти одго вор на то пита ње зна чи бити 
рели ги о зан“. То јест, нау ка нам даје одго вор како ћемо ми про ве сти овај живот, 
како ћемо про из во ди ти, како дели ти, како ћемо се обла чи ти, лечи ти и редом. 
Одго вор на цело куп ни сми сао живо та, то већ нау ка неће моћи да нам да. А мла-
дић онда каже: „Не би ли било боље да ми то пита ње уоп ште не поста вља мо?“ Јер 
ако га поста ви мо мора мо одго во ри ти на њега, то јест посто ји ли Бог, не посто ји ли, 
посто ји ли душа, не посто ји ли душа, бесмр тан си или не, а кад га не би поста вља-
ли не би мора ли ни одго во ри ти. Ево, кон крет но, и живо ти ње и биљ ке то пита ње 
сва ка ко не поста вља ју а посто је. Јед но став но задо во љи ти се фак том: посто јим, па 
шта има везе сми сао и циљ. Е, али кад би биљ ке и живо ти ње има ле разум који 
има човек, да ли би се оне задо во љи ле фак том: посто јим, па шта има да питам. Е, 
ту је пут. Анштајн одго ва ра на то пита ње (не би ли било боље да ми то пита ње не 
поста вља мо?) и каже: „Човек који не би схва тао да његов живот и живот њего вог 
бли жњег има циљ и сми сао не само да би био несре тан него једва спо со бан за жи-
вот“. И ви сте дошли овде, зна те зашто, и ја сам дошао овде, зна мо, и толи ки дру ги. 
Сва ки наш посту пак има свој циљ. А сад, у пита њу ако сва ки наш посту пак има 
сми сао, а живот као цели на нема ника квог сми сла, то ћемо онда теже схва ти ти. 
Ако у јед ним коли ма, ауто мо би лу сва ки онај точ кић, сва ка она жица, сва ки онај 
завр тањ има свој сми сао, а кола као таква нема ју ника квог сми сла, то већ неће 
моћи. Е, тако и у овој ства ри: кад нађе мо сми сао и циљ живо та онда ће нам бити 
мно го лак ше, ево и по Ајн штај ну, а ево и по, дабо ме, Библи ји.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Ваша Све то сти, како оце њу је те зна чај и миси ју поврат ка 
веро на у ке у шко ле? И отку да толи ки отпо ри про тив поврат ка Хри сто ве нау ке 
у зна ње и рав на ње наше омла ди не ?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Ја сам се, дабо ме, изме ђу два рата упи сао у основ ну 
шко лу па редом у гим на зи ју и на факул тет, и знам да је у то доба била оба ве зна 
веро на у ка у основ ним и у сред њим шко ла ма, док је на факул те ту није било. 
После Дру гог свет ског рата, кад су дошли на власт мате ри ја ли сти, они су забра-
ни ли апсо лут но ика кву везу шко ле и Цркве. Зна те какав је био однос: не само да 
је Црква била одво је на од држа ве него је држа ва непри ја тељ ски све чини ла што 
се могло про тив Цркве. Али зато хоћеш-нећеш има да учиш марк си зам у основ ној 
шко ли, сред њим шко ла ма, на факул те ту. Е сад, за људе за које је то била и сло бо да 
и демо кра ти ја неће им бити сло бо да да се сада и веро на у ка уве де у шко ле. И то 
за децу која су непу но лет на, ако њихо ви роди те љи хоће, а за пуно лет не, ако они 
сами хоће. За оне за које је оно била сло бо да и демо кра ти ја неће им бити ово ни 
сло бо да ни демо кра ти ја –  са тим мора мо бити начи сто. 
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У Репу бли ци Срп ској још пре јед но више од шест годи на је уве де на веро-
на у ка. Пре јед но три годи не поста вљен је школ ски зада так на веро на у ци сви ма 
пола зни ци ма: како су они при хва ти ли и како су они схва ти ли веро на у ку. Било је 
шесна ест хиља да одго во ра па је тре ба ло да се они нај ка рак те ри стич ни ји ода бе-
ру и да се штам па ју у књи зи. Ја сам то имао у рука ма па сам запам тио три: Јед на 
девој чи ца из сед мог раз ре да пише: ,,Веро на у ка је добра ствар. Сад учи мо и зна мо 
оно што пре нисмо учи ли ни у шко ли ни у поро ди ци ни у кући, али је тре ба ло да 
се уве де још рани је. Тре ба ло би да се уве де и за наше роди те ље, а бог ме и за неке 
бабе и дедо ве“. Дру га јед на девој чи ца из осмог раз ре да пише: „Првог часа смо 
има ли био ло ги ју: ту смо учи ли да је човек постао од мај му на. Ако му мај мун баш 
није отац јесте му брат, од истих су пре да ка. После смо учи ли веро на у ку у којој 
смо учи ли да је Бог ство рио чове ка, па то дво је нека ко не иде зајед но, али биће 
да смо ми још мали и мла ди – кад узра сте мо биће нам то јасни је“. Један мом чић 
пише: „Веро на у ка је добра ствар али је веро у чи тељ  рђав човек“. Наи ме, учи нас 
да води мо рачу на да не само одра сли него и деца не само гле да ју и слу ша ју шта 
ми при ча мо него гле да ју и шта ми ради мо. Да буде мо, дакле, све до ци Хри сто ви, 
да учи мо сво јим поступ ци ма и онда кад ћути мо, јер пра во сла вље, нау ка пра во-
слав на није само нау ка која се може нау чи ти па лако гово ри ти и писа ти, већ је 
нау ка којом се живи и посту па сва ког момен та и међу људи ма и међу нељу ди ма.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: У теме ље нашег часо пи са угра ди ли смо дела вла ди ке 
Нико ла ја (Вели ми ро ви ћа) и оца Јусти на (Попо ви ћа). Шта нам може те рећи о 
ова два све ти ла Срп ске Цркве која су пре суд но ути ца ла на про цес духов ног 
буђе ња у нашем наро ду у послед њој деце ни ји?

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: То су, заи ста, два вели ка све тил ни ка, две зве зде неза ла-
зне које су нам нау ку Хри сто ву на савре ме ни начин савре ме ним речи ма и при-
ме ри ма про ду би ли и поја сни ли и дове ли нас до тога да нам је мно го јасни је оно 
што је у Еван ђе љу писа но. Тре ба ло би да зна мо да се исти на не може заме ни ти 
вешти ном, али исти ну мора мо и тре ба у датом вре ме ну на дати начин при ме ри-
ма и дока зи ма да изно си мо. То је као оно, што се каже, да про ве де мо лађу изме ђу 
Сци ле и Харид бе, а ту су они били вели ки. Нај пре, били су вели ки и дубо ки бого-
сло ви јер су заи ста живе ли том нау ком коју су про по ве да ли, а поред  тога  били 
су обда ре ни бесед ни ци. Отац Јустин је био про фе сор (био је и мени про фе сор на 
факул те ту), пре да вао је дог ма ти ку, тако да и сада у дана шње вре ме а биће за вре-
ме и после нас, њихо ва дела ће моћи у мно го ме да нам обја сне она пита ња која 
сто је пред сва ким чове ком. 

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Иза бра ли смо упра во духов ну сим бо ли ку  две ри да пока
же мо који је циљ и сми сао нашег часо пи са. Које су то две ри које срп ску омла
ди ну одво де путем спа се ња? 

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: Тај сми сао две ри (две ри, реч ста ра сло вен ска и срп ска, 
што зна чи вра та), одно си се на реч Хри сто ву: „Ула зи те на уска вра та и тесна која 
воде у живот и иди те путем уским и тесним који води у живот, јер су широк пут 
и широ ка вра та опа сни“. Сма трам да смо баш ту да иде мо путем тесним за живо-
том веч ним. Жао нам је ако дру ги људи не схва та ју то и иду оним широ ким који 
води у про паст. Али човек је сло бод но биће, и сло бо да је у томе или да чини мо 
она ко како Бог хоће (због чега нас је ство рио) или супрот но томе. Али сло бо да не 
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може бити без одго вор но сти. На шта смо ми упо тре би ли те спо соб но сти којим 
нас је Бог обда рио: да ли на добро или на зло? Оно што је пред мла ди ма и пред 
сви ма нама то је тај еван ђел ски пут и еван ђел ски циљ и сми сао две ри. Дакле, да 
ви мла ди и сви ми ста ри ји иде мо тим уским путем, путем стр пљи во сти и тесним 
вра ти ма што воде у живот.

ДВЕ РИ СРП СКЕ: Захва љу је мо се Њего вој Све то сти патри јар ху срп ском 
госпо ди ну Павлу на овом раз го во ру са надом да ћемо на овим теме љи ма и 
смер ни ца ма које смо од Вас чули наста ви ти са часо пи сом и теле ви зиј ским 
еми си ја ма у орга ни за ци ји „Срп ског сабо ра – Две ри“.

ПАТРИ ЈАРХ ПАВЛЕ: С Бож јим бла го сло вом сви ма, и вама и чла но ви ма ваше-
га дру штва, као и сви ма мла дим људи ма добре воље у све ту: да им Бог помог не 
и да мир, сло гу и прав ду, као и непри ја те љи ма нашим, јер и њима је потре бан и 
мир и прав да и љубав само тога нису све сни. Бог бла го сло вио.

Раз го вор са Њего вом Све то шћу бла же но по чив шим архи е пи ско пом 
пећ ким, митро по ли том бео град скокар ло вач ким и патри јар хом срп ским  
г. г. Павлом, који је водио Бошко Обра до вић у мана сти ру Бла го ве ште ње у 
Овчар Бањи почет ком авгу ста 2002. годи не, ура ђен је за потре бе прве еми си је 
тада покре ну те ТВ про дук ци је ДВЕ РИ СРП СКЕ, која је од 20022012. про из ве ла 
пре ко 200 ТВ еми си ја. Овај интер вју Све тог патри јар ха нај ду жи је ТВ интер вју 
који је дао и пред ста вља сво је вр сни пра во слав ни мани фест који смо се тру ди
ли да сле ди мо у све у куп ном дело ва њу Покре та Две ри. 

Обја вље но у: часо пис ДВЕ РИ СРП СКЕ, број 14, Крстов дан 2002, стр. 712. 
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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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