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СТУДЕНТИ  
СА СТАВОМ
Неколико студената српског језика и 
књижевности на Савиндан 1999. године 
на Филолошком факултету у Београду 
покреће часопис „Двери српске“. 

Идеја која је настала са циљем да створе академски 
простор на Универзитету за своје ставове, ставове СПЦ 
и патриотских интелектуалаца распламсала се у велики 
издавачки подухват и покренула талас друштвеног 
активизма, најпре путем трибина на Филолошком 
факултету, а потом кроз оснивање удружења грађана 
Српски сабор Двери. 

Објављен је 51 број овог часописа за националну културу 
и друштвена питања, који се бавио актуелним културним, 
социјалним и политичким темама. Међу њима су били и 
тематски зборници о Светом Сави, Милошу Црњанском, 
Николају Велимировићу, Јустину Поповићу, Дражи 
Михајловићу, Николи Тесли, Солжењицину, патријарху 
Павлу, као и комунистичким злочинима, монархији као 
принципу власти, технолошком тоталитаризму, за и против 
ЕУ, НАТО бомбардовању Србије, истини о Сребреници, 
НДХ-а као држави геноцида, породици, антифашизму, 
Републици Српској Крајини, изборној крађи 2012...

Први број часописа „Двери“  
објављен je на Савиндан 1999. 



УМРЕЖАВАЊЕ 
МЛАДИХ 
У децембру 2001. године у Београду се одржава 
први Сабор српске омладине после 1945.

У периоду 2001-2010. одржано је десет централних Сабора српске 
омладине из Отаџбине и Расејања и шест регионалних Сабора, 
на којима је учествовало више од 100 различитих православних 
и патриотских организација из Србије, окружења и дијаспоре, 
преко 1000 младих и више десетина угледних гостију из редова 
СПЦ и српске интелектуалне елите. 

Вишегодишњом радном енергијом и континуираном упорношћу 
од часописа, трибина и сабора дошло се до стварања Српске 
мреже. Прво јавно представљање идеје Српске мреже  одржано 
је на Сабору за Косово и Метохију 17. марта 2007. године у Дому 
синдиката у Београду, у организацији Сабора српске омладине и 
Српског сабора Двери, и са благословом патријарха Павла.

Сабор српске омладине, Цетињски манастир, 2004. 





ХУМАНИТАРНИ  
РАД
Српском сабору Двери додељена је специјална 
плакета „Вечерњих новости“ за најплеменитији 
подвиг 2007. године

У објашњењу награде од 12. децембра 2007. је стајало: „Чланови 
Сабора српских Двери скупљају помоћ за Србе са Косова и Метохије. 
Филмом страшног назива Кад би хлеба било више пробудили су 
јавност. Спречили су затварање Народне кухиње у општини Ново 
брдо. Помоћ је стизала из свих градова Србије и Републике Српске. 
И хлеба је било више, јер је брашна сакупљено на тоне. Било је и 

лекова, одеће, прашка, сапуна, шампона, хране... Спречена 
је хигијенска катастрофа у српским енклавама, где 

становништво често нема ни струје ни воде“.

 Кроз заједничке хуманитарне акције 
Српске мреже и уз огромну помоћ српске 
дијаспоре помогнуте су многе породице са 
више деце на Косову и Метохији, у Краљеву 
после земљотреса и широм Србије, као и 
породице погинулих бораца и ратни војни 
инвалиди у Србији, Републици Српској и 
Црној Гори...

Додела признања листа „Новости“  
Дверима за хуманитарни рад, 2007. 

Хуманитарна акција: 
«Српска братска помоћ» из Канаде са Дверима 

даровала породице белом техником 2014.





ДРУШТВЕНИ 
АКТИВИЗАМ
31. јануара 2008. одржана је свечаност поводом 
100 одржаних трибина Двери на Универзитету 
у Београду, под насловом: „Феномен Машинац – 
парче слободног неба“

На Машинском факултету Универзитета у Београду, од 2003. 
до 2011. године одржано је преко 100 различитих програма у 
организацији Двери. На трибинама и округлим столовима на 
разне теме, од духовности и историје, преко књижевности и 
културе, до економије и геополитике, учествовало је скоро 200 
угледних српских епископа, свештеника, монаха, интелектуалаца, 
професора универзитета и академика разних струка, уметника и 
других познатих јавних личности. Због подршке овим трибинама 
Управа Машинског факултета и декан проф. др Милош Недељковић 
добили су од стране СПЦ орден Светог Саве. 

Поред више десетина трибина широм Србије, Двери су у великој 
сали Дома синдиката у Београду организовале и неколико великих 
националних академија: о Карађорђу (поводом 200 година од 
Првог српског устанка, 2004), о Косову и Метохији (2005), о Св. 
Николају Охридском и Жичком и преподобном Јустину Ћелијском 
(поводом њиховог уврштавања у календар Светих СПЦ 2003/2010) 
и ђенералу Дражи Михајловићу (поводом 60 година од мученичке 
смрти, 2006). 

Предраг Драгић Кијук,  
учитељ Српског Завета



Декан Машинског 
факултета, проф. др 
Милош Недељковић, 
добитник ордена Светог 
Саве СПЦ, 2008.



БЛИСКА САРАДЊА 
СА ДИЈАСПОРОМ
Представници Двери су посетили преко 60 српских 
заједница у дијаспори – у Европи, северној 
Америци (САД и Канада),  Аустралији и јужној 
Африци.

Свих ових година Двери су посебно посвећене сарадњи са 
српском дијаспором и очувању права Срба у региону. Тим поводом 
посетили смо бројне српске заједнице у окружењу и расејању. 
Без помоћи српске дијаспоре Српски сабор Двери не би успео да 
реализују бројне своје пројекте као невладина организација. 

Двери су објавиле „Водич за повратнике из расејања“ (2010) и 
до данас остале национална организација која се посебно бави 
интересима Срба који живе ван Србије.   

Сабор српске омладине у Канади,  
манастир св. Преображења у Милтону, 2009.  





ГРАМАТА 
ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
У фебруару 2009. године поводом 10 година 
постојања и рада Дверима је уручена архијерејска 
грамата СПЦ са благословом патријарха Павла.

У свом православном друштвеном активизму Двери су уживале 
значајну подршку Српске православне цркве, а посебно је остао 
упамћен једносатни ТВ интервју који је блаженопочивши патријарх 
Павле дао за прву емисију ТВ продукције „Двери српске“ у августу 
2002. године. За четири године од 2007-2011. урађено је преко 
200 ТВ емисија које су емитоване на 25 локалних и регионалних 
телевизија у Србији, Републици Српској и Црној Гори. 

Интернет страница Двери била је у то време једна од 
најпосећенијих тог типа међу друштвено-политичким инфо-
рмативн им порталима у Србији.  

Од 2007. године Двери додељују посебну награду „Повеља 
слободе“, чији су добитници угледне личности из земље и 
иностранства (Александар Солжењицин, Патрик Барио, Предраг 
Драгић Кијук, Коста Чавошки...). 

Бошко Обрадовић интервјуише  
патријарха српског Павла, 2002.   



Архијерејска грамата СПЦ поводом  
10 година рада Двери, 2009.



ПОРОДИЧНЕ 
ШЕТЊЕ
Породичне шетње су заштитни знак Двери,  
а највећа породична шетња одржана је у Београду  
9. октобра 2010. године.

Од 2005. године и покретања модерне кампање „Покрет за живот“ 
Двери заступају породичне вредности и воде борбу против беле 
куге у нашем народу. У питању је афирмативна кампања промоције 
драгоцености људског живота, вредности брака и породице и 
лепоте детета у пренаталном периоду.

Прва породична шетња одржана је 2009. године и ова 
манифестација се традиционално одржава сваке године славећи 
људски живот и лепоту брака, породице и деце. 

Породичне шетње Београд 2010. године





Нови Сад 2012. године



 Београд 2016. године



Београд 2018. године





НОВИ НАРОДНИ 
ДОГОВОР
Представљање Новог народног договора 10. 
фебруара 2011. године значило је улазак једне 
потпуно нове снаге на политичку сцену Србије.

Иза предлога Новог народног договора Двери 24. јуна 2011. 
стало је више истакнутих појединаца и организација из читаве 
Србије, и одржана су бројна представљања широм наше државе. 

Двери о Ђурђевдану 2012. године први пут излазе на изборе 
као група грађана, и то на свим нивоима: председничком, 
парламентарном, покрајинском и локалном. 

Предизборни митинг у Дому синдиката, 2012.



Детаљ из предизборне кампање, 2012.



ПОКРЕТ  
ЗА ЖИВОТ СРБИЈЕ
Кампања Двери за парламентарне изборе 2012. 
године са слоганом „За живот Србије“ упамћена 
је као најпозитивнија предизборна кампања од 
обнављања вишестраначја у Србији.

Основа програма Двери је породична и културна политика, 
заштита домаћих економских интереса, социјална солидарност и 
борба против криминала и корупције. 

У мају 2018. године Двери су организовале „Недељу породице“ у 
више градова, али и округли сто у Народној скупштини Републике 
Србије на тему стратегије подстицаја рађања, из кога је проистекло 
формирање Асоцијације про-породичних организација Србије. 
Кампањом „Србија - пријатељ породице“ Двери су представиле 
низ мера за подршку наталитету.

Двери као Покрет за живот Србије, 2012. 





БОРБА ЗА  
НАЦИОНАЛНЕ 
ИНТЕРЕСЕ
У априлу 2013. године организован је вишедневни 
протест на Тргу Републике у Београду против 
потписивања антиуставних тзв. Бриселских 
споразума.

Од уласка у политику Двери су се позиционирале као опозиција 
власти, али не и држави и интересима Србије. У том смислу је тема 
очувања Косова и Метохије у саставу Србије била и остала једна од 
кључних тачака наше националне политике, кроз бригу за заштиту 
права Срба, заштиту наших светиња, културно-историјских 
споменика, природних и привредних богатстава на КиМ.

Двери никада не одустају ни од заштите угрожених људских, 
мањинских, верских и националних права Срба у бившим 
југословенским републикама, и залажу се за повратак редовног 
служења војног рока. 

Протест против потписивања Бриселског 
споразума, Београд, 2013.

Седница Председништва Двери у Грачаници, 2017. 





ДВЕРИ КАО 
МОДЕРНА 
ПАТРИОТСКА 
ПОЛИТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА
На Оснивачком Сабору о Видовдану 2015. у Чачку 
основан је Српски покрет Двери. 

На оснивачком Сабору усвојени су статут и програм Покрета, а 
за првог председника изабран је Бошко Обрадовић.  

Исте године у септембру у Краљеву је одржан Први, изборни 
Сабор Српског покрета Двери и изабран први састав Главног 
одбора, Председништва и Извршног одбора Покрета, чиме је 
почело стварање комплетне унутрашње организације. Надлежно 
министарство у октобру уписало је Двери у регистар политичких 
организација државе Србије. 

Први Сабор Српског покрета Двери, Краљево, 2015.



Прво Председништво Српског покрета Двери, 2015.



ДВЕРИ КАО 
ПАРЛАМЕНТАРНА 
СТРАНКА
Након парламентарних избора у мају 2016. године  
Двери постају парламентарна политичка 
организација са седам народних посланика.

Рад народних посланика Двери био је веома запажен. Постали 
смо препознатљиви по оштрим али аргументованим скупштинским 
обраћањима и опозиционој критици актуелне власти. 

Посланичка група Двери је дала предлоге великог броја 
скупштинских аката од којих издвајамо Резолуцију о АП Косово и 
Метохија, Декларацију о заштити породице у Србији, Декларацију 
о геноциду НДХ-а над Србима, Јеврејима и Ромима, Декларацију о 
заштити Срба у расејању и региону, Декларацију о заштити српског 
језика, Декларацију о заштити ћирилице и очувању књижевног и 
културног блага српског језика насталог на латиници, Декларацију 
о изражавању почасти грађанима несрпске националности 
погинулим за Отаџбину, и законе о престанку важења Закона о 
привременом начину исплате пензија и изменама и допунама 
закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Конференција за медије у холу Народне скупштине

Народни посланици испред Народне скупштине, 2016. 



Долазак посланичке групе на седницу Народне скупштине

У скупштинским клупама



ДВЕРИ ОКРЕНУТЕ  
КА СВЕТУ
Двери су једина политичка организација која је 
члан Светског конгреса породица. 

Двери су једина организација из Србије која је и званично део 
Светског конгреса породица – највеће међународне организације 
за заштиту породичних вредности, која окупља представнике из 80 
земаља света. Светски конгрес породица одржава се сваке године 
и представници Двери су од 2015. учествовали на конгресима 
одржаним у САД, Грузији, Мађарској, Молдавији...

Двери су окренуте ка јачању сарадње са политичким 
организацијама и појединцима широм света, док посебну сарадњу 
негују са Русијом и другим европским земљама. 

Иван Костић и Владимир Путин, омладински камп „Селигер“, 
Русија 2012. године



Делегација Двери на Светском конгресу породица у Будимпешти 
2017, са представницима из Русије, САД и Француске

Председник Двери у Москви са Никитом Михалковим, 2017

Делегација Двери у манастиру Хиландару са игуманом 
Методијем, 2018.

Делегација Двери на Економском форуму на Јалти, Крим, са 
Наталијом Поклонском, 2018. 



ДВЕРИ КАО 
ДЕО НАЈВЕЋЕГ 
ОПОЗИЦИОНОГ САВЕЗА

У септембру 2018. године основан је Савез за Србију 
као највећа опозициона групација у Србији.

Савез је настао са циљем успостављања једне нове политичке културе у Србији 
која је подељена и уништена погубном политиком актуелне власти. 

Задржавајући свој идентитет и програм, Двери су као један од оснивача Савеза 
за Србију стале иза програмске платформе у 30 тачака која нуди визију Србије 
као правно уређене, демократске и социјално одговорне државе која штити 
своје националне, државне и економске интересе. 

Оснивање Савеза за Србију, Сава центар, 2018.
Фото Емил Ваш, Бета





ДВЕРИ УВЕК  
И ДО КРАЈА  
УЗ СВОЈ НАРОД
Када год и где год је било потребно да се покрену 
или подрже протести и да се стане уз грађане 
у њиховој оправданој борби и захтевима за 
сопствена права - Двери су биле тамо. 

Од протеста „Остаће наше“ против признања лажне државе 
Косово, барикада на КиМ, протеста против продаје „Телекома“ и 
против ГМО, преко више протеста испред РТС-а, Председништва 
и Владе Србије, протеста пред ТВ ПИНК, до протеста опљачканих 
пензионера, трудница и породиља, оштећених банкарских 
клијената, ратних војних ветерана, просветних, војних и 
полицијских синдиката, протеста због поскупљења цене горива 
и изградње мини-хидроелектрана, па до најновијих протеста 
„Стоп крвавим кошуљама“ и „1 од 5 милиона“ против насиља и 
угрожавања слободе и демократије у Србији – Двери су на улицама 
са грађанима широм Србије. 

Српски покрет Двери ће наставити да се неодступно бори 
за интересе грађана Србије како институционално, тако и 
ванинституционалним путем, до коначне слободе мисли, говора, 
медија и избора у Србији. Као породични људи и светосавски 
родољуби, модерни конзервативци окренути ка економском и 
социјалном патриотизму, остајемо посвећени борби за живот 
Србије и духовну, моралну, демографску и државотворну обнову 
српског народа коју водимо од првог дана – пре тачно 20 година.

Протест Двери за очување Косова и Метохије, Београд, 2008.

Двери као домаћини сеоске славе у селу Горњи Матејевац, Ниш, 2017.



Двери против изборне крађе, Београд, 2012.

Двери као учесник протеста „1од 5 милиона“, испред Народне скупштине, 2018.  




