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ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ
У КОСТОЛЦУ

ДВЕРИ ОСВОЈИЛЕ 8%!

На локалним изборима у Костолцу Двери
су оствариле одличан резултат освојивши 8%
гласова. Резултат од 8% у Костолцу доказ је
раста и јачања Двери на свим нивоима. Двери
су постале значајан фактор у Костолцу, а такав
сценарио ће се пресликати и на београдске
и евентуалне парламентарне изборе. Упркос
бруталној негативној кампањи против Двери,
грађани у нама препознају позитивну енергију и
бескомромисну жељу да се ствари мењају набоље
како на локалном, тако и на републичком нивоу.
Костолчани су у Дверима добили политичку
организацију коју чине људи вођени часним
намерама, а која ће у блиској будућности бити
спремна да преузме власт у Костолцу. Хвала
грађанима Костолца на великој подршци, уз
уверење да се нико ко је гласао за Српски покрет
Двери неће због тога покајати.

ДВЕРИ СПРЕМИЛЕ
НОВОГОДИШЊЕ
ПОКЛОНЕ ЗА
ПРЕДСТАВНИКЕ
ВЛАСТИ
Александру Мартиновићу смо спремили једног
компјутерског миша.
Александру Вулину смо обезбедили једну карту за
лет за Канаду.
Ивици Дачићу желимо да добије чланску карту
СНС-а.
Младену Шарчевићу желимо да постане директор
свих основних и средњих школа у Србији.
Нели Кубуровић поклањамо симболичан пример
Устава на којем смо додали слоган „Не користи ме
без правде и не мењај ме без части“.
У име ММФ-а специјалну захвалницу дајемо
Душану Вујовићу за изузетну послушност ММФ-у и
најбоље изгладњивање сопственог народа у Европи.

Градоначелнику Београда спремили смо једну
дивну јелку од 83.000 евра.
Жељку Митровићу поклањамо бели прашак за
пециво, јер он воли прашак.
Нашој Звончици Маји Гојковић поклањамо
вишеслојни тоалет папир јер само са њим може да
избрише своју вишеслојну политичко-прелетачку
каријеру.
И на крају, председнику
Александру Вучићу поклањамо
једну редизајнирану, најновију
фантомку за све активности
које намерава да учини у 2018.
години.
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ДРЖАВНА И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА

НОВЕ МЕРЕ ПОРОДИЧНЕ
ПОЛИТИКЕ
Мање оптерећење пореза на плате и имовину за
породичне људе, финансијски подстицај женама
да рађају, као и решавање стамбеног питања за све
младе брачне парове, три су мере Двери за очување
српске породице, изјавио је лидер Двери Бошко
Обрадовић.
Обрадовић је подсетио да су Двери Скупштини
Србије предале декларацију којом су кренули у
остваривање породичне политике.

Влада у Ер Србију уложила
двадесет годишњих буџета
за демографију

Српски
покрет
Двери
РАДОШ ПЕЈОВИЋ:
сматра да изјава министарке
ВЛАДА СРБИЈЕ НЕ ВОДИ
задужене за популациону
политику, да ће се у 2018. ПОРОДИЧНУ ПОЛИТИКУ
години
уложити
600
милиона динара у решавање
демографског проблема, не улива наду, јер је Влада у Ер Србију
уложила двадесет годишњих буџета за демографију, а грађани
Србије због тога не живе боље.
Министарка није представила које су то конкретне мере које ће
Влада спровести да би побољшала живот породица у Србији,
осим што је истакла да ће се фокус усмерити на локалне
самоуправе. Тиме је министарка признала да држава нема
стратегију за решавање највећег проблема са којим се Србија
суочава, а то је одумирање становништва.

МИГРАНТИ,
ПРОЗАПАДНЕ НВО
И НЕБОЈША КРСТИЋ
ВАЖНИЈИ ОД БЕБА

У предлогу буџета за 2018. годину Влада Србије предвидела више
пара за систем сталне помоћи мигрантима, прозападне невладине
организације и Небојшу Крстића него за подршку рађању у
Србији. Посебан проблем је што скоро половина од предвиђених
600 милиона за подршку рађању - 270 милиона динара - иде
за специјализоване услуге при Кабинету министра, а само 330
милиона у праве сврхе. Какве су то специјализоване услуге, не
пише у предлогу буџета. Драматично је што Влада планира издвајање од милијарду и 300 милиона
динара за систем сталне помоћи мигрантима, што је четири пута више него што се издваја за подршку
рађању. Само у Министарству правде за невладине организације предвиђено је 450 милиона динара,
што је 1,5 пута више него за подршку наталитету.

ДВЕРИ ПОДРЖАВАЈУ
ПРОТЕСТ МАЛИНАРА
Српски покрет Двери подржава
оправдане протесте малинара и захтеве
које упућују ресорном министарству.
Влада Србије не сме својим (не)радом
да доводи у питање опстанак домаће
производње малина.
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БРНАБИЋЕВА И ВУЧИЋ НЕ ИСПЛАЋУЈУ НОВАЦ ТРУДНИЦАМА
Двери захтевају од премијера Ане Брнабић да закаже хитан састанак Савета Владе
за популациону политику и донесе још хитнију одлуку да се свим трудницама у
целости исплате сва дуговања.

ВУЧИЋ ХОЋЕ ДА
НАСЕЛИ МИГРАНТЕ

Вучићева изјава да смо могли боље да искористимо
мигрантску кризу, да смо могли имати више добрих ствари
од тога и да треба да се угледамо на Ангелу Меркел која
је прихватањем миграната решила проблем наталитета у
Немачкој – представља невиђени политички скандал због кога би председник Србије требало одмах да
поднесе оставку.

ТРИБИНА
У АРАНЂЕЛОВЦУ
О ПОЛОЖАЈУ
РАДНИКА
У Аранђеловцу је одржана трибина
„Положај радника у Србији и проблем
неисплаћених зарада у предузећима
у стечају”, а говорници су били:
председник Двери и народни посланик Бошко Обрадовић, народник посланик Двери Срђан Ного
и Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије „Слога“. Срђан Ного је рекао да је
некадашње привредне гиганте који су постајали у Аранђеловцу задесила иста она неуспешна пљачкашка
приватизација за коју нико није одговарао. Председник синдиката „Слога” Жељко Веселиновић рекао
је да Србија од данас има 2.500 радника мање, јер је 2.500 радника Железнице проглашено технолошким
вишком. Подсетио је и на то да је просечна српска плата најнижа у Европи. Бошко Обрадовић је истакао
да су се Двери ухватиле у политички коштац са највећим злом у Србији, а то је политичка мафија. Он је
поновио да у Србији већ 30 година влада систем који пљачка државу без обзира ко је на власти.

ДЕЛЕГАЦИЈА ДВЕРИ
НА СЛАВИ МАНАСТИРА
ХИЛАНДАР
На празник Ваведења Пресвете Богородице,
делегација Српског покрета Двери коју
су чинили потпредседници Покрета др
Предраг Митровић и Марко Пушица, члан
Председништва Зоран Павловић и члан Управе
београдске организације Милош Симовић,
била је на слави манастира Хиландар.
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ДРЖАВНА И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ЗОРАН ПАВЛОВИЋ:
СВИМА ЈЕ ЈАСНО,
ОСИМ ВУЧИЋЕВИМ
ГЛАСАЧИМА
Да се спрема коначна предаја Косова и
Метохије од стране актуелног режима
на челу са Александром Вучићем,
може да се закључи из многих његових
поступака и изјава, али и из изјава
високих европских званичника, попут
некадашњег Специјалног изасланика ЕУ
за Косово и бившег Високог представника
међународне заједнице за БиХ Волфганга
Петрича. Он је приметио да Александар
Вучић показује да је „вољан да се
позабави и реши косовско питање“ и
да „ЕУ мора да препозна историјску
прилику“ за то. Он то није рекао тек тако,
већ након читања Вучићевих изјава.
Петрич сматра да би требало размислити
и о томе шта би Србија могла да добије
и како да буде мотивисана „да истински
примени овај историјски корак“. Јасно
је да се од Вучића очекује да пристане
да се Србија одрекне Косова и Метохије.
Његови досадашњи потези говоре да ће
тако и бити.
Све што је до сада урадио: успостављање
граничног прелаза, укидање српских
локалних
самоуправа
на
северу,
подржавање избора по „косовским
законима“, укључивање полиције и
судства у „косовски систем“… – очигледни
су докази да ће председник Србије
испунити оно што Петрич предлаже, у
неком облику.

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА
НА КОЈА НЕМА ОДГОВОРА
Народни посланик Двери Марија Јањушевић
поставила је директна питања министрима,
председнику
државе,
председнику
Народне скупштине, тужилаштву и РЕМ-у о
невероватној чињеници да је Млађан Динкић,
кога је и Александар Вучић упозоравао да ће
ићи у затвор, ослобођен свих оптужби.

Поред тога, Марија Јањушевић је поставила
питање министру просвете када планира
да испуни Споразум о решавању спорних
питања који је Влада Србије потписала са
синдикатима просветних радника 2015.
године.
Мају Гојковић је питала када ће прихватити
њен позив да се на полиграфу расветли
Мајина лаж да је неко из Двери икада
дотакао, и да се докаже да модрица коју је
показивала, са Дверима нема никакве везе.
Поред тога, председници Скупштине је
поставила питање када ће сазвати седницу
о КиМ коју Двери захтевају дуго, а која је
неопходна у овом тренутку када Александар
Вучић спроводи срамни дијалог о КиМ не би
ли нашао оправдање за своју велеиздају.

ШЕШЕЉ ДОКАЗАО ДА НИЈЕ ОПОЗИЦИЈА
Да Војислав Шешељ није права опозиција и да све време од повратка из Хага ради за
Вучића, Двери тврде месецима уназад, али је то ових дана постало јасно и свима онима који
су сумњали да овај човек може пасти на тако ниске гране. Наиме, Војислав Шешељ, који
се више пута јавно клео да на изборе излази искључиво самостално, на локалне изборе у
Мионици изашао је на истој листи са СПС и ЈС, а у Костолцу са ПУПС. Веома је интересантно
како је за коалицију одабрао баш режимске странке, а себе сматра опозицијом.
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ДВЕРИ ПОДРЖАВАЈУ АПЕЛ
ЗА ОДБРАНУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Српски покрет Двери у потпуности подржава
Апел за одбрану Косова и Метохије, који
је у Радовићима на Луштици представио
Његово Високопреосвештенство митрополит
црногорско-приморски г. г. Амфилохије.
Подсећамо јавност да је Свети архијерејски
сабор СПЦ у последњих 30 година, нарочито за
време патријарха Павла, донео низ закључака и
ставова по питању Косова и Метохије који се ни
у чему не разликују од ставова изнетих у Апелу
за одбрану Косова и Метохије. Једина разлика је

што је за последњих 30 година Александар Вучић
отишао најдаље у издаји српских државних
и националних интереса и за наредну годину
припрема терен за коначни ударац: признавање
тзв. независног Косова.
Радујемо се да и део најугледнијих свештеника
СПЦ излази у јавност са ставом који се у
потпуности слаже са политиком Двери. Уверени
смо да ће Апел за одбрану Косова и Метохије
бити подржан од стране Сабора СПЦ и широко
прихваћен од стране српског народа.

ПРЕДСЕДНИШТВО ДВЕРИ
И ТРИБИНА У ГРАЧАНИЦИ
Очигледно је у ком правцу нас води актуелна
власт по питању Косова и Метохије и зато су
Двери усмериле своје деловање ка спречавању
потписивања споразума о свеобухватној
нормализацији односа са Приштином. У том
циљу, Двери су 23. децембра организовале
трибину у Грачаници на којој су говорили проф.
др Слободан Самарџић испред Државотворног
покрета, проф. др Ненад Којић испред НП
„Отаџбина“, Марко Пушица и Бошко Обрадовић
испред Двери.
Након трибине отворена је канцеларија Двери у
Грачаници, и одржана седница Председништва
Покрета. На седници је разматрана актуелна освртом на политику актуелне власти према
политичка ситуација у Србији са посебним јужној покрајини.

Породична декларација
предата Скупштини АП
Војводина
Српски покрет Двери предао је Скупштини
АП Војводине Породичну декларацију, у којој
су понуђена конкретна решења за бољи живот
породица у Војводини. „Породична политика
Двери подразумева конкретне и одрживе мере
које грађанима Србије пружају заштиту и наду
да се може успешно стати на крај негативној
стопи природног прираштаја. Ми сматрамо да

је бесмислено водити било какву дугорочну
политику ако у првом плану није рађање деце,
којих се у 2016. родило најмање у последњих 100
година.“
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ЛОКАЛНА ПОЛИТИКА
Двери су за породични Нови Сад
Делегација Српског покрета Двери, предвођена председником
Бошком Обрадовићем, предала је Породичну декларацију на
усвајање Скупштини града Новог Сада, како би Нови Сад био први
град у северној покрајини у којем је оваква декларација усвојена.
Сматрамо да поред престонице културе и младих, Новосађани
заслужују да њихов град буде препознатљив и као званични
заштитник породица и промоције породичних вредности.

Има ли Чачак градоначелника?
На последњој седници Скупштине града многи су се изнова
запитали има ли Чачак уопште градоначелника? Вршилац
дужности градоначелника, Милун Тодоровић, пола скупштинског
заседања није био у сали, а другу половину је прећутао. Као што
не прима грађане - тако не одговара ни на одборничка питања,
а оно што је посебан проблем – чак и не образлаже предлоге
власти који долазе на дневни ред, нити се зна његов став по било
ком питању.

Ко задњи изађе нека угаси светло – усвојен
буџет општине Алибунар

Буџет општине Алибунар за 2018. годину усвојен је по систему
„ко задњи изађе нека угаси светло“. Најтрагичнији детаљ, у мору
таквих, представља умањење средстава намењених за програм
подршке деци, где спада и унапређење популационе политике,
са и онако мизерних 4.200.000,00 на 2.000.000,00 динара што је 10
пута мање од зоохигијене или 4 пута мање од јавног информисања.
Да ли је могуће да власт у најнеразвијенијој и најсиромашнијој
општини у Војводини до те мере нема осећај за приоритете!?

Увод у распродају – перфидна сарадња
суботичког ЈКП Водовода и канализације и
будимпештанског водовода
Сарадња, још увек наших, јавних предузећа и страних је увек
добродошла ако за циљ има унапређење рада самог јавног
предузећа и ако од те сарадње грађани имају користи. Сарадња
суботичког водовода и канализације и будимпештанског
водовода ствара сумњу да се не ради само о пројекту сарадње са
ЕУ. Кроз пројекте сарадње будимпештански водовод жели да се
наметне као потенцијални купац за ЈКП Водовод и канализација
Суботица.
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Власт у Дољевцу
поново кочи развој
пољопривреде

Локална власт у Дољевцу
је у извештају о извршењу
буџета приказала да је у
2017. години, и од онако
минималних 3,5 милиона
из сопствених буџетских
извора,
реализовала
(уложила) свега 475.200
динара у пољопривреду, што
је 0,05% или сто пута мање
од препоруке министарства
да се на свим нивоима
власти издваја минимум
5% за пољопривреду. На
9.
седници
Скупштине
Дољевца усвојен је Програм
коришћења средстава буџета
за 2018. годину који поново
не предвиђа нити један
једини динар за субвенцију
и помоћ пољопривредним
произвођачима!

Драгачево:
Двери предале
предлог Одлуке
о вантелесној
оплодњи
У
складу
са
реалним
потребама
једног
дела
становништва
општине
Лучани, односно парова без
деце, који нису у могућности
да се остваре као родитељи,
те вишегодишњих настојања
Двери и наших константних
предлога Скупштини општине
Лучани да се уведе мера
обезбеђивања средстава из
буџета општине Лучани за
помоћ оваквим паровима,
предали смо предлог Одлуке о
критеријумима за остваривање
права на финансијску помоћ
за вантелесну оплодњу у 2018.
години.

За јелку 83.000 евра
– за Лазаревац ни сијалица
На новогодишњу расвету у последње три
године градска власт је дала више од 450
милиона динара. Ове године, 83.000€ само
на новогодишњу јелку, а Лазаревац није
добио ни сијалицу. То управо и јесте најбоља
слика односа градске власти према ободним
општинама. Инспирисани овим срамним
набавкама, Београђани су покренули
креативну акцију „83.000 новогодишњих
жеља“ - али ми ипак имамо само две: да
вратимо наш новац и наше ингеренције које
су нам одузете изменама Статута Града.

Веће општине Лучани
подржало предлог „Породичне
декларације“ Двери
Општинско веће Лучана једногласно је
подржало предлог Породичне декларације
„Општина Лучани - породична општина“,
коју је предала одборничка група „Двери,
пољопривредници и омладина“. Пред
општинским већницима предлог текста
декларације на убедљив начин образложила
је професор Мирјана Стевановић, одборник
Двери у локалној скупштини.

Катастрофално стање
здравства у Крушевцу

Љиг: „Скромна“ прослава
Дана општине у режији
нескромних људи
Да је Љиг у тешкој финансијској ситуацији,
види се „из авиона“. У такву ситуацију су
га довели СНС са својим коалиционим
партнерима. То је њихов резултат. Зато, уместо
приче о штедњи као разлогу овакве прославе,
позивамо власт да објави право стање буџета
Љига. Знамо да то крију од народа, зато и
нису смели да организују академију у сали
где долази народ. Ако је стварна намера
била да се направи уштеда, довољно је било
да програм припреме школе и вртићи из
наше општине, без плаћања разних глумаца,
певача и сличних забављача.

Ужичани неће вратити на трг
диктатора Броза
Поводом иницијативе ужичког СУБНОР-а,
Скупштина града Ужица одлучила је да се на
Градски трг не врати статуа диктатора Јосипа
Броза Тита. Ужичани то нису подржали. Нико
Ужичане не треба да подсећа да је у Ужицу
Броз открио све своје паклене планове
разарања Србије, прогласивши да је његов
основни циљ вођење братоубилачког рата,
а секундарни борба против окупатора. Броз
је у Ужицу показао како ће се у диктатури
обрачунавати и са српском левицом и српском
десницом.

Желећи да сакрије катастрофално стање
у српском здравству, народни посланик из
Крушевца, др Драгана Баришић, изрекла
је тешку лаж у свом обраћању у Народној
скупштини! Цитирамо: „Није тачно да доктори
увелико уче немачки“ без трунке стида и
срама пред милионским аудиторијумом! Врло
добро зна да је преко 50 медицинских радника
у крушевачком здравственом центру дало
отказ, а да још толико, према информацијама
које смо добили из крушевачке болнице,
планира да напусти посао и оде на рад
у Немачку. Буквално пола крушевачке
„анестезије“ је у Немачкој.
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ЛОКАЛНА ПОЛИТИКА
Нова Варош: Откази и удар по сиротињи
Поводом најаве председника општине Радосава Васиљевића и локалне власти да ће шест чистачица и три портира
добити отказе, ОО Српског покрета Двери у Новој Вароши изражава противљење оваквој одлуци и наглашава да је
владајућа коалиција веома неодговорна у вршењу власти. Неодговорна је власт која, са једне стране, некога ко је
на последњем ступњу примања истерује на улицу, а са друге стране расипа новац својим политичким полтронима
(110.000 евра за комисију Бизнис центра на Браношевцу).

БОРИМО СЕ ЗА ДРУШТВО У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРЕДНОВАТИ
ЗНАЊЕ И СТРУЧНОСТ
Разговор са одборницима Двери у Скупштини општине Звездара
Радмилом Васић и Иваном Божићем
Чему тежите у свом ангажовању у политици?
Пре свега наш задатак је да радимо на изградњи система у коме
ће се ценити и вредновати знање и стручност сваког појединца,
али и сносити одговорност за непоштовање и кршење закона.
Управо су изостанак одговорности и злоупотреба власти од стране
представника исте главни узроци нашег моралног, културног и
економског пропадања као народа. Двери покушавају то да промене.
Које бисте предлоге, иницијативе и акције издвојили?
Уласком Двери 2012. године у СО Звездара власт је добила озбиљну
и одговорну опозицију, а парламент је постао место у коме се водила
стручна и аргументована дебата. Међу многобројним иницијативама и предлозима издвојили
бисмо да је на нашу иницијативу донета одлука да општинско Веће подноси шестомесечни
извештај о свом раду, да је на наше инсистирање председник општине доделио конкретна
задужења члановима Већа, затим усвајање пројеката за отварање Канцеларије за помоћ
породици и Канцеларије за сарадњу са дијаспором, који су постали саставни део Стратегије
развоја општине, а ту је и петиција за промену назива пијаце "Звездара" у "Цветкова пијаца", и
много тога другог. Нажалост, већина иницијатива није наишла на одобрење власти.
Која су три највећа проблема на Звездари која треба решавати?
Постоји велики број проблема који годинама муче грађане Звездаре. Доласком СНС на власт
стање се додатно погоршало. Док са једне стране дивља градња доживљава свој врхунац,
са друге смо сведоци неравномерног развоја свих делова Звездаре, посебно насеља Мали и
Велики Мокри Луг. Плато испред Цветкове пијаце постао је симбол уличне продаје, а улице
и паркови затрпани су великим количинама смећа. За то време, власт издваја 25 милиона
динара годишње за удомљавање страначких послушника, док се путем намештених конкурса
за финансирање разних пројеката, у страначке касе из буџета општине годишње прелије више
милиона динара.
Која решења предлажете за побољшање живота својих суграђана?
Смањењем броја политичких функција и спречавањем пљачкања буџета путем намештених
тендера и конкурса годишње би се уштедело више десетина милиона динара, који би потом
били уложени у инфраструктурне пројекте и унапређење нивоа социјалне заштите.
Разговор водила
Данијела Перишић
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