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ДРАМАТИЧНИ ТРЕНУЦИ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Радна група за КиМ је упутила писмо Његовој
Светости патријарху српском г. г. Иринеју, тражећи
да се у овом драматичном тренутку за питање КиМ,
Српска православна црква у Васкршњој посланици
изјасни о правно-обавезујућем споразуму са лажном
државом Косово.

У писму се истиче да међународна позиција
Републике Србије у одбрани
територијалног
интегритета и суверенитета државе није превише
снажна, али да је далеко боља него током агресије
НАТО пакта 1999. године и да су данашње позиције

наших међународних савезника, пре свега Руске
Федерације и Народне Републике Кине, знатно боље
и са већим утицајем на међународне токове, те да је
у овим околностима недопустиво да држава Србија
пристаје на притиске, нарочито након последњих
дешавања у Косовској Митровици. Управо због тога
је потребно да и институција у коју грађани имају
највише поверења, а то је Црква, изнесе свој став.
„Јасна и недвосмислена порука народу,
државницима и читавој домаћој и међународној
јавности најзначаније духовне институције у Срба,
Српске православне цркве, о недопустивости
прекрајања граница и потписивања правнообавезујућег споразума о отуђењу целог или ма ког
дела АП Косово и Метохија, је историјско-заветна,
пастирска, светосавска и светолазаревска дужност
мајке Цркве“ – пренео је Обрадовић став из писма
које су потписали и проф. др Коста Чавошки,
проф. др Слободан Самарџић, Драган Тодоровић,
Славиша Ристић, Милан Стаматовић и Драгана
Трифковић.

БОШКО ОБРАДОВИЋ У ХИЛАНДАРУ
Председник Српског покрета Двери је боравио на Светој Гори, у
оквиру заједничке посете међународне делегације под именом
„Пријатељи православља“. Делегација је обишла више манастира
и скитова, међу којима и Ватопед, Свети Пантелејмон и Хиландар.
У манастиру Ватопед уприличен је радни састанак делегације
Српског покрета Двери, на челу са председником Бошком
Обрадовићем, са председником Републике Молдавије Игором
Додоном.
Завршног дана посете Светој Гори међународна делегација
„Пријатељи православља“ посетила је древну српску царску лавру
манастир Хиландар. Вођство делегације приликом посете овој
великој српској светињи преузео је председник Двери Бошко Обрадовић. Делегација је присуствовала
богослужењима пете недеље Великог поста, посетила богату хиландарску ризницу и имала пријем
код оца Методија, игумана Хиландара. Бошко Обрадовић је имао и посебан разговор са хиландарским
игуманом, на коме су отворене важне теме који се тичу судбине српског народа, а пре свега питање
Косова и Метохије и проблем демографског нестајања српског народа.
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ДВЕРИ ТРАЖИЛЕ ПОСЕБНУ СЕДНИЦУ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Бошко Обрадовић је истакао да због озбиљности ситуације након догађаја у Косовској Митровици, ПГ Двери
тражи хитну седницу Народне скупштине на тему Косова и Метохије и седницу Одбора за Косово и Метохију.
Обрадовић је напоменуо да су Двери још 15. септембра 2017. године предале у скупштинску процедуру Резолуцију
о АП КиМ и да, с обзиром колико је ово актуелна тема, не разуме зашто посланици власти не желе да овај документ
ставе на дневни ред и да се о њему макар разговара.
Председник Двери истиче да наше државно руководство ниједну контрамеру није донело након хапшења Марка
Ђурића и додаје да ако након ових дешавања не буде поништавања Бриселског споразума и враћања ове теме у
оквире СБ УН, где имамо савезнике у Русији и Кини, то нам говори да све иде ка потписивању правно-обавезујућег
споразума.
По његовом мишљењу, режим Вучић-Дачић би у том случају искористио догађаје у Косовској Митровици да се
изборе за ЗСО како би касније лакше представили народу потписивање правно-обавезујућег споразума којим се
Србија трајно одриче дела своје државне територије. Међутим, ЗСО има врло мало значаја за српске интересе, јер
су и ЗСО и њено формирање део процеса заокруживања државности лажне терористичке државе.

ИВАН КОСТИЋ У ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ РУСИЈИ
Председник Одбора за дијаспору и Србе у региону, мр
Иван Костић, на позив руске Думе боравио је у тродневној
посети Русији.
Костић је био гост Комитета за националности, Комитета за
евро-азијске интеграције и питања руских држављана ван
Русије, Савета Федерације и групе пријатељства за сарадњу
са Србијом. Делегација Одбора је посетила Амбасаду
Републике Србије и у разговору са амбасадором Славенком
Терзићем упознала се са животом и проблемима српске
дијаспоре у Москви. Костић је имао изузетно важне састанке
са председником Комитета за спољне послове Леонидом
Едуардовичем Слуцким и замеником председника Комитета
за безбедност генерал-мајором Наталијом Владимировном
Поклонскајом. Руски званичници су изразили свој јасан
став да ће Русија у свим међународним организацијама бранити суверенитет и територијални
интегритет Србије, у вези са проблемима на Косову и Метохији. Општи је утисак да је неопходна
чешћа и интензивнија сарадња између одбора Скупштине Србије и руске Думе и да је од
виталног значаја да Србија више искористи потенцијале са Русијом у економској, културној и
политичкој сарадњи, поготово у сфери евро-азијских интеграција, који се недовољно користе.
скупови организују што чешће и сматра да ће овај сусрет
бити основ за решавање проблема са којима се студенти из
У Народној скупштини Републике Србије одржана је 10. региона суочавају током свог студирања. Немања Вучковић,
седница Одбора за дијаспору и Србе у региону на којој се председник студентског клуба Правног факултета, изјавио је да
разговарало о положају студената српског порекла из региона су постојала два основна мотива за размишљање о студентима
који студирају у Србији. Седницу је водио председник Одбора српског порекла из региона који студирају у Србији. Први је
за дијаспору и Србе у региону и народни посланик Двери мр њихов положај у правном и формалном смислу, а други још
Иван Костић. Он је истакао да је изузетно важно да се овакви важнији мотив је осећај националног поноса и брига за своје
сународнике из других држава који долазе у Србију на студије.

СТУДЕНТИ У СКУПШТИНИ
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МАРИЈА ЈАЊУШЕВИЋ ПРАТИЛА ИЗБОРЕ У РУСИЈИ
Посматрач на изборима за председника Руске у Русији да разговара са више битних
Федерације, као члан српске делегације, у политичких личности са разних меридијана:
организацији Центра за геостратешке студије послаником Бундестага и чланом странке

Српска делегација сматра да
су избори протекли у изразито
демократским условима, који могу
да послуже као добар пример и
борцима за демократију са Запада.

из Београда, била је народни посланик Двери
Марија Јањушевић. Делегацију је предводила
Драгана Трифковић, директор Центра, а поред
ње члан делегације је био и независни народни
посланик Славиша Ристић, председник
организације „Отаџбина“ из Косовске
Митровице. Делегација је посматрала изборе
на Криму.
Марија Јањушевић је искористила боравак

АФД, који се залаже за хришћанске вредности,
грчким послаником и чланом Сиризе,
посланицом фламанског парламента, али и
са активистима из Прусије, Пољске, Финске,
Литваније, Малезије, Нигерије, Пакистана,
Авганистана, италијанске провинције Венето.
Сви они су углавном упознати са дешавањима
у Србији и имају разумевања за нашу борбу за
очување територијалног интегритета.

ЈАВНА РАСПРАВА
О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА
На Округлом столу, који је организовало
Министарство државне управе и локалне
самоуправе у оквиру јавне расправе о Нацрту
закона о изменама и допунама Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја,
учешће су узеле и Двери, сматрајући ову тему
веома важном за грађане Србије.
Народни посланик Двери и члан Одбора за
људска права, Марија Јањушевић истакла је да
избор Повереника за информације од јавног
значаја простом већином у Народној скупштини
није добар, јер у одлучивању не учествују
пропорционално све парламентарне странке, већ
најчешће владајућа већина, па ће тако бити веома
тешко обезбедити да Повереник буде политички
независан.
„Очигледно је да грађани немају поверења у
државу. Циљ државе мора бити да мотивише

грађане да се то поверење врати. Овај закон је
једна од могућности за то и требало би да буде
у функцији оних који ће га користити, а то су
грађани Србије, који не смеју бити жртве лоше
администрације и непримењивања закона у
пракси – рекао је Радош Пејовић, председник
Савета за породицу и социјална питања Српског
покрета Двери.
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РОДИТЕЉИ ТРАЖЕ ДЕЦУ
Савет за породицу и социјална питања Српског покрета Двери је анализом
Закона о несталим бебама који је на предлог Владе предат Народној
скупштини, дошао до закључка да се закон не бави суштинским питањима,
а то су враћање деце родитељима и хапшење починилаца.
Иако је држава предложеним Законом о несталим бебама почела да
показује интересовање за решавање овог питања, поново је, као и са мерама
за подстицај наталитета, показала недовољну озбиљност за системско
решавање овог проблема. Закон се искључиво бави идентификацијом
нестанка детета по жалби и потом исплатом родитеља, што овај закон чини
лошим за родитеље чија су деца украдена, јер они желе да им се врате деца,
ако већ у овом тренутку не постоји политичка воља да се починиоци ухапсе.

ВУЧИЋ СХВАТИО ДА СУ ДВЕРИ У ПРАВУ
Драматичним изласком у јавност и проглашавањем
борбе за наталитет као државног приоритета број 1,
председник Србије је јавно признао да су Двери свих
ових седам година од када смо се укључили у политику
биле у праву. Једини смо инсистирали на томе да је
демографско нестајање наш највећи друштвени и
државни проблем и да борба против беле куге треба
да постане водећа национална политика. Почевши да
се коначно бави тим питањем ових дана, председник
Србије је признао да су Двери и наша породична
политика најбоља политика за Србију у 21. веку –
изјавио је председник Двери Бошко Обрадовић.

Лазаревчани поручили:
Памтимо хероје ратова
и жртве НАТО агресије

19. годишњица погибије
Животе Ђурића (1963-1999)

На скупу који је иницирала и организовала
Општинска организација Двери у Лазаревцу,
а коме су се придружили представници више
политичких и друштвених организација као
и други појединци, обележена је годишњица
НАТО агресије и служен парастос страдалим
Лазаревчанима у отаџбинским ратовима 19901999. Поворка која је носила транспарент:
„ПАМТИМО хероје отаџбинских ратова и
жртве НАТО агресије“ као и српске тробојке
као симбол јединства по питањима од
националног значаја какво су Лазаревчани
овом приликом заиста показали, прошла
је градским шеталиштем и централним
градским улицама.

Представници ОО Двери из Параћина су и ове године
присуствовали обележавању годишњице погибије Животе
Ђурића (пилота и команданта 241. ловачко-бомбардерске
ескадриле РВ ВЈ) који је храбро положио живот за одбрану
наше отаџбине од НАТО агресора 1999. године. Погинуо је на
задатку изнад Косова и Метохије 25. марта 1999. Чланови ОО
Двери, у сарадњи са осталим патриотским организацијама
и појединцима, раде на покретању иницијативе како би
Живота Ђурић, у нашем граду, добио заслужено спомен
обележје и улицу са својим именом.
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Власт у Дољевцу не одговара
на одборничка питања Двери
На 11. седници СО Дољевац није било одговора
на одборничка питања одборника Двери,
Ненада Стојиљковића, која је по други пут у
писаној форми упутио скупштинској служби.
Одборничка питања су гласила: Колико је
по локалном акционом плану запошљавања,
укупно до данас, издвојено средстава за
познатог послодавца Леони? Колико је на тај

начин, укупно лица са територије општине
Дољевац запослено (послато на обуку)?
Колико лица са територије општине Дољевац
тренутно ради у компанији Леони? Због свих
дешавања на 11. седници Ненад Стојиљковић
је напустио рад дољевачког парламента, не
желећи да учествује у даљој фарси седнице
СО Дољевац.

Опозиција се ујединила око проблема
пијаће воде у Зрењнину
Проблем исправне воде за пиће ујединио је
готово све опозиционе странке и грађанска
удружења у Зрењанину! Овакво питање,
питање пијаће воде, не може се решавати
наметањем, простом већином у неком
дому, већ мора да представља консензус
свих заинтересованих страна! Грађани,
као носиоци сувереног права морају бити
упознати са свим чињеницама! Једино горе од
тренутног стања, од очигледних политичких
промашаја који су нас и довели у ову
ситуацију, јесте маскирати тај проблем неком
новом погрешном одлуком, одлуком која ће како данас тако и у будућности. То не сме да
додатно коштати све становнике Зрењанина, се деси!

Двери подржавају протесте запослених
у ГСП Нови Сад
Незадовољни радници ГСП Нови Сад
одржали су 21. марта у 13ч штрајк упозорења
управи овог јавног предузећа. Радници траже
смену руководства и директора Милана
Станивуковића због катастрофалног стања у
предузећу, лоших услова рада, малих плата,
поготово плата возача којих је све мање у
односу на административне раднике којих
је све више и са далеко већим примањима.
Такође су незадовољни због ненаменског
трошења
средстава,
поремећених

међуљудских односа и великих дуговања
предузећа за гориво, основно средство рада. У
разговору са возачима смо сазнали да су они
у обавези да приликом пријема на одређено
време дају сагласност да се сваког месеца
8% од њиховог дохотка умањује и исплаћује
секретарици директора Станивуковића „на
руке“. Секретарица има задатак да убира овај
својеврсни харач и да возаче опомиње на
њихову „обавезу“.
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БЕОГРАДСКИ ИЗБОРИ ОДРЖАНИ
У НЕДЕМОКРАТСКОМ ДУХУ
Ми тврдимо, и одговорно стојимо иза тога, да су београдски избори покрадени,
да је СПС био испод цензуса и да је погуран изнад, и да коалиција ДВЕРИ-ДЈБ не
зна свој резултат, јер нисмо добили увид у бирачки материјал – изјавио је председник Двери Бошко Обрадовић.
Обрадовић је под знацима навода „честитао” Александру Вучићу на изборној победи: „Свака част, мајсторе. Врхунски си извео ову изборну крађу у Београду. У
кругу људи у којем се Ви крећете, то се сматра великим успехом. У кругу људи у
којем се ми крећемо, то заслужује истрагу и кривичну одговорност.“

Обрадовић се захвалио свим Београђанима, члановима и присталицама који су
дали глас Дверима и извинио се „јер смо погрешно проценили да ћемо имати
снаге да у неравноправној утакмици остваримо резултат на унапред намештеним
изборима. То је била огромна и непоправљива грешка. Сматрали смо да упркос
свему можемо да понудимо алтернативу, иако смо добро знали да у Србији одавно нема слободних медија и слободних избора.“
Обрадовић је истакао да о крађи избора говоре лажни бирачки спискови, куповина гласова, вишеструко гласање истих лица на више бирачких места под разним именима и са лажним личним картама, гласање особа из унутрашњости са
лажним пребивалиштем у Београду, а посебно одбијање више стотина приговора, као и опструкција увида у бирачки материјал у ГИК-у… Томе треба додати и
медијску тортуру и друге притиске и уцене власти. „О томе говори и Вучићево
обећање да Двери више никада неће ући у Народну скупштину.“
Обрадовић је најавио да ће Посланичка група Српског покрета Двери предати
Народној скупштини захтев за формирање скупштинског Анкетног одбора који
би истражио све околности изборног процеса у Београду.
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Двери Смедеревска Паланка:
Хвала суграђанима на подршци и поверењу
Захваљујемо свим суграђанима који су нас подржали
на изборима 25. марта! Поносни смо на сваки глас
од 800 колико смо добили, јер се до тих гласова није
дошло куповином, притисцима, уценама или лажним
обећањима, већ поверењем у наше људе и у нашу
решеност да се Паланка мења набоље. Честитамо
активистима СНС-а из Панчева, Вршца и јужног
Баната на беспрекорно прецизним вишеструким
упадима у куће житеља паланачке општине, што је и даље, јер кад џипови нестану из Паланке, грађани
довело СНС до убедљиве победе. Честитамо и улазак ће схватити ко их није лагао и ко није учествовао у
у општински парламент Народној странци, ДС-у и пропасти Смедеревске Паланке.
коалицији СПС- ЈС. Мотивисани смо да наставимо

Обијена канцеларија ОО Двери Нове Вароши!
Начелник општинске управе је са два радника
12. марта обио врата канцеларије ОО Двери
и изнео сав инвентар, документацију,
заставе, иконе, правдајући се да је то наредба
председника општине Радосава Васиљевића и
заменика председника Бранка Бјелића. Наиме,
скупштинска већина јесте донела одлуку о
исељавању политичких странака из зграде
Општине (што је преседан) али упркос свему
ми би то испоштовали. Испоштовали под
условом да нас лепо и културно обавесте о самој
процедури исељавања. Дакле – исељавања али
не и избацивања. На овакав начин кршити
закон, обијати, претурати по документацији,
разваљивати фиоке је крајњи безобразлук који
је додирнуо само дно.

Књажевац: Трибина Двери о будућности српског села
Народни посланици Марија Јањушевић и
проф. др Миладин Шеварлић обишли су
земљорадничку задругу Горица у Валевцу, где је
одржана трибина на тему „Будућност српског села
– реалност и перспектива“. Поменути посланици,
у име посланичке групе Двери, упутили су
позив свим житељима општине Књажевац да

се слободно обрате за помоћ и посредовање у
Народној скупштини Републике Србије. Сви
заинтересовани могу да преко канцеларије
Двери у Књажевцу доставе материјал и упуте
питања народним посланицима, а преко њих и
надлежним институцијама у држави.

7

БОР ЈЕ ЗНАЧАЈНО УПОРИШТЕ ДВЕРИ
Разговор са Сашом Станковићем,
одборником Двери у СО Бор
Да ли сте задовољни са резултатом на локалним изборима
у Бору?
Ако имамо у виду џипове без таблица који су крстарили Бором и ширили страх међу Боранима, разноразне притиске
у РТБ-у, куповину гласова и сличне марифетлуке, не могу
да не будем задовољан оствареним резултатом од 8,17%.
Две хиљаде грађана Бора је показало да се вреди борити за
увођење реда и промену накарадног система, како у нашој
општини тако и у целој Србији.
Шта је било пресудно да грађани укажу поверење коалицији Двери – ДјБ у Бору?
Храброст, стручност, реалан програм, поштење и озбиљност наших људи. Ништа нереално нисмо обећавали и то су наше комшије, суграђани наградили на изборима.
Како сте задовољни сарадњом са Доста је било?
Сарадња је била беспрекорна и она ће у Бору свакако бити настављена. Показали смо да
је поштен приступ политици могућ и грађани су то препознали 4. марта што за нас представља велику обавезу као политичког заступника скоро две хиљаде грађана Бора.
Какви су даљи планови Двери у Бору?
Бор је један од значајнијих упоришта Двери, а посебно овде у Тимочкој Крајини.
На нама је да наставимо са озбиљним радом на омасовљењу наше организације и инсистирању на породичној политици по којој смо препознатљиви. Радује нас чињеница да
је и републичка власт коначно схватила значај популационе политике, тако да је крајње
време да у Бору питање демографске обнове буде доминантно у наступајућем периоду.
Разговор водио
Драган Џелетовић
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