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Наталија Поклонска је изјавила да Русија неће
дозволити да вређају Србију, и изразила наду
да ће и за српско Косово бити успостављена
историјска правда као што је то доживео руски
Крим. Косово је Србија, православни храмови
које данас уништавају су Србија, српски језик који
тамо уништавају је Србија, рекла је Поклонска.
Посета Наталије Поклонске је њена прва
званична посета некој земљи откад је изабрана за
депутата Думе.

НАТАЛИЈА ПОКЛОНСКА У ПОСЕТИ СРБИЈИ
Председник одбора за за дијаспору и Србе у региону, мр
Иван Костић са члановима одбора, угостио је у Народној
скупштини Наталију Поклонску, депутата руске Думе
за Крим, а посета је уследила након учешћа Бошка
Обрадовића, Ивана Костића и Драгане Трифковић на
конференцији на Криму.
Иван Костић је истакао да је гошћа имала велику улогу у
повратку Крима Русији и захвалио јој се за посвећеност
решавању проблема српских радника у Русији. Како
је рекао, током његове последње посете руској Думи,
Наталија Поклонска је показала интересовање за ово
питање и одмах упутила званичан допис министарствима
спољних послова, унутрашњих послова и рада везано за
радне дозволе српских радника у Русији.

„Молба Одбора за дијаспору и Србе у региону је била да
се радницима продужи трајање дозвола са месец дана,
на барем 6 месеци до 1 године, и надамо се да ћемо у
сарадњи са њом успети то да добијемо“ – рекао је Костић.

НОВИ ОРГАНИ ПОКРЕТА ДВЕРИ
На седници Главног одбора Српског покрета Двери, одржаној 1. априла у Београду, извршене су велике
кадровске и организационе промене избором новог Председништва и новог Извршног одбора Покрета.
Ново Председништво броји 23 члана. Поред народних посланика и истакнутих појединаца из претходног
периода, у ново Председништво је изабрано и 10 нових чланова из различитих професија и делова
Србије. То су: Радош Пејовић, просветни радник из Зрењанина, др Тамара Миленковић Керковић,
професор Универзита у Нишу, др Синиша Јагодић из Београда, Горан Игић, новинар из Кикинде, Гордана
Маринковић Савовић, просветни радник из Пожеге, Мирослав Дрекић, пројектант телекомуникација из
Старе Пазове, Драгана Пејић Ранђеловић, предузетник из Пирота, Славиша Милетић, предузетник из
Лознице, Милован Јаковљевић, пољопривредник из Ивањице, и Стефан Аксовић, студент Факултета
политичких наука из Лазаревца.
Новоизабрани председник Извршног одбора Српског покрета Двери је Борко Пушкић из Пријепоља,
Јелена Вујановић је нови директор Информативне службе, а Југослав Кипријановић је нови организациони
секретар Покрета.
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ДВЕРИ НА КРИМУ:
РУСИЈА ЋЕ СПАСИТИ СВЕТ

Српски покрет Двери је у априлу имао више
значајних активности на спољно-политичком
плану. Бошко Обрадовић је говорио на
конференцији за медије у седишту руске
државне новинске агенције Тасс у Москви,
која је одржана у сусрет 4.Међународног
економског форума на Јалти, а затим је
учествовао на самом Форуму.
На конференцији су се учесници дотакли
теме евроинтеграција Србије, као и Косова
и Метохије. Поред опште познатих ставова
учесника конференције из Русије и Србије
о овим темама, занимљиво је било чути
посланика Бундестага, г.Фронмајера, који је на
питање новинара да ли подржава пут Србије
у ЕУ, одговорио: „За мене је Косово Србија.
Нека Срби сами одлуче хоће ли или не у ЕУ.“
Бошко Обрадовић је у свом говору истакао
да је још велики немачки мислилац
Освалд Шпенглер, у свом капиталном делу
„Пропаст Запада“, прорекао да Хришћанству
Достојевског и Русији припада трећи
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миленијум после Христа. „Такође, сматрао је да
Немачка може и треба да економски сарађује,
пре свега, са Русијом. Овај далековиди савет
Шпенглера данас би требало да следе сви
европски народи. Јер, савремена Европа и свет
не могу се замислити без Русије. Парадоксално,
док ових дана јачају антируски политички
потези широм Европе – у Европи никада није
био јачи блок политичких партија које желе
Европу нација, а не ЕУ као америчку колонију,
и које су за много чвршћу и бољу сарадњу са
Русијом.“
Обрадовић је истакао да Српски покрет Двери у
економској сарадњи са Русијом и евроазијским
интеграцијама види велику перспективу,
посебно зато што је економска сарадња са
Западом често условљена неким политичким
притисцима, попут одрицања Србије од КиМ.
„То је за нас неприхватљиво и зато долазимо
на Јалту да учествујемо у стварању савременог
међународног економског поретка који ће
бити ослобођен политичких притисака“,

нагласио је Обрадовић.
Бошко Обрадовић је честитао Владимиру
Владимировичу победу на недавно одржаним
председничким изборима у Русији. „То је
победа читавог слободољубивог човечанства,
јер председника Путина поштују сви народи

који држе до достојанства и правдољубивости.“
На крају, Обрадовић је поновио крилатицу
коју је изговорио још приликом свог првог
боравка на Криму: Крим је Русија – Косово и
Метохија су Србија!

У оквиру 4. Међународног економског форума
на Криму, српска делегација сусрела се са
највишим представницима руског државног
руководства и низом угледних европских
парламентараца.У
свим
разговорима
потврђено је да економија и бизнис не треба
да буду ограничени политичким притисцима
и санкцијама, као и да треба наћи начин за
превазилажење кризе у односима између ЕУ
и Русије.
Народни посланици Двери, Бошко Обрадовић
и Иван Костић, заједно са Драганом
Трифковић,
чланом
Организационог
одбора 4. Међународног економског форума
на Јалти, сусрели су се са Димитријем
Козаком, замеником председника Владе
Руске Федерације, Олегом Белавенцевим,

представником председника Русије за северни
Кавказ, Георгијем Мурадовим, представником
Крима при председнику Русије, Наталијом
Поклонском, депутатом руске Думе за Крим,
Анатолијем Бибиловим, председником Јужне
Осетије, посланицима немачког Бундестага
др Робијем Шлундом и Валдемаром Хертом,
Воленом Сидеровим, председником Атаке и
шефом посланичке групе Атаке у Скупштини
Бугарске, затим Јаромиром Кохличеком,
чланом Европског парламента из Чешке, као
и са Николасом Бејом, чланом Европског
парламента, копредседником групе „Европа
нација и слободе“ и генералним секретаром
Националног фронта из Француске.
Овај изузетно успешни и значајни Форум
сабрао је преко 3000 људи из 70 држава света.

Министар економије и спољне трговине Сирије Самер ал-Калил, у друштву Драгане Трифковић и Бошка Обрадовића
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ПОДИГНИМО ГЛАС ПРОТИВ ИЗДАЈЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

На састанку Радне групе за КиМ поновљен је
став да је потребно обавестити међународну
јавност да су Косово и Метохија територија под
окупацијом и да је недопустиво потписивање
било каквог правно-обавезујућег споразума
са лажном државом Косово.
Ова Радна група коју чине Бошко Обрадовић,
лидер Двери, Драган Тодоровић, председник
Источне алтернативе, проф. др Слободан
Самарџић,
председник
Државотворног
покрета, Драгана Трифковић, председник
Народног
покрета,
Славиша
Ристић,
председник покрета Срба са КиМ „Отаџбина“
и Милан Стаматовић, председник Здраве
Србије, одржала је заједнички састанак у

Београду на којем је размотрен досадашњи
рад ове иницијативе и договорене наредне
активности.
За неколико месеци рада Радна група за
КиМ је одржала низ трибина и округлих
столова (Београд, Нови Сад, Краљево, Ниш,
Грачаница...) и израдила неколико важних
докумената у функцији одбране КиМ
као саставног дела Србије. Знак да су ове
активности препознате је и то што је Радна
група за КиМ добила позиве за одржавање
трибина и у бројним другим местима у Србији.
На састанку је договорен наставак ових
активности и израда заједничког промотивног
материјала.

ПОКУШАЈ РЕВИЗИЈЕ СТРАДАЊА СРБА У ЈАСЕНОВЦУ
Председник Одбора за дијаспору и Србе у региону
Народне скупштине Иван Костић изразио је
забринутост поводом изјава хрватске председнице
Колинде Грабар Китаровић о поновном испитивању
броја жртава у Јасеновцу.
Он истиче да се истина о Јасеновцу мора знати, али
да му досадашње изјаве Колинде Грабар Китаровић
дају за право да мисли да је ово још један покушај
умањивања броја српских жртава и ублажавања
злочина које је НДХ извршила над Србима,
Јеврејима и Ромима.
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БОШКО ОБРАДОВИЋ:

ПИТАЊА КОЈА СУ УЋУТКАЛА ВЛАСТ
На седници Народне скупштине 27. априла,
председник Двери је поставио 10 питања
која су ућуткала власт и због којих је
ово скупштинско заседање морало бити
прекинуто:
1.
Да ли ће Влада Републике Србије
потписати правно-обавезујући споразум са
лажном државом Косово којим се тзв. Косову
омогућава улазак у УН? Да или не? Питање
важи за сваког министра лично.
2. Које контрамере је донела Влада након
хапшења и малтретирања њеног високог
функционера Марка Ђурића у Косовској
Митровици? Зашто одмах нису прекинути
преговори у Бриселу, поништен антиуставни
Бриселски споразум и затражена хитна
седница СБ УН, као и спровођење Резолуције
12 44 СБ УН која подразумева повратак до
1.000 припадника српског државног особља
на КиМ?
3. Када ће Влада упутити захтев председнику
Скупштине да се одржи посебна седница
на тему КиМ, због актуелности и важности
теме и одлука Владе у вези са КиМ, за које
би требало да имају подршку народних
посланика? Зар је то данас тема за цео свет
сем за Народну Скупштину Србије?
4. Када ће домаћи привредници моћи да
рачунају на смањење пореза на зараде, а
домаћи пољопривредници на повећање
катастрофално малих субвенција?
5. Да ли Влада Србије размишља о пореским
реформама у корист породице, на основу

којих би ступањем у брак и по добијању
сваког детета супружницима следовало
ново смањење пореза на зараде и пореза на
имовину?
6. Како је могуће да је Србија једина држава
на свету која није решила проблем банкарске
пљачке путем кредита индексираних у
швајцарским францима који има преко
20.000 породица у Србији и када ће тај
проблем бити коначно решен?
7.
Да ли ће Влада прихватити захтеве
просветних радника о јединственим
платним разредима и двоструком повећању
зарада од 10% ове године, који су истакнути
на протесту Уније синдиката просветних
радника Србије?
8. Када ће свим радницима оштећеним у
пљачкашким приватизацијама коначно бити
исплаћене заостале зараде и отпремнине и
повезан радни стаж?
9. Када ће коначно бити донет Закон о ратним
војним ветеранима и решена питања бораца
учесника отаџбинских ратова од 1991-1999.
године?
10. Када ће – после 16 година – бити окончан
судски процес за шпијунажу против генерала
Момчила Перишића који је 2002. године
снимљен и ухапшен како одаје државне војне
тајне шефу америчке обавештајне службе за
Балкан, у једној од највећих и најуспешнијих
акција српске војне службе безбедности на
челу са генералом Ацом Томићем?

Председник Двери Бошко Обрадовић
и народни посланик Срђан Ного
присуствовали су протесту који
је организовало Удружење CHF
Србија због нерешених проблема
са којима се суочавају корисници
кредита индексираних у швајцарским
францима.
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ЗАПАДНЕ СИЛЕ БОМБАМА УВОДЕ „ДЕМОКРАТИЈУ“

повод за НАТО бомбардовање Републике
Српске, као и 1999. године и случаја Рачак који
је искоришћен као повод за бомбардовање
СРЈ. И ова агресија настала је по истом
принципу, само са врло неубедљивом
Очигледно је да у протеклих пар деценија режијом.
велике силе настоје да, зарад скретања Немамо сумњу да је идејни конструктор
пажње својих грађана са нагомиланих и ове агресије актуелна политика Велике
унутрашњих проблема, своје освајачке Британије, а да САД и Француска прате
интересе остварују интервенишући на идеје овог највећег агресора у историји
територијама других суверених држава – од човечанства. Бомбардовати једну суверену
Републике Српске, преко СР Југославије, земљу без одобрења Савета безбедности, па
Ирака, Либије до Сирије, а интервенцијама чак и без дозволе Конгреса САД знаци су
као по шаблону претходи конструисање озбиљне самовоље, али и слабости западних
дипломатских и хуманитарних криза каква је властодржаца. Ипак, ограничено дејство и
овај пут направљена са случајем „Скрипаљ“ приметна суздржаност Запада у овој акцији
и са наводним коришћењем хемијског ипак говори о томе да су морали да се помире
наоружања од стране сиријске војске у Думи. са чињеницом да постоје и друге велике силе
Са резигнацијом се сећамо 1995. године и тзв. попут Русије, Ирана и Кине, које неће мирно
„False flag“ операција када је гранатирање гледати на даље урушавање међународног
сарајевске пијаце Маркале искоришћено као права и терорисање суверених земаља од
стране Запада.
Српски покрет Двери осуђује агресију Велике
Британије, САД и Француске на суверену
сиријску државу и сматра је само још једном
у низу неуспелих, очајничких потеза Запада
да поврати униполарну контролу над светом.
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Двери Ниш:
Не дамо аеродром - пуна подршка нашим суграђанима
Двери подржавају протесте у Нишу против
штеточинске одлуке локалне власти о преносу
својинских и оснивачких права са града на Републику
на аеродрому „Константин Велики“. ГрО Двери у Нишу
са својим чланством пружа пуну подршку и учествује
без обележја Покрета у својству грађана на великом
протесту Нишлија против преноса власничких права.
Ову скандалозну одлуку, донело је на „препоруку“
Владе Републике Србије, руководство града на челу
са градоначелником Дарком Булатовићем и Градским
суицидне одлуке и поданичке потезе локалне нишке
већем. Двери Ниша најоштрије осуђују економски
власти и остају у протесту са својим суграђанима.

Подела васкршњих јаја у Бору
Поводом највећег хришћанског празника,
Васкрса, општинске организације Двери
и Доста је било у Бору, на Велику суботу,
организовале су поделу васкршњих јаја
и на тај начин честитали празник својим
суграђанима. Подела васкршњих јаја је још
једна акција у низу коју спроводе општинске
организације Двери и Доста је било у Бору,
након заједничког наступа и успеха на
локалним изборима 4. марта.

Двери:
Ко подстиче и контролише насиље
у лесковачком позоришту?
Од када је постављен на место директора Народног
позоришта у Лесковцу, Станислав Грујић је успео
да једно од најстаријих позоришта у Србији склони
са мапе културних дешавања у нашој земљи, на
запрепашћење заједнице српских позоришта. После
многобројних случајева злостављања и прогона
једног дела глумачког ансамбла, врхунац насилничког
понашања од стране директора Грујића био је
инцидент где је физички насрнуо и брутално главом
ударио једног глумца лесковачког позоришта. Двери
у Лесковцу указују на системске аномалије и судбине
запослених у буџетским установама и институцијама

града, били они чланови политичке странке на
власти или не. Следећа жртва мобинга, насиља и
малтретирања овако устројеног тоталитарног система
и његових репрезената може бити свако од запослених
у локалној самоуправи или сваки грађанин Лесковца.
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Демографски сумрак Драгачева
Процене Републичког завода за статистику говоре
о поразној чињеници да општина Лучани губи око
400 становника годишње, што је око 2.000 људи
мање за 5 година, односно чак 4.000 од пописа до
пописа. Годишње се у нашој општини роди од 125
до 150 беба, док умре око 400 становника. Само на
негативној разлици рођених и умрлих, око 250 људи
је мање годишње, док нас је још минимум око 150
мање због исељавања из општине. Дужност Двери као
породичног и патриотског Покрета је да настави даљу
борбу за програмске циљева, за које смо се залагали
у мандату који је на истеку, како бисмо бар неке од и популационе политике ће бити и окосница наше
ових побројаних негативних трендова ублажили и политике на предстојећим локалним изборима који су
успорили, а мере у вези социјалне, економске, аграрне у Драгачеву све ближи.

Док је Чачана све мање,
власт се хвали лажном статистиком
Исељавање Чачана и брисање са евиденције
незапослених добро дође представницима
власти да се хвале лажном статистиком. Јер
ако нема Чачана, онда нема ни незапослености.
Директор чачанске филијале Националне
службе за запошљавање, г. Саша Обрадовић,
изнео је податак да Чачак никада није имао
мањи број незапослених него данас. Заиста,
Двери питају г. Сашу Обрадовића где су ти силни
Чачани којима је поменута служба помогла да
нађу посао? Има ли и где је утврђено повећање доста спиновања, буразерског и страначког
производње и раст стандарда? Зато, директоре, запошљавања, већ радите свој посао ако сте
способни. Ако не, оставка!

Двери у Зрењанину предлажу:
Ниже комуналије за породице са троје и више деце
Двери годинама уназад указују на неопходност
увођења мера које би допринеле повећању
наталитета. Прави пример како локална
самоуправа може утицати на повећање броја
најмлађих суграђана је град Нови Сад. Наиме,
Скупштина Новог Сада донела је одлуку по
којој ће породице са троје и више деце, које
имају пребивалиште на територији Новог Сада
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и које редовно плаћају рачуне, имати попуст на
цену комуналних услуга. Умањење се односи на
услуге које пружају ЈКП „Новосадска топлана“,
„Водовод и канализација“ и „Чистоћа“, а
наплаћује их ЈКП „Информатика“. Очекујемо од
владајуће већине у зрењанинском парламенту да
следе наведене примере. Зрењанински градски
челници су на потезу.
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