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САРАДЊА ПОРОДИЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
У Народној скупштини одржан је састанак релевантних организација које
се баве породичном и популационом политиком и усвојена иницијатива
за формирање асоцијације ових удружења у наредном периоду.
Председник Двери је истакао да је формирање асоцијације нужност како
би се у будућности могло утицати на законе који се доносе у овој области и
како би се глас свих који се баве породичном политиком и борбом против
беле куге јаче чуо. Састанку су присуствовале организације: Опстанак,
Колевка је највеће пространство, Брак и породица, Центар за бебе,
Мамин сан, Православни родитељ, Центар за живот, Помоћ породици, а
иницијативу за оснивање асоцијације су подржали и Три плус, УПП Мало
Црниће Бела куга.

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ДВЕРИ СА МИНИСТАРКОМ СЛАВИЦОМ ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ
Двери су предале министарки без портфеља задуженој за демографију и популациону политику, Славици ЂукићДејановић закључке Округлог стола, одржаног 18. маја у Народној скупштини у организацији Двери на тему „Анализа мера
Владе за подстицај рађања“, са посебним акцентом на потреби за формирањем Асоцијације свих институција, удружења,
организација и појединаца који се баве питањем породице у Србији. Састанак је одржан у среду 6. јуна у Палати Србија,
а делегацију Двери чинили су Радош Пејовић, председник Савета за породицу, др Драган Весовић, народни посланик и
члан скупштинског Одбора за здравље и породицу и Југослав Кипријановић, виши саветник у посланичкој групи Двери.
Министарка Дејановић је изнела позитивно мишљење о организацији Округлог стола, истакавши да је неопходно да се
о овој теми говори у најважнијим државним институцијама. Представила је демографкси проблем, истакла најважније
активности кабинета и указала да је Србији неопходно да мајке роде треће дете, ако желимо да опстанемо као нација.
Делегација Двери представила је још и све три Породичне декларације, које су Двери предале републичкој, покрајинској
и локалним скупштинама, упућујући на конкретне мере које држава, покрајина и локалне самоуправе могу да примене.

ДВЕРИ ПОДРЖАЛЕ
ПРОТЕСТЕ МАЛИНАРА

ДВЕРИ ПОДРЖАЛЕ ПРОТЕСТЕ
ЗБОГ ЦЕНЕ ГОРИВА

Члан Председништва Двери Милован Јаковљевић, који
и сам производи малине, подржао је протесте и захтеве
малинара и истакао да није тачно да Влада не може да уради
ништа под изговором да се не меша на тржишту.
„Сведоци смо борбе пољопривредних произвођача, а пре
свега произвођача малина, који су упркос репресивним
полицијским мерама изашли на магистрални пут у
Пријепољу и на овај начин очајнички покушавају да се
изборе за голу егзистенцију и пуко преживљавање.“ – рекао
је Јаковљевић.
Српски покрет Двери је позвао све своје чланове да подрже
пољопривредне произвођаче малина у њиховом протесту,
јер за нас је: богат сељак, богата Србија.

Српски покрет Двери је подржао протесте
грађана због повећања цене горива. Суштинско
питање је зашто нема одговора Владе Србије на
предлог о смањењу акцизе на гориво и зашто
нас наша сопствена држава пљачка? Зашто су
акцизе у Србији тако високе и чине 53-55%
цене горива? Како су цене горива по литру у
окружењу за 35-45 динара мање?
Српски покрет Двери није био организатор
поменутих протеста, али је пружио
подршку протесту и оправданим захтевима
незадовољних суграђана широм Србије.
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ДВЕРИ НА ВИДОВДАН НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Народни посланици, чланови
Председништва, Савета омладине
и чланови Двери обишли су за
Видовдан манастир Грачаницу и
присуствовали помену косовским
јунацима на Газиместану, те и на
тај начин потврдили став Двери о
Косову и Метохији и решеност да
се за јужну покрајину боримо до
краја.
Срђан Ного је честитао Видовдан
свима и поручио да са Газиместана
треба да оде јасна порука, да
колико год нас било тај дан на
Газиместану, Косово и Метохија су
део сваког од нас. Марија Јањушевић је истакла да Косовски бој и данас траје и да председник Србије
не сме својим грађанима ускратити бар наду да је могуће наставити ту борбу и једном победити.
Стефан Аксовић је истакао да се данас поново налазимо пред једним историјским тренутком јер
власт у Београду има намеру да потпише предају Космета што је недопустиво.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА ДВЕРИ
Српски покрет Двери одржао је 16. јуна у Краљеву
низ значајних седница: састанак свих одборника
Двери из Србије, састанак Савета жена и седницу
Главног одбора.
Главни одбор Двери је овластио председника и
Председништво да разговарају са свим истински
опозиционим странкама о модалитетима борбе
против актуелне власти, а пре свега када је у питању
борба за слободу медија и фер и поштене изборне
услове.

ПОЛИТИЧКО СУЂЕЊЕ
АЛЕКСАНДРУ ТАНАСКОВИЋУ
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Централна политичка тема за Главни одбор Двери је
питање очувања Косова и Метохије у саставу Србије.
Двери још једном позивају све политичке актере,
како власти тако и опозиције, да се јавно изјасне о
потенцијалном потписивању правно-обавезујућег
споразума са лажном државом Косово. Од
изјашњавања по овој теми зависи са ким Двери могу,
а са ким не могу политички сарађивати у будућности.
Српски покрет Двери је спреман да сарађује са свима
који се противе потписивању правно-обавезујућег
споразума са лажном државом Косово.

Председник одборничке групе Двери у Чачку, по
изјавама власти, добио је четири месеца затвора
односно условну казну због, веровали или не,
БАЦАЊА ПАПИРА на председавајућег у Скупштини
града. Да је ово очигледно политичко суђење говори
и то што је власт пренела медијима исход суђења, а да
оптужени пресуду још није ни добио.
Питамо јавност да ли се то у Србију полако враћају
политичка суђења и шта је следеће – да нас хапсе зато
што смо критиковали власт? Могу и то да покушају,
али нека знају да нас ни то неће спречити да говоримо
оно што мислимо и да критикујемо оно што уништава
нашу земљу.

ДВЕРИ НА ФОРУМУ У РУСИЈИ
Народна посланица Марија Јањушевић учествовала је у Москви на
Интернационалном форуму под називом „Развој парламентаризма“, заједно
са Драганом Трифковић и Славишом Ристићем. Свој говор је закључила
речима: „Нада српског народа јесте у томе да ће као сталне чланице Савета
безбедности УН, и Руска федерација и Народна Република Кина, као и
досад, бити на страни међународног права, а то је у интересу мира свих на
Балкану.“

ТРИБИНА О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У КРАГУЈЕВЦУ
Славиши Ристићу којем власт црта мету, те су
говорили о начинима решавања питања Космета.
Сложили су се да држава мора активним мерама
заштитити српску имовину и помоћи одрживи
повратак Срба на КиМ што не може кроз активности
само једне владине канцеларије; да треба вратити ово
питање у СБ УН и прекинути преговоре у Бриселу; да
мора захтевати поштовање Устава и Резолуције 12 44
и прогласити КиМ територијом под окупацијом како
би акти које илегална власт доноси били међународно
На трибини у Крагујевцу 30. јуна, Бошко Обрадовић, правно ништавни, а чули су се и предлози о позиву
Драгана Трифковић, Слободан Самарџић, Драган руској војној мисији у Србију.
Тодоровић и Марко Пушица су истакли подршку

ДЕЛЕГАЦИЈА ДВЕРИ НА СКУПУ
О ПОСЛЕДИЦАМА БОМБАРДОВАЊА
Делегација Српског покрета Двери коју су
чинили народни посланици Срђан Ного и Зоран
Радојичић и председник Стручног савета за уставна
питања, правду и законодавство Марко Пушица,
присуствовала је првом дану рада Међународног
симпозијума „Последице бомбардовања СРЈ
осиромашеним уранијумом 1999.“, одржаном 18. јуна
на Универзитету у Нишу.
Учесници Симпозијума били су стручњаци у области
права, медицине и других помоћних наука, који
ће својим знањима, искуством и научним радом,
заједнички помоћи да се научно докаже постојање
узрочно-последичне везе између бомбардовања
осиромашеним уранијумом и обољевања наших
грађана од последица таквог злочина, да се припреми
чињенична грађа, прикупе и обезбеде докази и на
крају конципирају и саставе појединачне тужбе које

ће бити поднете судовима држава чланица НАТО.
Делегација Двери је обавила више разговора са
учесницима Симпозијума, гостима и присутним
грађанима. Подржан је рад Симпозијума, изнети
ставови и идеја да се започне правна борба
подношењем конкретних тужби.
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Разговор са проф. др Тамаром Миленковић Керковић,
чланом Председништва Двери

ПРОМЕНЕ
СУ МОГУЋЕ
С обзиром да сте редовни професор на Нишком
универзитету, како студенти коментаришу Ваш
политички активизам?
Моји студенти знају да никада пре нисам била политички
ангажована и претпостављам да је, са једне стране, моја
појава у политичком животу Ниша, као и активизам
у органима Двери за њих било изненађење. Факултет,
наравно, није место где ће студенти износити ставове или
коментаре о политичком ангажовању свог професора.
Приватно, међутим, добијам мејлове и друге поруке у
којима многи изражавају подршку мојој одлуци, да се
у времену најдубље моралне и сваке друге кризе у којој
се наша земља налази, као ново лице и особа „чисте“
биографије ангажујем у политичкој организацији која се
бори за опстанак државе и нације. Мислим да им то даје
наду да је промена могућа, а можда и подиже свест о томе
да ће за своју будућност морати да се сами боре. Многи
ми кажу: ако сте Ви, професорка, у Дверима, то значи да
су Двери прави избор. Са друге стране, чини ми се да мој
политички избор и одлука да се ангажујем у Дверима и не
чуди највећи број мојих колега и студената који ме добро
познају. Знају да сам увек до сада став имала, и када је
имати став, била не само храброст, већ некада и лудост.
Сигурна сам, а то сам у више наврата и од студената чула
да они разумеју да је моја одлука израз обавезе коју осећам,
како према свом народу који се налази пред судбоносним
данима и одлукама, тако и према својим студентима

српској политичкој арени која има конзистентну и чврсту
идеологију, а која се заснива на десници идеје и левици
рада. Због тога сам сматрала својом патриотском обавезом
да својим ангажовањем у Дверима посведочим и јавно своје
залагање за ове вредности и подржим ову опцију која није
компромитована учешћем ни у једној власти последњих 28
година.
Шта је то што би прво променили у родном Нишу, када
би Двери дошле у позицију да одлучују?
Прво што бих променила је да се граду врате стручни људи
који би на руководећа места долазили јавним конкурсом,
а не партијским подаништвом. Предузетници и млади у
граду морају да имаји преференцијални положај и уместо
у партијске касе, новац мора да иде за субвенционисање
предузетништва, самозапошљавања младих и помоћ
пољопривреди. Оснивање Слободне зоне у којој би, без
пореских и других терета, нишки и страни привредници
развијали производњу и извоз је неопходно. Изградња
колектора за пречишћавање отпадних вода које се сливају у
„вилинску реку“ Нишаву је један од приоритета. Туристички
капацитети Ниша су потпуно запостављени. И поред
Уметничке школе и њених талентованих ученика Ниш још
увек нема ниједан препознатљив сувенир. Култура је у Нишу
на коленима, под теретом партијски удомљених дилетаната.
У оскудим временима можда звучи чудно али сматрам да
је више од свега Нишу потребна култура и образовање,
па је стога Нишу неопходна опера. И пре свега, од Ниша
је неопходно створити бренд. Велики су људи рођени и
живели у Нишу. Само велики маг Шабан Бајрамовић је
довољан да Ниш има велике приходе од својих стваралаца.
Да не помињем Нишку бању и потенцијале римских терми
за туристе које би се тамо могле изградити уместо топле
воде која отиче улудо. Ниш у туристичком смислу може да
буде времеплов између антике и Хришћанства, и положај
града у коме је рођен Константин, утемељитељ Византије
и званичне хришћанске вере треба искористити да се Ниш
коначно врати себи и престане да буде касаба и полигон
партијских натуршчика.

Зашто Српски покрет Двери?
Моје некадашње симпатије а онда и активно укључивање у
Двери темеље се на томе што ову политичку опцију сматрам
и идејно али и прагматично и функционално јединим
правим опонентом неолибералном main stream-у. Очување
традиционалних вредности и националног интегритета,
што је Србију кроз њену историју спасавало и у најтежим
временима, борба за породицу, морал лични и друштвени,
православна вера која као ретко која чува аутономију
појединца, социјална правда, јачање националне економије
уз утемељење у чврстом културном обрасцу и образовању
за које се Двери залажу, видим као снагу која ће једина,
ако разум превлада, моћи да се супротстави општој Како сте поднели одлуку нишке Скупштине о предаји
ерозији државе и претећем губитку територија. Двери аеродрома држави на управљање?
су, по мом уверењу, једина политичка организација на О нишком Аеродрому „Константин Велики“ је написано
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и речено пуно, а и сама сам доста тога и изрекла и
написала у протекла три месеца, док је трајала борба
грађана, грађанских иницијатива и удружене опозиције
и оних који су праве Нишлије да Аеродром не буде,
противно законима, противно моралу и противно
израженој вољи већине грађана на протестима, отет
од стране државе. Као и све праве Нишлије и ја сам
јако тешко поднела гласање оних одборника, који се
само зову Нишлијама, противно интересима града
и грађана који су их изабрали. „Част и брука живе
довека“. Уверена сам да ће Аеродром бити враћен граду.
Једино добро што је од те отимачине дошло је што је

тај догађај без преседана довео до удруживања нишких
опозиционих странака и покрета и створило неке нове
будуће капацитете у Нишу.
Ваша порука младим људима у Нишу али и читавој
Србији?
Проћи ће и ово.
Време и стрпљење од дудовог листа свилу стварају.
Разговор водио
Драган Џелетовић

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ДВЕРИ
Двери и Хуманитарна организација „Бесмртни пук“
из Варне обезбедили су пут и боравак у црноморском
летовалишту у Варни за двадесет малишана са Косова и
Метохије. Деца су посетила више манастира, акваријум
и неколико туристичких атракција. Приликом посете,
Драгана Милићевић је доделила специјалну граматузахвалницу председника Српског покрета Двери Бошка
Обрадовића координатору „Бесмртног пука“ у Варни
Диани Велизаровој Алексиевој. За децу су организоване
и ликовне радионице, које је водила академска сликарка
из Белорусије, Светлана Иванова-Новикова. Поклоне
Србима са Косова и Метохије у виду књига и школског
материјала уручио је перуански универзитетски професор
Хуан Естебан Јупанки Виљалобос, који годинама сарађује
са организацијом „Бесмртног пука“ у Варни. Врхунац ове

хуманитарне акције било је учешће у маршу „Бесмртног
пука“ у Варни, поводом Дана победе над фашизмом – 9.
маја, где су се по први пут чуле српске песме попут „Тамо
далеко“, „Ој Косово, Косово“, „Сини јарко сунце са Косова”.
Значајно је рећи да је госте са Космета посебно поздравио
председник Руског клуба у Варни, Сергеј Борисович
Волков, који је нагласио да су деца изван сваке политике,
и да ова акција има искључиво хуманитарни карактер и у
том контексту се посебно захвалио и Горану Игићу, члану
Председништва Двери, за допринос у отопљавању односа
међу народима. Испред Женске снаге Двери у хуманитарној
акцији учешће су узеле Ивана Стојановић, Оливера
Марковић, Милица Трајковић, Драгана Милићевић и
Зита Њари-Игић, док се о безбедности бринуо инж. Бојан
Симић.
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Настављена промоција породичне политике
Промоцију своје породичне политике Двери су
наставиле акцијама широм Србије. Грађани у Шапцу,
Ваљеву, Великој Плани, Чајетини, Бањи Ковиљачи,
Коцељеви, Сремској Митровици, Мајданпеку,
Мионици, Косјерићу, Свилајнцу, Тополи, Лазаревцу и
Лајковцу имали су прилике да се упознају са мерама
популационе политике Двери без које нема опоравка
и развоја наше земље.

културу сећања на наше великане. Пре више од годину
дана, два велика човека, рођена у Мокрину, писци
Раша Попов и Светозар Степанчев, један у Србији у
84-ој, а други у 102. години у САД, напустили су нас,
скоро истовремено. Родно место не сме заборавити
ова два великана писане речи, те сматрамо да две
улице треба да добију имена по њима. Можда би и у
Београду иста таква акција могла да буде реализована,
ако постоји воља надлежних органа.

Потомци и Двери Драгачево: 115 година од смрти
народног трибуна Ранка Тајсића
Потомци и поштоваоци великог народног трибуна
Ранка Тајсића са ОО Двери Драгачево, полагањем
цвећа и паљењем свећа обележили су 115 година од
његове смрти, у његовом родном Пухову. У 2018.
години обележава се поред овог, такође и јубилеј
од 175 година од рођења Ранка Тајсића, 10 година
од покретања иницијативе за додељивање улице са
његовим именом у Гучи, као и 125 година од народне
Горачићке буне, те 8 година од како су породица,
пријатељи и поштоваоци подигли заједничким
снагама спомен-обележје Ранку Тајсићу у Пухову.

Двери у Мионици траже усвајање Породичне
декларације
У оквиру акције „Мионица – пријатељ породице“,
председник ОО Двери у Мионици Владимир Чарапић
предао је текст Породичне декларације Скупштини
општине Мионица на усвајање. Усвајање Породичне
декларације значило би прихватање низа мера за
побољшање живота породица у Мионици. На овај
начин општина би се обавезала да своје активности
усмери ка побољшању положаја породица, заштити
трудница од отказа, мерама подршке за младе брачне
парове...

Опозиција у Врању сакупља потписе за ванредне
локалне изборе
Уједињена опозиција у Врању позвала је грађане у
широку коалицију како би се променила актуелна
власт чији је стожер СНС заједно са социјалистима
и другим партнерима. Опозиционе странке у Врању
покренуле су, под иницијативом грађана, петицију за
смену градоначелника и комплетне градске власти,
увођење принудне управе и расписивање ванредних
локалних избора. Грађанима су дељени леци са списком
неких од разлога због којих је неопходна хитна смена
градоначелника и градског Већа.
Малверзације власти у Новој Вароши
У Новој Вароши се усталила пракса да се на функције
и директорска места стављају особе које немају
потребне квалификације. Једина „стручна спрема“
која их препоручује за обављање тих функција је
чланска карта СНС-а или полтронска подршка Групи
грађана. Двери се залажу да се са таквом праксом
прекине и да се омогући непристрасан конкурс на
који би се пријавила наша омладина која је завршила
факултете и која испуњава све услове конкурса. Само
тако се може водити озбиљна политика опстанка и
повратка наше омладине у Нову Варош.

Двери: Суботичка тржница пљачка трговце
На популарном суботичком бувљаку дошло је пре два
месеца до повећања цена закупа за 20%, а да трговцима
нико није образложио разлоге поскупљења. Како нема
синдиката трговаца, нити било кога ко би заштитио
њихове интересе, градска власт је наставила са
пљачком. Двери Суботице нису против инвестиција
и боље понуде на пијацама, али то не сме да се ради
преко леђа закупаца тезги. Ако градска власт не
одустане од ове пљачке, то ће само потврдити да
СНС тенденциозно и планирано уништава све што
у народу има неки континуитет и стабилне приливе,
преливајући средства у своје приватне џепове.

Миодраг Прековић: Ако Бојан Радовић има части,
људскости и морала – поднеће оставку!
Увек сам са поносом истицао да у мом Аранђеловцу
никада није било политичке осветољубивости у
смислу давања отказа ако другачије политички
размишљате или је тога било врло, врло ретко. Више
то нећу моћи да говорим. Разлог је следећи: на седници
СО Аранђеловац биће смењена директорка СРЦ
Шумадија Мирјана Лазаревић (СНС) само из разлога
јер није хтела да да отказ Дејану Димитријевићу
(ДС). Свакога дана дрскост, безобразлук и бахатост
председника општине Бојана Радовића и народног
посланика Милосава Милојевића је све већа, право
У Мокрину улице за Рашу Попова и Светозара огледало пословице „дај човеку власт и видећеш какав
Степанчева
је“.
Двери у Мокрину сматрају да је важно сачувати
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Двери: Неопходно је што пре реконструисати плато
око Српског народног позоришта
Плато око Српског народног позоришта у Новом Саду
је у јако лошем стању, што у великој мери нарушава
углед Новог Сада као Европске престонице културе
за 2021. годину. Двери указују градској власти да је
потребно да у што краћем периоду реконструише
плато испред новосадског „храма културе“. Градска
организација Двери пита актуелну власт докле ће
грађани Новог Сада са опрезом и згражавањем
пролазити поред СНП-а, а туристи којих је све више у
граду, фотографисати овакав „храм културе” као јасан
пример небриге према њему?

да Закон о извршењу и обезбеђењу, у условима када
не постоји институција личног банкрота у Србији,
која би презадуженим људима омогућила да им се
остави минимум егзистенције, омогућава јавним
извршитељима, који су иначе приватни предузетници,
да се на несрећи осиромашених људи енормно богате.
Зашто СНС у Кањижи подиже споменик
аустроугарским окупаторима?
У Мартоношу, једном од највећих села општине
Кањижа, 9. јуна ове године освештан је споменик
(направљен у Мађарској 2018.) аустроугарским
војницима погинулим у борбама против српске
војске, чему су присуствовали и представници СНС.
Не чуди присуство мађарских ревизионистичких
историчара попут Лајоша Фороа (Forró Lajos), из
Центра за истраживање Јужних крајева (Délvidék
Kutató Központ), па ни представника Чонградмеђе
из Мађарске, јер је управо Бела Какаш из поменутог
града у Мађарској одржао слово испред споменика,
који је посвећен војницима Аустроугарске, који су се
борили против Краљевине Србије у Првом светском
рату. Оно што чуди је присуство наших власти, у виду
следећих лица из СНС-а у Кањижи: Милоша Кравића,
Небојше Ракића, Каролине Ђолаи (директорке Дома
здравља у Кањижи). Зашто?

Зашто је пријепољски СНС против улице Светог Саве?
Улице без назива у Пријепољу такве ће и остати,
захваљујући СНС-у, а грађани ће и даље имати
проблема са доласком возила хитне помоћи и других
служби. Одборници СНС нису прихватили допуну
Дневног реда са предлогом да се формира комисија
за промену назива улица и тргова. Наиме, одборник
Двери Борко Пушкић је поднео захтев за допуну
Дневног реда 17. седнице Скупштине са жељом
да Свети Сава и Свети краљ Владислав, добију по
једну улицу у нашем граду, а напредњаци и њихови
коалициони партнери су гласали против. Ни податак
да се ближи 800-та годишњица манастира Милешеве,
чији су ктитори ови знаменити Немањићи, није се Чачак: Царево ново одело или колико кошта лаж
дотакао њихових срца и разума. Зашто је то тако, нама После две године власти градоначелник Чачка Милун
није познато али је добро питање за њихове гласаче.
Тодоровић нема шта да каже да су он и камарила
око њега урадили. Резултати његове власти и власти
Двери Панчево: Срамна смена директорке ПУ „Дечја СНС-а и њених партнера су једна велика нула и
радост“
брукање Чачана на сваком месту. Све су фразе и
За Двери су приоритет сигурност и здравље деце, а празна обећања. Оно што се представља као успех,
за власт очигледно политичке смене стручних људи. резултат је вишегодишњег и вишедеценијског рада,
Двери се не слажу са политичком сменом директорке али не администрације у граду Чачку, већ републичке
предшколске установе „Дечја радост“, која је по администрације. Путеви, брана и слично немају
оцени просветне инспекције одлично радила свој никакве везе са радом градоначелника и власти у
посао. Надамо се да ће закон бити изнад лоших Чачку. Стога су добили врло озбиљне критике и од
потеза локалних политичара, који су учествовали у председника ИО из СНС-а Глишића, да је у питању
нелегалном смењивању директорке Ружице Беч. Када једна од најгорих екипа СНС-оваца у Републици.
се покрет Двери буде питао, стручни људи, без обзира
да ли су чланови странке или не, биће на местима на Двери у Зрењанину отварају месне одборе
којима ће радити у интересу грађана и од чега ћемо У Зрењанину је отворен Месни одбор Двери у
сви заједно имати користи.
МЗ „Доситеј Обрадовић“. За председника Месног
одбора изабрана је Вера Пилиповић, дипломирани
ГрО Двери Ниш против свемоћи јавних извршитеља
агроекономиста. Вера се захвалила на указаном
Трагедија Нишлијке Снежане Стојиљковић, инвалида поверењу и рекла да ће јој главна преокупација бити
која је због дуга бившег супруга избачена са својим омасовљење Покрета и рад на решавању проблема
сином из стана, која је у поступку принудног грађана у овој месној заједници.
извршења покушала да се полије бензином и запали,
најпотресније говори о ситуацији у којој се у Србији
налази готово 150.000 људи. ГрО Двери Ниш сматра
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О Р ГА Н И З А Ц И Ј А У У С П О Н У

Општинска организација Српског покрета Двери у
Лазаревцу обележиће, у октобру месецу ове године,
седму годишњицу свог постојања и рада. Окупљамо
махом младе, национално свесне људе, са циљем
да Лазаревац учинимо породичним, економски
стабилним и безбедним градом, залажући се за
смањење зависности од РБ „Колубара“, улагање
у алтернативне правце развоја попут туризма и
предузетништва као и подстицање наталитета кроз
новчану и сваку другу помоћ за вишедетне породице.
Од оснивања тадашњег повереништва 2011. године
до данас, Двери су у Лазаревцу бележиле константан
напредак и раст како у броју чланова и активиста, тако
и у броју гласова и то у континуитету на три циклуса
парламентарних избора закључно са 2016. годином
када бележимо резултат од 8.2% и 2018. када на
београдским изборима остварујемо најбољи резултат
Двери на територији Београда.
Поред значајних изборних резултата, иза нас су и
многи успешни пројекти попут организације више
политичких, културних и друштвених трибина,
књижевних вечери, хуманитарних акција и оно

ГЛАСНИК
ПОРОДИЧНЕ СРБИЈЕ
Брoj 17 / Београд / Јул 2018.

на шта смо посебно поносни – учешће у успешној
иницијативи за подизање спомен обележја пуковнику
Миливоју Брки Стојановићу, команданту Гвозденог
пука у Колубарској бици, који је свој живот
положио за отаџбину на територији села Бистрице
код Лазаревца. Такође, покренули смо сада већ
традиционалне акције обележавања Дана породице,
Дана ослобођења Лазаревца у Другом светском рату
од стране ЈВуО, победничке офанзиве на Кременици
у оквиру Колубарске битке као и парастоса за
страдале Лазаревчане у ратовима '90-'99 а успешно
смо иницирали доношење Декларације против узгоја
и промета генетски модификоване хране (ГМО) на
територији наше општине.
Политичка перспектива и будућност сасвим сигурно је
тек пред нама јер борба за повратак система вредности
заснованог на традиционалној породици као основној
ћелији друштва, националној држави и суверенитету,
рађа се као нова нада читаве хришћанске Европе.
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