ISSN 2560-4309 (Online)

ГЛАСНИК
ПОРОДИЧНЕ СРБИЈЕ

Брoj 2
Београд
јул 2017.

Билтен Српског покрета

Бошко Обрадовић о новом премијеру Ани Брнабић
„Ана Брнабић је агент западног интереса у Србији,
као и комплетна Вучићева власт. Она ће само још
боље, јаче и брже наставити да води Србију у ЕУ
по сваку националну и државну цену, укључујући
и катастрофалну економску политику зависности
од ММФ-а и субвенционисања страних фирми.
Поставља се питање ко има већи чин у прозападној
хијерархији у Србији: Александар Вучић или Ана
Брнабић, као и да ли се нови председник државе
уопште нешто питао приликом предлагања њеног
имена за мандатара или му је оно само издиктирано
из америчке амбасаде. О додворавању хомосексуалном лобију и гурању прста у око комплетној традиционалној
Србији нећу ни да говорим", рекао је за „Недељник“ Обрадовић.(цео контраекспозе)
Народни посланик Срђан Ного поднео је кривичну пријаву против Ане Брнабић због тога што је
као министар државне управе и локалне самоуправе на незаконит начин закључила Јединствен
бирачки списак, јер су бирачки спискови били скенирани и послати без својеручног потписа и
отиска, док су штампани изводи за Косово и Метохију били нетачни и непотпуни.

ВИ ДО ВД А НС К А
СИ М Б ОЛИ К А

Српски покрет Двери је Видовдан
прославио радно, с обзиром на заказану
седницу за избор нове Владе Србије.
Посланичка група Двери је у Народној
скупштини Републике Србије учинила
све што је било у њеној моћи да укаже
на последице које ће грађани Србије
сносити због погубне политике Ане
Брнабић.
Упркос покушају режима да се оскрнави
симболика Видовдана избором Владе
чији је састав сраман и понижавајући
за целу Србију, Двери нису занемариле
ни онај далеко лепши, узвишен део
видовданског празника.
Народни посланик Марија Јањушевић
је уочи Видовдана обишла Пећку
патријаршију, манастир Високи Дечани,
Гораждевац и дружила се са Србима
у Великој Хочи. На дан празника,
делегација Двери је присуствовала
видовданској Литургији у манастиру

Грачаница и парастосу на Газиместану.
На зборном месту у манастиру
Грачаница су се састали чланови Двери
из Грачанице, Лешка, Лепосавића,
Косовске Митровице, али и Нове Пазове,
Старе Пазове, Нових Бановаца, Војке,
Земуна, Руме, Шида, Београда, Љига,
Новог Сада итд.
У Чачку се потпредседник Двери
Предраг Митровић састао са ратним
војним ветеранима, где је договорено
да се иницира увођење Дана ратних
војних инвалида у календар управо на
Видовдан. Поред тога предложено је да
се установи Споменица отаџбинског
рата, обезбеде привилегије за ратне
војне ветеране и породице погинулих.
Двери из Горњег Милановца су
организовале симболичну акцију
давања крви, а широм Србије празник
је обележен скромним акцијама које су
организовали активисти Двери.
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АКТУЕЛНО

2 0 П И ТА Њ А З А А Н У Б Р Н А Б И Ћ
Мандатар за састав нове Владе Србије, Ана Брнабић, није одговорила на 20 питања
народних посланика Двери Бошка Обрадовића и Срђана Нога.

14.

Да ли је тачно да сте новинарки која
је истраживала Ваш рад у америчкој
НВО и како узимате 10.000 долара
локалним самоуправама у Србији
да им закажете састанак са
министром - на Твитеру поручили
да иде да „завија сармеˮ и да ли је
то исправан однос према женама и
истраживачком новинарству?

15.

Да ли се као учесник геј парада
слажете са једним од идеолога
промоције хомосексуализма у
Србији Предрагом Аздејковићем
који је ових дана изјавио да „пред
новом Владом биће промена
Устава и треба инсистирати да се из
Устава избаци дефиниција брака
као само уније мушкарца и жене.
Влада је већ обећала да ће правно
регулисати истополне заједнице
посебним закономˮ?

ОНИ СУ У РАСПРАВИ ПОСТАВИЛИ НИЗ КОНКРЕТНИХ ПИТАЊА КОЈА ОЗБИЉНО
ДИСКВАЛИФИКУЈУ АНУ БРНАБИЋ ЗА МЕСТО ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ:

1.

Да ли сте радили за неку страну
обавештајну службу?

2.

Зашто нисте прошли безбедносну
проверу БИА-е да ли Ваш долазак
на место председника Владе
угрожава националну безбедност?

9.

3.

Да ли ћете на месту председника
Владе Србије наставити да заступате
америчке интересе?

Да ли је тачно да се пред
Прекршајним судом у Београду
води поступак против Вас због
вожње у алкохолисаном стању?

10.

4.

Какве везе имате са масонима, с
обзиром да су Вам најмање два
масона министри?

5.

Да ли је Александар Вучић
злоупотребио Вашу приватност у
крајње ниске политичке и медијске
сврхе, јер Вас је свео на сексуалну
оријентацију, што је крајње
понижавајуће за Вас као жену?

Да ли је тачно да имате прекршајну
пријаву Агенције за заштиту
животне средине Министарства
пољопривреде због кршења Уредбе
о производном отпаду – Ви који
сада предлажете Министарство за
заштиту животне средине, а сами
сте у приватној фирми кршили
еколошке законе?

6.

Да ли сте свесни да се Александар
Вучић крије иза првог геј премијера
на Балкану и за све што не буде
добро, за сав криминал и корупцију
у његовом најближем окружењу,
за све лажи, лоповлуке и преваре –
изговор ћете бити Ви?

7.

Да ли Вас је Вучић понизио и
обесмислио Ваше премијерско
место рекавши да ћете Ви бити
задужени за економски, а Ивица
Дачић за политички део?

8.
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Да ли је тачно да сте члан ЕАСТWЕСТ БРИДГЕ-а, дела Трилатералне

комисије и какве везе та страна
организација има са српским
интересима?

11.

Да ли је тачно да сте бранили
Вучићевог кума и тадашњег
директора „Електромрежаˮ Србије,
Николу Петровића и његовог кума
Ненада Ковача, од оптужби за
тражење мита од стране фирме чији
сте били директор, и да Вас је ова
показана лојалност и спашавање
двојице главних кумова лансирало
у политичке воде?

12.

Одакле знате Синишу Малог и
која је природа Ваших пословних
односа?

13.

Да ли је тачно да Вам је рата за
кредит за стан у центру Београда
од 400 квадрата и у вредности од
пола милиона евра већа од плате

„треба стати на лопту и замрзнути
преговоре са ЕУ до 2020. године, до
када је ЕУ замрзла проширивањеˮ?

у Влади, и одакле финансирате
плаћање овога кредита?

16.

Да ли сте читали најновији
интервју Вашег некадашњег
шефа Мирољуба Лабуса, чији сте
консултант за штампу били, који
док Ви оснивате Министарство за
европске интеграције саветује да

?

17.

Да ли је, по Вашем мишљењу,
нормално да после једва неколико
месеци на министарском месту, на
коме се нисте показали, тако лако
прихватате место премијера иако
знате да за Вас нико није гласао
нити сте икада учествовали на
изборима?

18.

Да ли сте свесни да Ви нити
сте бирали министре, нити
сте обезбедили већину за
формирање Владе, нити можете
да контролишете председнике
странака који седе у Влади, нити ће
Вас ико ишта питати, већ ћете за све
морати да идете Вучићу на канабе и
молите за помоћ?

19.

Да ли сте свесни да ниједан гласач
СНС-а и СПС-а није гласао да Ви
будете премијер?

20.

Како се на крају осећате као
мандатар који је наметнут супротно
вољи већине грађане Србије?

?

Информативна служба Двери
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ИНТЕРВЈУ

ДРЖАВНА И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА

УЛОГА ДВЕРИ У СВЕТСКОМ
КОНГРЕСУ ПОРОДИЦА
Разговор са

Имали сте низ разговора са водећим личностима, промотерима ове политичке идеје. Како
су они реаговали на деловање Двери у Србији?

Српског покрета Двери

У разговору са домаћинима и колегама из целог
света представили смо нашу породичну политику која је веома добро прихваћена. Подсећамо,
Српски покрет Двери је једини парламентарни
политички покрет у оквиру Међународне организације за породицу, под чијим окриљем се
одржава Светски конгрес породица.

Породична политика преддр НЕМАЊОМ ставља једну од основних
ЗАРИЋЕМ ставки у програму Српског
интернационалним секретаром покрета Двери.
Др Немања Зарић је активно учествовао у креирању ове политике још у времену када су Двери биле невладина организација. Сада је др Немања Зарић члан Председништва и међународни секретар Српског покрета Двери. Лекар по
професији, темом породичне политике бави се
последњих 16 година. Био је главни организатор
две Регионалне конференције Светског конгреса породица у Београду, 2015. и 2016. године.
Активно сарађује са организацијама и појединцима окупљеним у Светском конгресу породица на различитим про-породичним и про-лајф
пројектима у преко 80 земаља света. Добитник
је Familia Naturalis награде Светског конгреса
породица за своје заслуге у одбрани права природне породице. Одржао је низ предавања испред Српског покрета Двери, између осталог и у
Солт Лејк Ситију, Паризу, Будимпешти, Тбилисију и Кејптауну.

Наших „10 тачака за породицу“ је прихваћен као
добар политички модел за постављање темеља
породичног модела друштва. Међу нашим предлозима су усвајање Закона о заштити породице,
пројекат стицања породичног дома под најповољнијим условима за младе брачне парове, реформа пореског система у корист вишедетних
породица, препознавање ексклузивне посвећености породици као радне категорије, увођење
Министарства за породицу итд.

Последњи догађај који је промовисао Српски
покрет Двери у светским про-породичним круговима десио се крајем маја у Будимпешти. Питали смо др Зарића да прокоментарише овај значајан скуп.
Представници Српског покрета Двери су учествовали у 11. Светском конгресу породица
одржаном од 25-28. маја у Будимпешти под покровитељством Владе Републике Мађарске. Делегацију Двери чинили су Бошко Обрадовић, др
Немања Зарић, Марија Јањушевић, Југослав Кипријановић, Радош Пејовић, Зита Њари Игић,
Слађан Ранкић, Зорана Кипријановић и Милош
Ракоњац.
Председник Покрета Бошко Обрадовић и ја смо
имали част и прилику да се обратимо бројним
про-породичним политичарима из Европе и
света у оквиру првог Глобалног форума политичких лидера, одржаног 27. маја. На овом ексклузивном скупу међу осталима су се обратили
и гђа Олга Епиганова, потпредседница Думе Руске федерације, гдин Жолтан Балог, министар
за људске ресурсе у Влади Републике Мађарске,
гдин Антони Шимански, сенатор из Пољске,
Беатрикс фон Сторч, посланик Европског парламента испред Алтернативе за Немачку, Ана
Заборска, посланик Европског парламента, Клаудио Дамико, међународни секретар Лиге за Север из Италије и многи други истакнути политичари.
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Корупција на највишем нивоу
Управни одбор Филмског центра Србије доделио је 40 милиона динара за филм Лазара Ристовског, што
представља корупцију на највишем државном нивоу.
Двери се у потпуности слажу да држава помаже пројекте од националног значаја, посебно ако су они
у циљу очувања националног идентитета. Међутим, веома је споран начин расподеле тих средстава и
пут како се до њих долази. Само се питамо, како то да ова средства Ристовски добије након отворене
подршке Вучићу?

Напредњаци преузимају све школе у Србији
Још се није стишала бура око тзв. образовних пакета који су промовисали разврат и неморал у школама,
а већ имамо у најави нови лош потез Министарства просвете. Наиме, у припреми је нови закон у
области просвете, који у нацрту садржи више проблематичних ставова, од којих су најкритичнији
укидање Националног просветног савета, избацивање веронауке и право министра да бира директоре
школа, који ће сасвим сигурно бити партијски директори и полтрони.

Марко Пушица: Председник Вучић прекорачује
уставна овлашћења
Марко Пушица, потпредседник Двери и Стручни савет за уставна
питања, правду и законодавство Српског покрета Двери указали су
српској јавности да је Александар Вучић на самом почетку свог мандата,
на састанку са регионалном директорком Светске банке за Југоисточну
Европу Елен Голдстин, прекорачио уставна овлашћења. Наиме, Вучић
је са Голдстин разговарао о реформама и спровођењу договорених мера
економске политике Владе, о реструктуирању јавних предузећа, попут
ЕПС-а и Србијагаса, а договорен је и наставак сарадње са Светском
банком. Подсећамо грађане Србије да је актуелна Влада у техничком
мандату и да може обављати само текуће послове, а да истом тренутно
руководи Ивица Дачић као први потпредседник. Но, очигледно се сва
власт и моћ из Немањине преселила на Андрићев венац, мимо уставних надлежности и овлашћења.

Делегација Двери на пријему у амбасади Русије
Очигледно је да Двери нису усамљене у својој
борби.
Било нам је велико задовољство да изнова потврдимо да се у борби за стварање државе по
мери свих наших породица, широм Европе и
света рађају нови политички покрети који постављају природну породицу у центар својих
активности и да је породична политика једина
политика будућности.

Председник Двери Бошко Обрадовић и народни посланик
Зоран Радојичић присуствовали су пријему у амбасади
Русије, поводом националног празника – Дана Русије.
Том приликом председник Двери се сусрео и разговарао
са патријархом српским Иринејем, амбасадором Русије у
Београду Александром Чепурином, руским званичником
Бабурином, као и осталим званичницима и представницима
јавног живота у Србији.
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Сарадња са бугарском организацијом Атака
Висока делегација бугарске
странке Атака била је у
Београду у посети Српском
покрету Двери. Двери и Атака
су сагласне да будућа сарадња
треба да почива на изградњи
савеза балканских народа који
ће помоћи народима Балкана
да очувају своје националне и
традиционалне вредности и да
поново успоставе економске
суверенитете у својим државама.

ЛОКАЛНА ПОЛИТИКА

К ОВИН: ОДБОРНИЦИ ДВЕРИ
ОПРАВДАЛИ ПОВЕРЕЊЕ ГРАЂАНА
Одборници Двери у СО Ковин, Милица Макић и Петар
Крстић, након недавних локалних избора у Ковину показали
су да још увек у политици има људи који држе до дате речи.
Одборници Двери остали су при ставовима које су заступали
пре избора што грађани Ковина и те како препознају.
Двери у Ковину су прави представници грађана у локалној
скупштини, спремни да саслушају сваки њихов проблем и
учине све колико је могуће да те проблеме реше.

Двери траже расписивање референдума у градовима
где се „иза завесе“ планира насељавање миграната.
Захтевамо да грађани Врања, Александровца и Суботице
на референдуму кажу шта мисле о томе. Покренуто
је потписивање петиције са тим циљем. Неопходно је
водити рачуна о безбедности и интересима наших грађана
у ситуацији када суседи подижу зидове на границама
према Србији, а друге транзитне земље, попут Турске, све
озбиљније прете потпуним отварањем граница за пролаз
миграната.

Срђан Ного: Двери не желе коалицију
са Демократском странком
Двери нити желе, нити могу да буду у коалицији са Демократском странком јер са њима не деле многе вредности,
а пре свега не деле политику. Једина ствар око које можемо да разговарамо са Демократском странком јесте
обезбеђивање услова за поштен изборни процес и слободу медија. Двери се не баве опозиционим деловањем
ДС, али итекако критикују период када је ова странка била на власти, и сматрамо тај период катастрофалним за
државу и грађане, а ову странку одговорном за бројне криминалне афере. Главни проблем Србије је што иако ДС
није на власти, њена политика се спроводи у континуитету, кроз владајућу већину предвођену СНС-ом.

 АРОДНИ ПОСЛАНИЦИ ДВЕРИ У
Н
ПОСЕТИ ЛАЗАРЕВЦУ
Народни посланици Двери у Народној скупштини,
Бошко Обрадовић и др Миладин Шеварлић, посетили
су Лазаревац и села у јужном делу општине - Брајковац,
Барзиловицу, Чибутковицу и Дудовицу.
Протокол посете обухватао је конференцију за медије у
просторијaма Двери у Лазаревцу, обилазак Брајковца и
тамошње цркве брвнаре из 19. века, посету вишечланој
породици Гојковић из Барзиловице, скуп са мештанима
овог краја у Дому Маринац као и полагање венца на
тамошњи споменик палим борцима у ратовима 1912-1920.
Приликом полагања венца, искоришћена је прилика да
се у име Двери уручи захвалница мештанину Дудовице
Мирославу Павловићу, за изузетан допринос развоју села.

САБОР ДВЕРИ У ЈУЖНОМ БАНАТУ

Двери желе активније
ангажовање жена
у политици
За било какав напредак и позитивне промене у друштву, неопходно је да се жене
активније укључе у политичке процесе, између осталог је закључено на састанку
представница Женске снаге Двери са Бошком Обрадовићем.
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ДВЕРИ У ВРАЊУ, АЛЕКСАНДРОВЦУ И
СУБОТИЦИ ПРОТИВ НАСЕЉАВАЊА МИГРАНАТА

У недељу, 18. јуна 2017. године, Градска организација
Двери у Панчеву је била организатор и домаћин Сабора
свих локалних организација Двери у јужном Банату. Поред
чланова Управе свих локалних организација, Сабору су
присуствовали и председник покрета Бошко Обрадовић,
народни посланик Марија Јањушевић, као и председник
ИО Александар Танасковић.

Г ОДИНУ ДАНА ЛАЖНИХ ОБЕЋАЊА
НОВЕ ЧАЧАНСКЕ ВЛАСТИ
Све је исто само њега нема - у најкраћем би могао да гласи
резултат годину дана рада нове власти СНС у Чачку. Сем
браће Илића који нису на власти, сви њихови кадрови и
даље ведре и облаче нашим градом: Мирјана Ђоковић,
Владан Милић, Мишко Петковић, Милан Бојовић,
Вељко Неговановић. Градоначелник изнова помиње
запошљавање и нове инвестиције као свој приоритет, а
нико у Чачку не види ни ново запошљавање као ни нове
инвестиције.

Б ОШКО ОБРАДОВИЋ У ПОСЕТИ
ГРАДСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ДВЕРИ У
КРАГУЈЕВЦУ
У склопу обиласка општинских и градских организација
Српског покрета Двери, председник Покрета Бошко
Обрадовић је 06. јуна 2017. посетио Градску организацију
Двери у Крагујевцу.

У разговору са саборцима који су дали највећи допринос у
спровођењу претходних избора и који су најодговорнији
за функционисање Двери у Крагујевцу, истакнута је
потреба даљег ширења и развоја Градске организације и
мреже Покрета по месним заједницама, приливом нових
чланова и оснивањем месних одбора.
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 ВЕРИ БЕОГРАД:
Д
СПАСИМО ХИПОДРОМ!

У ЧИЈЕМ ЏЕПУ ЋЕ ЗАВРШИТИ НОВАЦ
ГРАЂАНА СУБОТИЦЕ?

Очигледно је да је неко бацио око на одличну локацију за
укрупњавање капитала, због чега не преза да уништи један од
најстаријих спортских објеката у Србији. Борба за хиподром
је и борба против суровог неолибералног капитализма који
урушава све традиционалне вредности. Двери се обавезују
да ће у градској Скупштини вратити тему очувања старог
Београда и зауставити његово пропадање.
Желимо да живимо у граду који има душу.

Двери указују на могућу корупцију при расписивању тендера
за извођење радова на атарским путевима. Изражавамо
сумњу да се на овај начин, по ко зна који пут, директно
завлачи рука у џеп сваког грађанина Суботице. Надлежни
треба да испитају да ли постоји основ за покретање
кривичног поступка, а ако постоји, јавност мора да зна у
чијем џепу су завршиле паре грађана Суботице.

З АШТО ПРИЈЕПОЉЕ
НЕМА ВОДУ ЗА ПИЋЕ?

Пријепољска ОО Двери сматра да је актуелна власт грађанима
Пријепоља у свим сегментима живота сервирала тотални
мрак, где криза у снабдевању пијаћом водом представља
врхунац нестручности и безидејности у погледу решавања
редовних комуналних проблема, који су од животне
важности.

СМЕДЕРЕВО – ГРАД УДАРНИХ РУПА
Ударне рупе се налазе широм Смедерева, а посебно је
критично стање у приградским и сеоским насељима.
Позивамо градоначелницу Смедерева и комплетно Градско
веће да се ове појаве што пре санирају. Иако много тога
у граду не функционише како ваља, ипак верујемо да није
превише очекивати да у другој деценији 21. века макар
ударне рупе буду саниране.

 ВЕРИ СУ ЗА ОЧУВАЊЕ
Д
ЦЕЛОВИТОСТИ ПАРКА БУКОВИЧКЕ
БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ
Општинска организација Српског покрета Двери из
Аранђеловца апсолутно подржава иницијативу и петицију
грађана Аранђеловца ЗА очување целовитости парка
Буковичке бање, као и за останак хотела „Старо Здање“ у
државном, односно општинском власништву.

С ПОРАН ФИЛМ НВО-А НИЈЕ
ПРИКАЗАН У КРАЉЕВУ
Двери у Краљеву поздрављају отказивање пројекције филма
„Албанке су наше сестре“ у коме се оправдавају злочини и
прогон извршен над Србима са КиМ, „пљује“ у лице не само
страдалима, већ и свима онима који су се одазвали позиву и
стали на браник отаџбине, а где се дезертерство проглашава
позитивном вредношћу.

ГЛАСНИК
ПОРОДИЧНЕ СРБИЈЕ
Брoj 2 / јул 2017.

 ОВА ВАРОШ: ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕДА
Н
НАД СНС-ОМ
Владајућа коалиција у Новој Вароши, којој Двери припадају,
остварила је убедљиву победу на изборима за Савете месних
заједница. Захваљујемо грађанима Нове Вароши који су још
једном демонстрирали политичку зрелост, одупревши се
свим притисцима којима су изложени, с обзиром на то да је
Нова Варош једна од ретких општина где напредњаци нису
на власти.

К ОНСТРУКТИВНИ ПРЕДЛОЗИ СЕ
ОДБИЈАЈУ, ДОЉЕВАЦ НАСТАВЉА ДА
ПРОПАДА
Сви амандмани које је поднео одборник Двери
у СО Дољевац,
Ненад Стојиљковић, односили су се на решавање горућих
проблема дољевачке општине, на издвајање средстава за
водоснабдевање, изградњу канализационе мреже,
субвенција за пољопривреду.
Сви амандмани су одбијени од владајуће СНС.

 АЗАРЕВАЦ ЗАПОСТАВЉЕН –
Л
ВАТРОГАСНИ ДОМ ЈОШ НИЈЕ
ЗАВРШЕН
Камен темељац за нову ватрогасну станицу у Лазаревцу
положио је Иви ца Дачић крајем 2010. године, а рок за
завршетак радова био је децембар 2012. године. Док Град
Београд има неке важније инвестиције, а које су, ето, лако
процуреле – ОО Двери пита колико још година мора да прође
да на ред дође и завршетак лазаревачке ватрогасне станице и
зашто безбедност није приоритет?
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