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     Преживесмо још једну годину... 

               јануар 2014. 
  Јануар 2014. је прошао у знаку малтретирања заменика председника странке, Немање Шаровића од стране 

режима.  

  Радикали су упозоравали јавност на ситуацију у Републици Српској, на Косову и Метохији.  

              фебруар 2014. 
Проф. др Војислав Шешељ стављен је у изолацију Хашког трибунала.  

Слоган за изборе који ће предстојати је изабран: И КОСОВО И РУСИЈА! 

Покрети Образ и Наши братиме се са СРС. Фарсу око ,,Београда на води 

Немања Шаровић најконцизније могуће објашњава контраслоганом: 

БЕОГРАД НА ХЛЕБУ И ВОДИ!  

У фебруару се навршило 11 година од почетка притвора председника Шешеља, 

радикали су се окупили у Дому синдиката. 
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              март 2014 

У незапамћеној медијској блокади, која је настављена и данас, радикали крећу у кампању, и широм Србије на  

скуповима излажу свој програм: покренути економију, сачувати Косово и Метохију, изаћи из преговора о 

приступању Европској унији. 

 

 

            
              април 2014 
Радикали посетили гроб мале Милице Ракић...у време када се у Србији све чешће чује да треба приступити 

НАТО пакту. 

                        

                            Противправно ухапшен Иван Ивановић. 

                                                                           Томислав Николић избегао суђење по тужби Шешеља. 

                            мај 2014 
                                                                           Радикали све своје ресурсе стављају у службу помагања народу 

захваћеном поплавама, а режим на наменском сајту, отвореном том приликом своје јужне градове назива 

шиптарским именима, подсетимо се те срамне мапе: 

 

 



              јун, јул, август 2014 
Претходног лета, радикали су наставили своју борбу, на неколико фронтова: слобода за председника, др 

Војислава Шешеља, удаљавање Србије од Европске уније, налажење решења за економску ситуацију. 

Руска Дума упутила је захтев за хитно ослобађање др Шешеља.  

         јесен 2014  
Интензивиране су акције по Србији - протестни скупови - са једним захтевом: СЛОБОДА ШЕШЕЉУ! 

             новембар 2014 

СЛИКА ГОВОРИ ВИШЕ ОД РЕЧИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Након овог сасвим  кратког подсећања на тешку годину која је иза нас - наредне странице овога билтенаа 

резервисане су за младе снаге Српске радикалне странке, који данас чине језгро борбе против пропасти Србије. 

 

 



                                                                                     Замолили смо своје саговорнике да издвоје који догађај је, према 

                                                                                     њиховом мишљењу обележио 1) свет, 2) Србију и 3) њихов лични 

                                                                                     живот. 

                                                        

                                                       МИЉАН ДАМЈАНОВИЋ, председник ОО Београд - центар 

                                                       1) Повратак Крима под окриље Русије. То је, по мом мишљењу најзначајнији 

                                                         догађај у свету, чије ћемо праве ефекте тек увидети у месецима и годинама 

                                                         које су пред нама. Такође, истакао бих истрајну и задивњујућу борбу руског  

                                                         народа на истоку Украјине против пронацистичке хунте која тренутно влада 

                                                         Украјином. СРС ће увек подржати Доњецк и Лугањск. 

 

2) Повратак ПОБЕДНИКА!        3) Рођење сина!  

 

 

СВЕТИСЛАВ МАЂАРЕВИЋ, председник Омладине СРС Београда 

1) Догађај који је обележио 2014. години у свету је почетак 

грађанског рата у Украјни, који утиче на цео свет у сваком 

смислу геополитичком, економском и безбедносном. То је 

свакако велики изазов са којим се Русија сусреће, јер су њени 

интереси најугроженији у случају да Кијевска хунта победи у 

рату она неће више имати снаге да се одупре НАТО пакту. 

Такође Русија се због санкција сада налази у великим 

економским проблемима, али се надам као што је увек у 

историји било да је зима та која ће да донесе Русији победу 

и прорускоим становништву у Украјни, јер цела Европа зависи 

од Руског гаса. 

 

2) повратак председника Срс др Војислава Шешеља у Србију.            

Он је својим повратком у потпуности променио политичку сцену      

 Србије и вратио наду да ће у Србији постојати довољно јака            3)  рођење ћерке Јулијане. То је сигурно   

опозиција погубној политици Александра Вучића.                           најсрећнији и најлепши догађај у мом животу. 

 

ДРАГАН ПИЛИПОВИЋ, председник омладине СРС ОО Београд-центар  

1) Ако бих морао да издвојим један догађај из наше перспективе то су резултати избора избора за парламент 

ЕУ, на којима су велике успехе оствариле странке које су за излазак из ЕУ и очување националног идентитета. 

То је имало утицај и на Србију јер се ради о странкама које су против независности Косова, примера ради 

највише гласова у Францускојје освојио национални фронт Марин Ле Пен који је изричито против 

независности, док је у Британији прва странка била Партија независности Уједињеног Краљевства које иако 

није заузела изричит став о Косову, али се противе давањем новчане помоћи и истичу да је Косво легло 

криминала, и трговине органа , па се из тога може закључити какав је њихов став, и у другим земљама су 



слични резултати на пример ФПО у Аустрији. То само потврђује колики је промашај преговора Београда и 

Приштине 

2) највећи утисак оставило је слање 7.000 полицајаца на  

улице Београда током геј параде. Буџет Србије је оштећен 

 за суму од преко милион евра. Видели смо и поруке са тог 

 скупа које су биле испуњем мржњом према Цркви и  

отвореним провокацијама против већине грађана. Власт 

 је тиме послала поруку да их не интересује став народа,  

али ни тешка материјална ситуација где се упоредо са  

тешким мерама штедње ,огроман новац троши на овакве 

 манифестације екстремистичког дела нашег друштва. 

 

3) Што се тиче лично мојих активности, ове године смо као омладина радили на што бољој сарадњи са 

организацијама које подржавају Србију по питању Косова, Широм Европе постоје организације младих људи 

који раде на подршци Србима на Косову, међутим наша власт не ради ништа по том питању, зато смо ми као 

СРС преузели на себе одговорност да помогнемо тим људима. Примера ради Европски фронт за слоидарност 

са Косовом је основан пре 2 године и обједињује људе из 10 земаља западне Европе, а у координацији са 

њима у фебруару очекујемо организацију манифестација за српско Косово широм Европе. 

 

 

 

 

 

 

Подсећамо Вас да, због медијске блокаде, која према Српској радикалној странци траје годинама будете уз 

наше интернет локације, на којима ћете увек добити брзу и тачну информацију: 

САЈТ СТРАНКЕ: 

http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/ 

Називи профила су хиперлинковани, притисните тастер Ctrl и у исто време кликните на жељени линк: 

                                                                              ФЕЈСБУК ПРОФИЛ СТРАНКЕ: 

ФЕЈСБУК ПРОФИЛ ОО БЕОГРАД-ЦЕНТАР: 

ФЕЈСБУК НАЛОГ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА НЕМАЊЕ ШАРОВИЋА 

ТВИТЕР НАЛОГ СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 

ТВИТЕР НАЛОГ ПРЕДСЕДНИКА, ДР ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА 

ТВИТЕР НАЛОГ НЕМАЊЕ ШАРОВИЋА 

 

 

http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/
https://www.facebook.com/srpski.radikali.zvanicnastranica
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/249000351782015
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/541998542529551
http://www.twitter.com/srs_info
http://www.twitter.com/predsedniksrs
http://www.twitter.com/radikalno1


 


