
ПРОГЛАС Бр. 2
Август 2013.

Изникли смо из срца и душе нашег човека на оснивачкој 
скупштини одржаној 14. Фебруара 2013.г. у Новом Саду.

МИ ИМАМО ВИЗИУ ЗА ПАНОНСКУ НИЗИУ

”Ко зна тај може, ко нема страха тај иде напред!”
Војвода Живојин Мишић

Сложно и снажно, часно и честито!
НАША ВИЗИА 



Народни покрет 
Динара-Дрина-Дунав јесте 
добровољна, невладина и 
нестраначка организација 

чије активности и погледи на 
културу, родољубље и 

традицију представљају 
подстицај ка освешћивању 

степена духовности и 
стваралаштва на свим 

подручјима, не оспоравајући 
право другима да чине то 

исто, у пријатељској сарадњи 
и помоћи, у слози и љубави 

са свима, са суседима, 
групама, мањинама и 

заједницама, поштујући их и 
уважавајући.

Гуслар Вид ЗмијањацПјевачка дружина Светлане Спајић

Изворна група ”Звуци са камена”КУД Вила из Новог Сада

Народни покрет Динара-Дрина-Дунав представља покрет препорода српског 
народа, његово историјско отрежњење и освешћење, покрет високих идеала, јаких 
моралних начела и реалних визија. Управо на основу стеченог искуства кроз 
животна страдања последњих деценија и година,  након грађанског рата, изгибије, 
прогонства и неправде, а дубоко кроз историјске токове и сеобе српског 
становништва, овај покрет представља свежу и препорођену снагу која је стала на 

своје ноге и жели да живи пуним плућима.

Томислав Бокан - Председник Народног покрета Динара - Дрина - Дунав
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Ми видимо породицу као стуб друштва.

Наш амблем говори да морамо да се повежемо и 
заштитимо наше интересе, пре свега овде у 
српској Атини, а онда и у Војводини, уз све 
различитости националних заједница. У тешким 
тренуцима за Србију, када опет пролазимо 
тешку ситуацију као и пре стотину година, данас 
нам је потребна врхунска дипломатија која 
одговорно, мудро и свеобухватно парира 
притиску светских моћника, а наш Покрет је 
мотивисан да допринесе позитивној промени и 
победи!

Ми смо народни покрет, нисмо 
политичка странка!

Ми смо народни покрет и као такви ћемо 
остваривати  наш политички проглас и идеје 
подједнако везане за нашу културну баштину и 
конкретан економски живот. Смисао народног 
покрета је управо да кроз непосредан разговор 
непрекидно буде уз народ, уз тзв. малог човека. 
Нарочито уз прогнане и избегле Србе током 
последњег рата који су своје уточиште 
пронашли на овим просторима. У Војводини, 
која кроз векове представља највеће 
имиграционо подручје. Сви смо ми овде дошли. 
Неко је дошао за време Арсенија Чарнојевића,  у 
време велике сеобе Срба, неко је дошао за време 
Марије Терезије када су долазили Немци, 
Русини, Словаци и Мађари. Неко је дошао јуче, 
неко ће доћи сутра. Наши узори треба да буду 
Никола Тесла, Михајло Пупин, Петар Кочић, 
Милош Црњански, �ован Дучић, Бранко Ћопић, 
Исидора Секулић... 
Наших људи има много и нису институционално 
организовани, тако да их истовремено  нема 
нигде. Они су као чардак ни на небу ни на земљи 
и то треба променити! 

     Динара је планина, један славни географски 
масив, али великог симбола и значаја, амблем 
који је одредио својим именом динарски тип 
човека на Балкану. Из тих крајева, наш човек је 
стизао деценијама и вековима у панонску 
низију, у равну Војводину наслоњену на Фрушку 
гору.

     Дрина, пак, јесте река која би по свему што се 
на њој столећима одигравало требало да 
неупитно зближи браћу са обе стране, а не да их 
дели и распарчава.

     А Дунав, река која пролази кроз седам 
држава, то је наша највећа европска улица, 
улица која нас води у друштво земаља којим 
вековима припадама, у друштво европских 
земаља. Тај троструки спој је моћан и 
перспективан на овим нашим просторима у 
суживоту многих и треба га неговати.

     Амблем нашег Покрета, који је по ободу 
окружен гранчицама храста док у средишу 
садржи три прста, знак је Свете Тројице, указује 
на високу посвећеност духовним вредностима 
православља, као и нашу визију јединства и 
заједништва. Круна Немањића указује на наше 
изузетно поштовање традиције српског народа и 
подсећње на славну прошлост без које нема 
оријентације у садашњости и будућности. Наш 
заштитни знак је, дакле, јединство и 
заједништво, превенствено српског народа, што 
подразумева и достојанство и дисциплину и 
дипломатију, оно што нам је у овим тешким 
временима често недостајало, а животно нам је 
потребно данас више него икад. Бити мудар као 
змија, а безазлен као голуб, стара је библијска 
истина коју је често понављао наш 
блаженопочивши патријарх Павле.
У срцу нашег Покрета су мир и стварање, здрав 
домаћин, добар и дуговечан. 

Шта значе три слова Д?
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Иако смо млади на политичкој сцени, народ је препознао идеје којима се водимо и 
своју вољу показао на изборима за Савете и Надзоре Месних заједница 

Новог Сада.

Представници Народног покрета Динара-Дрина-Дунав су заједно са коалиционим 
партнером СПО наступајући на овим изборима на веома репрезентативном узорку 

остварили значајан резултат, обзиром да смо у скоро свим Месним заједницама 
освојили неко од прва три места.

Наши чланови ће учествовати у раду Савета и Надзора Месних заједница у 
градским Месним заједницама затим у Буковцу, Ветернику, Лединцима,  Каћу, 

Пејићевим салашима...

Да, ми смо ти који долазе срца пуног снаге, ми 
имамо енергију, визију и вољу да поведемо народ 

у будућност бољу!
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     Празник Младенци се празнује на овај дан, а посвећен је успомени на страдање четрдесет 
Мученика Севастијских, који су за Христову веру пострадали 320. године. Сви ови мученици беху 
младићи, па је наш народ тај дан узео као празник када млади супружници (младенци) у свом дому 
примају госте, а ови им доносе поклоне и на тај начин помажу на почетку њиховог брака  и живота 
у брачној заједници.

22. март 2013. 

     На дан Светих четрдесет Мученика Севастијских – Младенци у Храму рођења Пресвете 
Богородице у Сремској Каменици, у присуству великог броја чланова и симпатизера Народног 
покрета Динара-Дрина-Дунав, одржан је парастос и помен за све наше страдалнике.

С Покретом кроз време...



     Заједно са представницима Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије, 
Демократске странке Србије, Треће Србије и многих Удружења, чланови и симпатизери  
Народног покрета Динара-Дрина-Дунав су  на великом митингу  ''СТОП ОДВА�АЊУ 
ВО�ВОДИНЕ '' који је одржан у Новом Саду у петак 12. aприла 2013. године испред зграде 
Бановине,  изразили јасан став- МИ СМО ЗА НАШУ ВО�ВОДИНУ У НАШО� СРБИ�И!

Уследило је и потписивање петиције за смену председника Владе Војводине, Бојана Пајтића и 
расписивање превремених покрајинских избора.
 
Петицију су подржале све странке које су се окупиле 12. априла на митингу испред Бановине 
као и велики број грађана и грађанки Новог Сада, а и широм  Војводине,  који су  својим 
потписом изразили незадовољство радом покрајинске владе тражећи њену смену и 
расписивање ванредних покрајинских избора. 

Мирни протест:  СТОП ОДВА�АЊУ ВО�ВОДИНЕ, Нови Сад, петак 12. април 2013.

Април, 2013. 

     Одрођени Срби, којима је реч отаџбина кост у грлу, воде интензивну политику да се од 
већинског српског народа створи вештачка нација – Војвођани. То не смемо дозволити! Сви ми 
који живимо на овим просторима јесмо Војвођани, али искључиво по територијалној 
припадности. Ми превасходно морамо бити свесни своје националне припадности, наравно уз 
поштовање и уважавање припадника  других националности  са којима смо у суживоту на овим 
просторима. Зна се да ће Мађар увек бити Мађар, Словак - Словак, Хрват - Хрват... Зашто бисмо 
се ми делили? Ценимо и уважавамо све националне мањине, њихову веру и традицију, очекујући 
и од других да нас уважавају истом мером као и ми њих, узајамно се помажући. 
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Запамтимо поруку Св. Николаја Велимировића Жичког народу српском: 
“Дај боже да се Срби сложе, обоже и умноже!”

     Свечани програм поводом Светог Николаја Велимировића Жичког - Славе Народног покрета Динара-Дрина-Дунав 
је обухватио  богат програм прожет завичајном традицијом, културним и духовним наслеђем и баштином... Програм је 
носио јасну поруку препорода, јединства и јачања српског народа у целини данас. Кроз вече су нас водили наши 
надахнути еминентни  уметници који су нам кроз игру, песму, реч и врхунску уметничку изведбу пренели део богатог 
уметничког и духовног блага, непресушну лепоту изворних српских песама и древних обичаја.

7. мај 2013.
     Порта Храма рођења Пресвете Богородице, у Сремској Каменици  је била премала да прими окупљене чланове 
Покрета, угледне госте и пријатеље који су дошли да са нама поделе овај свечани тренутак.

Свети Николај Велимировић Жички - 
Слава Народног покрета Динара-Дрина-Дунав
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Надвлачење конопа

Надвлачење штапа 

Скок у даљ из места 

У такмичарском делу манифестације- НАРОДНИ 
ВИШЕБО�, такмичари су се огледали у пет  
традиционалних и класичних дисциплина:
1. Кошевина,
2. Скок у даљ из места,
3. Надвлачење штапа,
4. Бацање камена с рамена и
5. Надвлачење конопа

Манифестацију је отворио градоначелник Новог 
Сада,  господин Милош Вучевић, а иста се одвијала 
уз благослов Његовог Преосвештенства Владике 
Василија сремског. 

На овој народној светковини која је окупила људе 
добре воље из свих крајева наше земље, земаља из 
окружења,  али и из дијаспоре, демонстриране су 
старе вештине и народна надметања, оживљени су 
обичаји и предања. Уз богат културно-забавни 
програм су се надметали Витезови из Пркоса, 
Соколови из Невесиња, Новосађани, Сремци, 
Стефан и Див из Ужица.....

16. јун 2013. 

     Величанствена манифестација, која ће прећи у традицију...
Дан за памћење, преко 10.000 људи на једном месту, сви дишу као један... Природа, цвркут птица, навијачки 
поклици, игра и песма!

ЗАВИЧАНИ ДАН - Лединци 2013.



Пуног срца Вас позивамо на виђење и следеће године  у Нове Лединце  на  

ЗАВИЧАНИ ДАН 2014.

     До касно у ноћ се уживало  уз песму певачких друштава и изворних група: Звуци са камена, 
Крајишници са Фрушке Горе, Врело Крајине, Звуци Виторога, Змијање, Синови Мањаче, а  са нама 
су се кроз песму дружили и Миле Делија и �ово Пуповац, Новица Текић, Жељко Стоканић,  Лазар 
Пајчин, Жаре и Гоци, Ћана и Баја Мали Книнџа.

     Своје врхунско умеће су са гостима манифестације поделили чланови  Градског тамбурашког 
оркестра из Бања Луке, Тамбурашког оркестра ''Бамби'' из Беча, Трубачког оркестра Данијела 
�окановића из Шида као  и фрулаш Цвијетин Милаковић.

     Културно-уметнички програм су својим учешћем увеличали угледни драмски уметници: Момир 
Брадић и Весна Павловић.  Многобројним гостима су се представила културно-уметничка друштва 
из нашег окружења: КУД “Вила” из Новог Сада, КУД “Лединци”, КУД “Стеван Мокрањац” из Каћа, 
КУД “�анко Веселиновић” из Црнобарског салаша, КУД “Милица Стојадиновић Српкиња” из 
Буковца.
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На промоцији је поред говора које је одржао председник Покрета Томислав Бокан, одржан 
пригодан музичко-забавни програм, а сви посетиоци су са великим интересовањем и у великом 
броју подржали идеју и исказали интересовање и жељу да наш Покрет покрене активност и у 
овом делу наше Српске Војводине.

27. јун 2013.

     Промоција Народног покрета Динара-Дрина-Дунав, са циљем да се грађани Оџака упознају са 
идејом  умерене и одмерене, крајње социјалне политике према српском човеку,  као и према свим 
националним заједницама које живе у нашој Војводини у оквиру наше отаџбине Србије, идејом за 
коју се као покрет високих идеала, јаких моралних начела и реалних визија залажемо. 

Вече Народног покрета Динара-Дрина-Дунав, 
Клуб Скипер, Оџаци
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Сложно и снажно,
часно и честито!

За народ уз народ!

11. јул 2013.

     Имајући у виду заједничка настојања да се 
јавно заштите и афирмишу радна, економска и 
социјална права, али и права на очување и 
неговање културних вредности и традиције, 
потписан је:
МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ И 
САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ПОЛИЦИ�СКОГ 
СИНДИКАТА СРБИ�Е И НАРОДНОГ 
ПОКРЕТА ДИНАРА-ДРИНА-ДУНАВ.

     Овај документ је потписан у циљу афирмације 
и развоја директне сарадње на:

- Промоцији  Полицијског синдиката Србије и 
Народног покрета Динара-Дрина-Дунав;

- Спречавању насиља у сваком облику и на 
сваком месту;

- Заштитити права на рад, економску и 
социјалну стабилност;

- Неговању традиције,  културних и духовних 
вредности српског народа уз уважавање 
припадника свих националних заједница;

- Спречавању сваког вида злоупотребе;

- Популаризацији бављења спортом младих у 
сврху психо-физичког и психо-социјалног 
развоја, као и здравог живота уопште.

Овај Меморандум о разумевању и сарадњи  
представља основ  за проширење будуће 
сарадње у области деловања потписника.

Потписан Меморандум о разумевању и сарадњи 
између Полицијског синдиката Србије и 
Народног покрета Динара-Дрина-Дунав

Телефон +381 (0) 21 472 0537
www.npddd.org.rs

www.facebook.com/npdinaradrinadunav



Телефон +381 (0) 21 472 0537
www.npddd.org.rs

www.facebook.com/npdinaradrinadunav

Екипа Народног Покрета Динара-Дрина-Дунав или популарно 3Д победила је на турниру "СТРИТ 
БОЛ 3х3” БАЊА ЛУКА БиХ и обезбедила учешће на финалном турниру у Букурешту, који ће се 
одржати 26-29 јула ове године. Имена наших златних момака су: Радован Драговић, Давор 
Наранчић, Иван Поповић и Александар Солујић.

Кошаркашки тим Народног Покрета 
Динара-Дрина-Дунав

13. �ула 2013. фудбалска екипа НП ДДД је 
учествовала на  2. меморијалном турниру 
одржаном у Брзећу у част 37. одреда и 
његових мученика који су страдали за 
крст часни и слободу златну 1999. на 
Косову на бранику наше Отаџбине, под 
покровитељством Полицијског синдиката 
Србије.

Спортске активности 




