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Напредњаци спречили изградњу „тениске академије“ у Kрагујевцу

Николић отерао Ђоковића

• Функционери СНС-а називали нашег најбољег тенисера Новака Ђоковића „Шиптаром“ јер је желео да инвестира у Крагујевац

„Напредњаци“, предвођени сином Томислава Николи
ћа, Радомиром, најзаслужнији су што у Крагујевцу није ре
ализован пројекат изградње тениске академије Новака
Ђовића. Породица Ђоковић одлучила је да одустане од
инвестирања 14 милиона евра пошто су били изложени
вишемесечној кампањи увреда и оптужби од стране „на
предњака“, који су их чак називали и „Шиптарима“, алуди
рајући на њихово порекло са Косова и Метохије. Отерав
ши инвеститоре, напредњаци су показали да су им лични
интереси на првом месту а не добробит грађана Србије.

Гласали
па се предомислили
Почетком фебруара 2008. године потписан је уговор у
Скупштини града Крагујевца, на основу којег фирма „Фе
мили спорт“, породице Ђоковић, треба да изгради велики
покривени тениски терен са трибинама који одговара
стандардима за одржавање АТП турнира, и још 14 тени
ских терена. Уз то, на простору од око четири хектара тре
бало је да се изгради интернат за смештај полазника те
ниске академије. Град би имао удела у предузећу од око
шест одсто.
Претходно је у Скупштини града једногласно одлуче
но да се земљиште некадашњег обданишта, које се деце
нијама налазило у руинираном стању, под повољним
условима, понуди на коришћење истакнутим спортистима.
Одборничка група Српске радикалне странке, која је
имала 18 одборника, такође је подржала овај пројекат од
изузетног значаја за Крагујевац. Међутим, после неуспе
лог покушаја пуча у Српској радикалној странци, 10 од
борника прелази у странку издајника Томислава Николи
ћа, коју у Крагујевцу почињу да финансирају локални тај
куни којима није било у интересу да породица Ђоковић
добије поменуто земљиште.
Иако су гласали за то, по преласку у „напредњаке“ од
бегли одборници покрећу снажну кампању против из
градње тениске академије. Све ово за последицу има оду
стајање Ђоковића од инвестиције.

Пројекат од националног значаја

Сам пројекат изградње тениске академије је имао на
ционални значај, а тако вредна инвестиција имала би из
узетан подстицај за Крагујевац.

Породица Ђоковић одлучила се да инвестира у Крагу
јевац како би помогла развоју централне Србије, а на руку
им је ишло и географски положај града који већ има вели
ки број спортских рекреативаца и у којем има доста деце.
Осим што би дошло до отварања нових радних места,
комплекс тениских терена постао би један од заштитних
знакова града и омогућио би организовање међународ
них турнира. Такође, одмах по објављивању информаци
је о почетку градње тениске академије, велики број људи
из иностранства је контактирао с компанијом „Фемили
спорт“, са жељом да њихова деца у Крагујевцу тренирају
тенис.
Нажалост, овакав развој догађаја, како тврди наш из
вор, није ишао на руку локалним тајкунима, који су тако
ђе били заинтересовани да граде на том земљишту. Они
су у Српској напредној странци и Радомиру Николићу, си
ну Томислава Николића, нашли савезнике који ће, не би
рајући средства, спречити да се пројекат тениске акаде
мије реализује.

Кампања лажи и увреда

Када је почетком године компанија „Фемили спорт“
најавила да крећу радови на рашчишћавању простора,

За тзв. напредњаке су Срби
са Косова и Метохије – Шиптари

Српска радикална странка најоштрије осуђује увреде које су на рачун Новака Ђоковића изно
сили функционери Српске напредне странке. Неприхватљиво је да се Срби пореклом са Косова и
Метохије називају Шиптарима, као што то чине функционери напредњака. Овакав однос Српске
напредне странке је веома забрињавајући ако се зна да су у Крагујевцу читава насеља изграђена од
стране Срба пореклом са Косова и Метохије. Да ли ће, у случају доласка СНС на власт, у Крагујевцу,
сви Срби са Космета бити називани Шиптарима и шиканирани? Крагујевац је одувек био град отво
рен за све људе добре воље и понашање функционера Српске напоредне странке је за сваку осуду.
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Напредњаци би сад да зидају!?

Убрзо после одлуке породице Ђоковић да граде тениску академију, одборници „напредња

ка“ који су до јуче тврдили да је предвиђена локација део споменпарка „Шумарице“ изашли су
са предлогом да се промени одлука и да се иста локација тендером понуди свим заинтересова
нима, изузимајући истакнуте спортисте.
Дојучерашњи заштитници парка и шуме, после протеривања породице Ђоковић, желе да
га понуде локалним моћницима. Овим су „напредњаци“ потврдили да је мотив напада на Нова
ка Ђоковића био да се обезбеди материјална корист за људе блиске СНСу, а не да се заштити
споменпарк и грађани Крагујевца.
„напредњаци“ крећу са изношењем бројних лажи против
породице Ђоковић, међу којима је била највећа да Новак
Ђоковић жели да уништи део споменпарка „Шумарице“,
у коме су нацисти стрељали ђаке из Крагујевца.
Истовремено са тим, путем друштвене интернет мре
же Фејсбук, функционери Српске напредне странке шаљу
читав низ увреда називајући Ђоковиће „Шиптарима који
су дошли да униште Крагујевац“ (Ђоковићи су пореклом
из Косовске Митровице), као и да су ,,Ђоковићи дођоши
који су непожељни у Крагујевцу“. Истовремено се органи
зују протести и јавни наступи на којима се у политичке
сврхе користе деца. Напредњаци тврде да Ђоковићи желе
да униште парк и да деца неће имати где да се играју иако
простор није градски парк, већ двориште некадашњег об
даништа на којем има отворених шахтова, шута, камења,
полусрушених зидова и руинирана зграда у којој се оку
пљају наркомани и алкохоличари.
Негативну кампању против Ђоковића не воде само ло
кални функционери СНСа из Крагујевца, већ читава Ни
колићева странка.
Тако потпредседник СНСа Јоргованка Табаковић, са
говорнице Скупштине Србије, изговара лаж да Ђоковићи
желе да униште споменпарк ,,Шумарице’’.

Николићи удружено
против академије

Због свих оптужби изнетих на рачун његове
породице, Срђан Ђоковић, Новаков отац и ди
ректор „Фемили спорта“, затражио је саста
нак са Томиславом Николићем.
Како тврди наш извор, сусрет Срђана
са Николићем је био јако непријатан.
– Николић се понашао као да је
владар Србије и нимало поштова
ња није показао, нити је желео да
одговори који су разлози кампање
његове странке против Новака Ђо
ковића. На крају је рекао да је најбоље
да Срђан прича са Градским одбором
СНСа, тврди наш извор. О овим не
пријатним догађајима грађане
Крагујевца са скупштинске говорни
це је обавестио и сам градоначелник
Верољуб Стевановић.
После састанка са Николићем у се
дишту СНСа у Београду, Срђан Ђоко
вић је заказао сусрет и са челицима ло
калног одбора те странке, али ни ту није
добио директне одговоре о мотивима са
танизације његове породице.
– Функционери напредњака предвође
ни Радомиром Николићем нису желели нор
малан разговор са Срђаном Ђоковићем. Нису
се извинили чак ни када су им показане од
штампане увреде које су преко интернета из
носили против Новака и осталих чланова поро
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дице Ђоковић. Функционер СНСа задужен за привреду,
са подругивањем је признао да је написао да је Новак
„Шиптар“ – објашњава наш саговорник.
Како су напредњаци током састанка и даље инсисти
рали да Ђоковићи желе да граде на територији спомен
парка „Шумарице“, што није тачно, Срђан их је, према
тврдњама нашег извора, упитао зашто се не буне што је
дан од људи блиских Радомиру Нико
лићу сече дрвеће и зида објекат у
непосредној близини споменику
„V3“.
– На ово, Николићев син није
имао одговор и састанак је завр
шен без резултата – каже наш
саговорник.
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Новак донео одлуку

Он објашњава да су сви чла
нови породице тешко поднели
лажи против њих, али да је нај
теже било Новаку Ђоковићу.
– Посебно се потресао јер су
га оптужили да жели да преко
пава споменпарк, да хоће да
уништи дечије игралиште, и
што су злоупотребљавали децу у
политичке сврхе. На крају је он и
преломио да се одустане од про
јекта. Рекао је да ,,чак и да само
троје људи буде против градње’’,
да ће одустати јер не жели да ни
ко блати његово и име његове
породице – каже наш извор.
Коначно, 22. марта, породица
Ђоковић објављује званично са
општења о повлачењу из пројек
та тениске академије у Крагујев
цу и о разлозима за то.
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– Обавештавамо јавност да смо, због учесталих поли
тичких притисака којима смо последњих месеци изложе
ни и отворених напада локалних одбора појединих стра
нака на породицу Ђоковић, принуђени да одустанемо од
изградње тениске академије у Крагујевцу.
Компанија ,,Фемили спорт’’ била је спремна да у року
од три месеца почне грађевинске радове на изградњи
академије. Процена је, међутим, да би даље инсистирање
на овој инвестицији значило наставак неаргументованих
и перфидних напада на нашу фирму и породицу Ђоковић.
Избегавајући да се на било који начин мешамо у локалне
политичке прилике и служимо као средство за испуњење
нечијих политичких амбиција, одлучили смо да граду
Крагујевцу вратимо земљиште које смо добили у закуп на
99 година.
Подсећамо јавност да је одлуку о додељивању земљи
шта на коришћење, Скупштина града Крагујевца, на сед
ници 31. јануара 2008. године, донела једногласно. Свесни
смо да ће због одлуке да се у Крагујевцу не гради тениски
центар највише испаштати најмлађи љубитељи тениса
из овог дела Србије.
Компанија ,,Фемили спорт’’ овом приликом изражава
велику захвалност на подршци грађанима Крагујевца и
Шумадије, каже се на крају саопштења за јавност компа
није ,,Фемили спорт’’.

Позив СРС Новаку Ђоковићу

На иницијативу Српске радикалне странке, у Скуп
штини града Крагујевца донет је Закључак о читавом слу
чају, у коме се осуђује понашање странака које су одговор
не за одустајање породице Ђоковић од инвестирања у
Крагујевац.
– Скупштина града Крагујевца осуђује понашање и по
ступке свих политичких субјеката који својим деловањем
доводе до успоравања развоја града Крагујевца, а пре све
га инвестиција светски познатог тенисера Новака Ђоко
вића, који је својим именом и делом пронео славу Србије
широм света и који би својим именом допринео стварању
нових генерација талената који би се развили на спорт
скорекреативном комплексу иза кога би стајала породи
ца Ђоковић.
Град Крагујевац жели добродошлицу Новаку Ђокови
ћу као и његовој породици и позива их да преиспитају
своју одлуку о одустајању и наставе започету инвестици
ју у граду Крагујевцу, на задовољство огромне већине
грађана Крагујевца – стоји у Закључку који је на предлог
Српске радикалне странке усвојила Скупштина града.

Подршка радикала Новаку

Поводом одлуке Новака Ђоковића да се одустане од градње тениске академије, Српска ради
кална странка је 20. марта одржала конференцију за штампу на којој је упућен апел породици Ђо
ковић да ипак инвестира у Крагујевац.
– Ми као странка дајемо сву подршку Новаку Ђоковићу и његовој породици. Одлука Скупшти
не града којом су добили тај простор и даље је на снази и надамо се да ће Ђоковићи ипак изгради
ти академију. Позивамо све људе добре воље и добрих намера који желе да инвестирају у наш град
да то и ураде. Ми као отворен град, град отвореног срца, свима који желе да дођу у Крагујевац, а по
готово таквим шампионима какав је Новак Ђоковић, морамо да покажемо добродошлицу – рекла
је потпредседник Српске радикалне странке Наташа Јовановић.
Она се посебно осврнула на увреде које је СНС упућивала породици Ђоковић.
– То су чинили људи који апсолутно штеточински и деструктивно делују на град. Они су вође
ни пре свега личним интересима. Због таквог њиховог понашања неће бити ове инвестиције и не
ће бити нових радних места. Посебно осуђујемо антиуставну и антисрпску изјаву Томислава Нико
лића да „Ђоковићи, као дошљаци, немају шта да траже у граду“
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