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„На пред ња ци“, пред во ђе ни си ном То ми сла ва Ни ко ли 
ћа, Ра до ми ром, нај за слу жни ји су што у Кра гу јев цу ни је ре 
а ли зо ван про је кат из град ње те ни ске ака де ми је Но ва ка
Ђо ви ћа. По ро ди ца Ђо ко вић од лу чи ла је да од у ста не од
ин ве сти ра ња 14 ми ли о на евра по што су би ли из ло же ни
ви ше ме сеч ној кам па њи увре да и оп ту жби од стра не „на 
пред ња ка“, ко ји су их чак на зи ва ли и „Шип та ри ма“, алу ди 
ра ју ћи на њи хо во по ре кло са Ко со ва и Ме то хи је. Оте рав 
ши ин ве сти то ре, на пред ња ци су по ка за ли да су им лич ни
ин те ре си на пр вом ме сту а не до бро бит гра ђа на Ср би је.

Гла са ли
па се пре до ми сли ли

По чет ком фе бру а ра 2008. го ди не пот пи сан је уго вор у
Скуп шти ни гра да Кра гу јев ца, на осно ву ко јег фир ма „Фе 
ми ли спорт“, по ро ди це Ђо ко вић, тре ба да из гра ди ве ли ки
по кри ве ни те ни ски те рен са три би на ма ко ји од го ва ра
стан дар ди ма за одр жа ва ње АТП тур ни ра, и још 14 те ни
ских те ре на. Уз то, на про сто ру од око че ти ри хек та ра тре 
ба ло је да се из гра ди ин тер нат за сме штај по ла зни ка те 
ни ске ака де ми је. Град би имао уде ла у пред у зе ћу од око
шест од сто.

Прет ход но је у Скуп шти ни гра да јед но гла сно од лу че 
но да се зе мљи ште не ка да шњег об да ни шта, ко је се де це 
ни јама на ла зи ло у ру и ни ра ном ста њу, под по вољ ним
усло ви ма, по ну ди на ко ри шће ње ис так ну тим спор ти сти ма.

Од бор нич ка гру па Срп ске ра ди кал не стран ке, ко ја је
има ла 18 од бор ни ка, та ко ђе је по др жа ла овај про је кат од
из у зет ног зна ча ја за Кра гу је вац. Ме ђу тим, по сле не у спе 
лог по ку ша ја пу ча у Срп ској ра ди кал ној стран ци, 10 од 
бор ни ка пре ла зи у стран ку из дај ни ка То ми сла ва Ни ко ли 
ћа, ко ју у Кра гу јев цу по чи њу да фи нан си ра ју ло кал ни тај 
ку ни ко ји ма ни је би ло у ин те ре су да по ро ди ца Ђо ко вић
до би је по ме ну то зе мљи ште.

Иако су гла са ли за то, по пре ла ску у „на пред ња ке“ од 
бе гли од борни ци по кре ћу сна жну кам па њу про тив из 
град ње те ни ске ака де ми је. Све ово за по сле ди цу има од у 
ста ја ње Ђо ко ви ћа од ин ве сти ци је. 

Про је кат од на ци о нал ног зна ча ја
Сам про је кат из град ње те ни ске ака де ми је је имао на 

цио нал ни зна чај, а та ко вред на ин ве сти ци ја има ла би из 
у зе тан под сти цај за Кра гу је вац.

По ро ди ца Ђо ко вић од лу чи ла се да ин ве сти ра у Кра гу 
је вац ка ко би по мо гла раз во ју цен трал не Ср би је, а на ру ку
им је ишло и ге о граф ски по ло жај гра да ко ји већ има ве ли 
ки број спорт ских ре кре а ти ва ца и у ко јем има до ста де це.

Осим што би до шло до отва ра ња но вих рад них ме ста,
ком плекс те ни ских те ре на по стао би је дан од за штит них
зна ко ва гра да и омо гу ћио би ор га ни зо ва ње ме ђу на род 
них тур ни ра. Та ко ђе, од мах по об ја вљи ва њу ин фор ма ци 
је о по чет ку град ње те ни ске ака де ми је, ве ли ки број љу ди
из ино стран ства је кон так ти рао с ком па ни јом „Фе ми ли
спорт“, са же љом да њи хо ва де ца у Кра гу јев цу тре ни ра ју
те нис. 

На жа лост, ова кав раз вој до га ђа ја, ка ко твр ди наш из 
вор, ни је ишао на ру ку ло кал ним тај ку ни ма, ко ји су та ко 
ђе би ли за ин те ре со ва ни да гра де на том зе мљи шту. Они
су у Срп ској на пред ној стран ци и Ра до ми ру Ни ко ли ћу, си 
ну То ми сла ва Ни ко ли ћа, на шли са ве зни ке ко ји ће, не би 
ра ју ћи сред ства, спре чи ти да се про је кат те ни ске ака де 
ми је ре а ли зу је.

Кам па ња ла жи и увре да
Ка да је по чет ком го ди не ком па ни ја „Фе ми ли спорт“

на ја ви ла да кре ћу ра до ви на раш чи шћа ва њу про сто ра,
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Ни ко лић оте рао Ђо ко ви ћа
На пред ња ци спре чи ли из град њу „те ни ске ака де ми је“ у Kра гу јев цу

• Функ ци о не ри СНС-а на зи ва ли на шег нај бо љег те ни се ра Но ва ка Ђо ко ви ћа „Шип та -
ром“ јер је же лео да ин ве сти ра у Кра гу је вац

За тзв. на пред ња ке су Ср би
са Ко со ва и Ме то хи је – Шип та ри

Срп ска ра ди кал на стран ка нај о штри је осу ђу је увре де ко је су на ра чун Но ва ка Ђо ко ви ћа из но 
си ли функ ци о не ри Срп ске на пред не стран ке. Не при хва тљи во је да се Ср би по ре клом са Ко со ва и
Ме то хи је на зи ва ју Шип та ри ма, као што то чи не функ ци о не ри на пред ња ка. Ова кав од нос Срп ске
на пред не стран ке је ве о ма за бри ња ва ју ћи ако се зна да су у Кра гу јев цу чи та ва на се ља из гра ђе на од
стра не Ср ба по ре клом са Ко со ва и Ме то хи је. Да ли ће, у слу ча ју до ла ска СНС на власт, у Кра гу јев цу,
сви Ср би са Ко сме та би ти на зи ва ни Шип та ри ма и ши ка ни ра ни? Кра гу је вац је од у век био град отво 
рен за све љу де до бре во ље и по на ша ње функ ци о не ра Срп ске на по ред не стран ке је за сва ку осу ду.



„на пред ња ци“ кре ћу са из но ше њем број них ла жи про тив
по ро ди це Ђо ко вић, ме ђу ко ји ма је би ла нај ве ћа да Но вак
Ђо ковић же ли да уни шти део спо менпар ка „Шу ма ри це“,
у ко ме су на ци сти стре ља ли ђа ке из Кра гу јев ца. 

Исто вре ме но са тим, пу тем дру штве не ин тер нет мре 
же Феј сбук, функ ци о не ри Срп ске на пред не стран ке ша љу
чи тав низ увре да на зи ва ју ћи Ђо ко ви ће „Шип та ри ма ко ји
су до шли да уни ште Кра гу је вац“ (Ђо ко ви ћи су по ре клом
из Ко сов ске Ми тро ви це), као и да су ,,Ђо ко ви ћи до ђо ши
ко ји су не по жељ ни у Кра гу јев цу“. Исто вре ме но се ор га ни 
зу ју про те сти и јав ни на сту пи на ко ји ма се у поли тич ке
свр хе ко ри сте де ца. На пред ња ци твр де да Ђо ко ви ћи же ле
да уни ште парк и да де ца не ће има ти где да се игра ју иако
про стор ни је град ски парк, већ дво ри ште не ка да шњег об 
да ни шта на ко јем има отво ре них шах то ва, шу та, ка ме ња,
по лу сру ше них зи до ва и ру и ни ра на згра да у ко јој се оку 
пља ју нар ко ма ни и ал ко хо ли ча ри.

Не га тив ну кам па њу про тив Ђо ко ви ћа не во де са мо ло 
кал ни функ ци о не ри СНСа из Кра гу јев ца, већ чи та ва Ни 
ко ли ће ва странка. 

Та ко пот пред сед ник СНСа Јор го ван ка Та ба ко вић, са
го вор ни це Скуп шти не Ср би је, из го ва ра лаж да Ђо ко ви ћи
же ле да уни ште спо менпарк ,,Шу ма ри це’’.

Ни ко ли ћи удру же но
про тив ака де ми је

Због свих оп ту жби из не тих на рачун ње го ве
по ро ди це, Ср ђан Ђо ко вић, Но ва ков отац и ди 
рек тор „Фе ми ли спор та“, за тра жио је са ста 
нак са То ми сла вом Ни ко ли ћем.

Ка ко твр ди наш из вор, су срет Ср ђа на
са Ни ко ли ћем је био ја ко не при ја тан.

– Ни ко лић се по на шао као да је
вла дар Ср би је и ни ма ло по што ва 
ња ни је по ка зао, ни ти је же лео да
од го во ри ко ји су раз ло зи кам па ње
ње го ве стран ке про тив Но ва ка Ђо 
ко ви ћа. На кра ју је ре као да је нај бо ље
да Ср ђан при ча са Град ским од бо ром
СНСа, твр ди наш из вор. О овим не 
при јат ним до га ђа ји ма гра ђа не
Кра гу јев ца са скуп штин ске го вор ни 
це је оба ве стио и сам гра до на чел ник
Ве ро љуб Сте ва но вић. 

По сле са стан ка са Ни ко ли ћем у се 
ди шту СНСа у Бе о гра ду, Ср ђан Ђо ко 
вић је за ка зао су срет и са че ли ци ма ло 
кал ног од бо ра те стран ке, али ни ту ни је
до био ди рект не од го во ре о мо ти ви ма са 
та ни за ци је ње го ве по ро ди це.

– Функ ци о не ри на пред ња ка пред во ђе 
ни Ра до ми ром Ни ко ли ћем ни су же ле ли нор 
ма лан раз го вор са Ср ђа ном Ђо ко ви ћем. Ни су
се из ви ни ли чак ни ка да су им по ка за не од 
штам па не увре де ко је су пре ко ин тер не та из 
но си ли про тив Но ва ка и оста лих чла но ва по ро 

ди це Ђо ко вић. Функ ци о нер СНСа заду жен за при вре ду,
са по дру ги ва њем је при знао да је на пи сао да је Но вак
„Шип тар“ – об ја шња ва наш са го вор ник.

Ка ко су на пред ња ци то ком са стан ка и да ље ин си сти 
ра ли да Ђо ко ви ћи же ле да гра де на те ри то ри ји спо мен
пар ка „Шу ма ри це“, што ни је тач но, Ср ђан их је, пре ма
тврд ња ма на шег из во ра, упи тао за што се не бу не што је 

дан од љу ди бли ских Ра до ми ру Ни ко 
ли ћу се че др ве ће и зи да обје кат у

не по сред ној бли зи ни спо ме ни ку
„V3“.

– На ово, Ни коли ћев син ни је
имао од го вор и са ста нак је за вр 
шен без ре зул та та – ка же наш
са го вор ник.

Но вак до нео од лу ку
Он об ја шња ва да су сви чла 

но ви по ро ди це те шко под не ли
ла жи про тив њих, али да је нај 
те же би ло Но ва ку Ђо ко ви ћу.

– По себ но се по тре сао јер су
га оп ту жи ли да же ли да пре ко 
па ва спо менпарк, да хо ће да
уни шти де чи је игра ли ште, и
што су зло у по тре бља ва ли де цу у
по ли тич ке свр хе. На кра ју је он и
пре ло мио да се од у ста не од про 
јек та. Рекао је да ,,чак и да са мо
тро је љу ди бу де про тив град ње’’,
да ће од у ста ти јер не же ли да ни 
ко бла ти ње го во и име ње го ве
по ро ди це – ка же наш из вор.

Ко нач но, 22. мар та, по ро ди ца
Ђо ко вић об ја вљу је зва нич но са 
оп ште ња о по вла че њу из про јек 
та те ни ске ака де ми је у Кра гу јев 
цу и о раз ло зи ма за то.
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На пред ња ци би сад да зи да ју!?
Убр зо по сле од лу ке по ро ди це Ђо ко вић да гра де те ни ску ака де ми ју, од бор ни ци „на пред ња 

ка“ ко ји су до ју че твр ди ли да је пред ви ђе на ло ка ци ја део спо менпар ка „Шу ма ри це“ иза шли су
са пред ло гом да се про ме ни од лу ка и да се иста ло ка ци ја тен де ром по ну ди свим за ин те ре со ва 
ни ма, из у зи ма ју ћи ис так ну те спор ти сте.

До ју че ра шњи за штит ни ци пар ка и шу ме, по сле про те ри ва ња по ро ди це Ђо ко вић, же ле да
га по ну де ло кал ним моћ ни ци ма. Овим су „на пред ња ци“ по твр ди ли да је мо тив на па да на Но ва 
ка Ђо ко ви ћа био да се обез бе ди ма те ри јал на ко рист за љу де бли ске СНСу, а не да се за шти ти
спо мен парк и гра ђа ни Кра гу јев ца. 



– Оба ве шта ва мо јав ност да смо, због уче ста лих по ли 
тич ких при ти са ка ко ји ма смо по след њих ме се ци из ло же 
ни и отво ре них на па да ло кал них од бо ра по је ди них стра 
на ка на по ро ди цу Ђо ко вић, при ну ђе ни да од у ста не мо од
из град ње те ни ске ака де ми је у Кра гу јев цу.

Ком па ни ја ,,Фе ми ли спорт’’ би ла је спрем на да у ро ку
од три ме се ца поч не гра ђе вин ске ра до ве на из град њи
ака деми је. Про це на је, ме ђу тим, да би да ље ин си сти ра ње
на овој ин ве сти ци ји зна чи ло на ста вак не ар гу мен то ва них
и пер фид них на па да на на шу фир му и по ро ди цу Ђо ко вић.
Из бе га ва ју ћи да се на би ло ко ји на чин ме ша мо у ло калне
по ли тич ке при ли ке и слу жи мо као сред ство за ис пу ње ње
не чи јих по ли тич ких ам би ци ја, од лу чи ли смо да гра ду
Кра гу јев цу вра ти мо зе мљи ште ко је смо до би ли у за куп на
99 го ди на.

Под се ћа мо јав ност да је од лу ку о до де љи ва њу зе мљи 
шта на ко ри шће ње, Скуп шти на гра да Кра гу јев ца, на сед 
ни ци 31. ја ну а ра 2008. го ди не, до не ла јед но гла сно. Све сни
смо да ће због од лу ке да се у Кра гу јев цу не гра ди те ни ски
цен тар нај ви ше ис па шта ти нај мла ђи љу би те љи те ни са
из овог де ла Ср би је.

Ком па ни ја ,,Фе ми ли спорт’’ овом при ли ком из ра жа ва
ве ли ку за хвал ност на по др шци гра ђа ни ма Кра гу јев ца и
Шу ма ди је, ка же се на кра ју са оп ште ња за јав ност ком па 
ни је ,,Фе ми ли спорт’’.

По зив СРС Но ва ку Ђо ко ви ћу
На ини ци ја ти ву Срп ске ра ди кал не стран ке, у Скуп 

шти ни гра да Кра гу јев ца до нет је За кљу чак о чи та вом слу 
ча ју, у ко ме се осу ђу је по на ша ње стра на ка ко је су од го вор 
не за од у ста ја ње по ро ди це Ђо ко вић од ин ве сти ра ња у
Кра гу је вац.

– Скуп шти на гра да Кра гу јев ца осу ђу је по на ша ње и по 
ступ ке свих по ли тич ких су бје ка та ко ји сво јим де ло ва њем
до во де до успо ра ва ња раз во ја гра да Кра гу јев ца, а пре све 
га ин ве сти ци ја свет ски по зна тог те ни се ра Но ва ка Ђо ко 
ви ћа, ко ји је сво јим име ном и де лом про нео сла ву Ср би је
ши ром све та и ко ји би сво јим име ном до при нео ствара њу
но вих ге не ра ци ја та ле на та ко ји би се раз ви ли на спорт 
скоре кре а тив ном ком плек су иза ко га би ста ја ла по ро ди 
ца Ђо ко вић. 

Град Кра гу је вац же ли до бро до шли цу Но ва ку Ђо ко ви 
ћу као и ње го вој по ро ди ци и по зи ва их да пре и спи та ју
сво ју од лу ку о од у ста ја њу и на ста ве за по чету ин ве сти ци 
ју у гра ду Кра гу јев цу, на за до вољ ство огром не ве ћи не
гра ђа на Кра гу јев ца – сто ји у За кључ ку који је на пред лог
Срп ске ра ди кал не стран ке усво ји ла Скуп шти на гра да.
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По др шка ра ди ка ла Но ва ку
По во дом од лу ке Но ва ка Ђо ко ви ћа да се од у ста не од град ње те ни ске ака де ми је, Срп ска ра ди 

кал на стран ка је 20. мар та одр жа ла кон фе рен ци ју за штам пу на ко јој је упу ћен апел по ро ди ци Ђо 
ко вић да ипак ин ве сти ра у Кра гу је вац.

– Ми као стран ка да је мо сву по др шку Но ва ку Ђо ко ви ћу и ње го вој по ро ди ци. Од лу ка Скуп шти 
не гра да ко јом су до би ли тај про стор и да ље је на сна зи и на да мо се да ће Ђо ко ви ћи ипак из гра ди 
ти ака де ми ју. По зи ва мо све љу де добре во ље и до брих на ме ра ко ји же ле да ин ве сти ра ју у наш град
да то и ура де. Ми као отво рен град, град отво ре ног ср ца, сви ма ко ји же ле да до ђу у Кра гу је вац, а по 
го то во та квим шам пи о ни ма ка кав је Но вак Ђо ко вић, мо ра мо да по ка же мо до бро до шли цу – ре кла
је пот пред сед ник Срп ске ра ди кал не стран ке На та ша Јо ва но вић.

Она се по себ но освр ну ла на увре де ко је је СНС упу ћи ва ла по ро ди ци Ђо ко вић.
– То су чи ни ли љу ди ко ји ап со лут но ште то чин ски и де струк тив но де лу ју на град. Они су во ђе 

ни пре све га лич ним ин те ре си ма. Због та квог њи хо вог по на ша ња не ће би ти ове ин ве сти ци је и не 
ће би ти но вих рад них ме ста. По себ но осу ђу је мо ан ти у став ну и ан ти срп ску из ја ву То ми сла ва Ни ко 
ли ћа да „Ђо ко ви ћи, као до шља ци, не ма ју шта да тра же у гра ду“
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