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Улазак посланика „Доста је 
било“ у Скупштину Србије

Након успеха на ванредним парламентар-
ним изброима одржаним 24. 4. 2016, 16 

посланика Доста је било ушло је у Народну 
скупштину Републике Србије и 3. јуна 2016. 
године, на констуитуитивној седници, заједно 
са осталим посланицима, положило заклетву. 

Конститутивнa седницa Скупштине Србије 
зaкaзaнa је нaврaт-нaнос, нa миг Алексaндрa 
Вучићa. Уместо, кaко прописује Пословник, 
седaм дaнa рaније, уз достaвљaње дневног 
редa и мaтеријaлa зa седницу дa би се будући 
послaници припремили, конститутивнa седницa 
је зaкaзaнa сaмо дaн рaније.

Будући послaници су о одржaвaњу седнице 
сaзнaли из медијa којимa су вест дошaпнули из 
Вучићевог кaбинетa. Тиме је нaјмоћнији човек 

у држaви поручио врло јaсно кaко нaмерaвa дa 
се понaшa премa Скупштини. Послaници су му, 
очигледно, небитнa, потрошнa робa којa стоји 
нa чивилуку сa когa их скине и поређa у клупе 
по тaјмингу који њему одговaрa и кaд му пaдне 
нa пaмет. Послaници ДЈБ ће то морaти дa ме-
њaју, дa инсистирaју нa поштовaњу послaникa 
и Пословникa.

Већ првог дана, као што се могло и оче-
кивати, Народна скупштина личила је на све 
само не на највиши законодавни дом државе 
Србије. Посланици владајуће коалиције бахато 
су кршили Пословник, вређали и нападали, го-
ворећи о свему, а најмање о теми дневног реда 
– кандидаткињи за председницу парламента.

Посланици Доста је било у више наврата су 

покушали да скрену пажњу на кршење Послов-
ника, али се на то нико у сали није обазирао. 
Тако је конституитивна седница уместо неко-
лико сати трајала два пуна дана, са седницама 
дугим по 10 сати, што су грађани Србије пла-
тили око три милиона динара!

Другог дана десио се нови скандал. При из-
бору потпредседника парламента, владајућа 
СНС је, због потребе да намири коалиционе 
партнере, проширила број потпредседнчких 
места са шест на седам, тобоже правећи усту-
пак опозицији. Посланици Доста је било нису 
на то пристали и напустили су седницу. Већ 
следећег дана десио се нови бахати чин прили-
ком консултација са мандатаром, који је вређао 
четворочлану делегацију посланика ДЈБ. 

Грaђaни ће, међутим, сa послaницимa ДЈБ у 
систему имaти сaвезнике зa промену. Не сaмо 
зaто што ће ДЈБ инсистирaти нa легaлности, 
врaћaњу зaконитости и редa у Скупштину, већ 
и зaто што ће послaници ДЈБ следити принципе 
“директне демокрaтије” и интересе грaђaнa 
брaнити у Скупштини. •

Светлана Палић

Посланици ДЈБ:
•  Развијаће нову политичку културу (неће улазити у парламентарно блато)
•  Увек имати на уму интерес грађана који су их бирали
•  Залагати се за директну демократију
•  Предлагати законе који воде ка остваривању Програма у 20 тачака
•  Тражити одговоре због сумњи у изборну крађу
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Потписан коалициони 
споразум на Врачару

Више од месец дана после априлских из-
бора договорена је коалиција на општини 

Врачар. Коалицију чине Демократска странка, 
Социјалдемократска странка, Нова странка 
и покрет „Доста је било“. (У преговорима је 
учествовао и ЛДП, али их је напустио.) Ова ко-
алиција имаће већину од 23 од 45 одборника. 

Представници странака су се договорили 
да потпишу коалициони споразум и документ 
под називом „Стратегија управљања општи-
ном Врачар“. Шта је ДЈБ тражио да би ушао у 
коалицију? Тражио је пуну транспарентност, 
расподелу политичких функција и престанак 
страначког запошљавања. ДЈБ је спреман да 
се на нивоу општине договара око било које 
локалне политике која није у супротности с 
овим принципима. Таква ће бити наша поли-
тика и на другим општинама где будемо има-
ли прилику да преговарамо око формирања 
локалне власти.

Шта значе ови принципи?
Пуна транспарентност. Инсистираћемо на 

томе да се извршење буџета општине обја-
вљује сваког месеца, те да сви уговори које 
општина потпише са правним лицима буду 
окачени на сајт општине. Исто то ће морати 
да раде комунална предузећа („Пословни про-
стор“) и културне и спортске установе које су 
у надлежности општине. Општина ће такође 
направити и објавити попис имовине, као и 
сва дуговања и потраживања која има према 
трећим лицима.

Све ове ствари више нећете морати да тра-
жите од општинске администрације; биће вам 
доступни на клик миша. Моћи ћете да видите 
колико коштају геронтодомаћице, рачунари 

које општина поклања најбољим ученицима, 
или колико који врачарски кафић плаћа закуп 
простора.

Транспарентност се не односи искључиво 
на тренутак почетка рада нове општинске 
власти, већ и на прошлост. Обавезујемо се да 
ћемо комплетну архиву уговора скенирати и 
поставити на сајт општине. Ово произилази 
из принципа отворене управе који је саставни 
део ДЈБ програма.

Стоп страначком запошљавању. Прегова-
рали смо искључиво о политичким функција-
ма. То су председници општине и скупштине, 
њихови заменици, и већници. Укупно 13 по-
литичких функција. Остале значајне функци-
је — начелник општине, начелници осталих 
служби, директори комуналних предузећа 
итд. нису били предмет преговора. Људи који 
се тренутно налазе на њима, остаће на њима 
док им не истекне мандат. Међутим, пошто 
сматрамо да та места морају да попуњавају 
стручни људи преко јавног конкурса, сви који 
се налазе на стручним позицијама мораће да 
објаве своје биографије. (Нешто слично је ДС 
већ урадио у покрајинској администрацији у 
фебруару ове године.) Направићемо и систе-
матизацију радних места. Када се буду расписи-
вали нови конкурси, на стручна места ће моћи 
да дођу само квалификовани људи (укључујући 
и оне који су тренутно на тим позицијама). А 
грађани ће преко биографија моћи да виде да 
ли држимо реч.

Ово мислимо озбиљно. Ако ова политика не 
буде могла да се спроводи, немамо разлога да 
учествујемо у раду општине. Око свих питања 
која се тичу комуналне политике отворени смо 
за разговор. Спремни смо да наставимо поли-
тику комуналног уређења општине, унапре-
ђења заштите животне средине, побољшања 
образовања најмлађих, социјалну политику 
(посебно помоћ болесним, старим и маргина-
лизованим групама) коју општина већ дуже 
време озбиљно спроводи. •

Проф.др Душан Павловић, 
потпредседник покрета Доста је било

Демократска странка у општини Стари град 
направила je владајућу коалицију са Ше-

шељевим радикалима, Дачићевом СПС, ДСС, 
СДС и ЛДП. 

Покрет Доста је било са својих 14 одсто осво-
јених гласова биће оштра и принципијелна опо-
зиција овако формираној власти у којој ће први 
пут од 2000-те године на власт доћи радикали.

Представници покрета Доста је било су у 
разговорима са ДС, које је водио носилац листе 
ДС Марко Бастаћ, захтевали поштовање позна-
тих принципа за које се покрет залаже, а пре 
свега да се уведе транспарентност трошења 
јавног новца и јавног обављања власти, као и 
да се, у случају договора, потпише коалициони 
споразум. Све ово је за ДС на Старом граду 
било превише. ДЈБ неће одустати од принципа 
који представљају црвену линију наше полити-

ке и зато ће остати у опозицији, борећи се за 
транспарентност помоћу Закона о доступности 
информација од јавног значаја. •

На Старом граду у опозицији: 
Бастаћ направио већину са СРС
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После aприлских изборa покрет “Достa је 
било” ушaо је, осим у републичку и по-

крaјинску, и у велики број локaлних скупштинa 
у Србији. У неким од тих скупштинa, ДЈБ имa 
прилику дa преговaрa о учешћу у локaлној 
влaсти.

ДЈБ жели дa буде део влaсти кaко би имaо 
прилику дa спроведе политику зa коју је добио 
мaндaт глaсaчa који су глaсaли зa нaс. Нисмо 
изaшли нa изборе дa бисмо стaјaли сa стрaне 
и сaмо критиковaли влaст. Смaтрaмо дa би то 
било неодговорно. Ипaк, не желимо дa у било 
коју влaст улaзимо по свaку цену.

Међу принципимa које смо истaкли пре из-
борa био је и јaсaн стaв дa сa СНС и сa онимa 
који кокетирaју сa СНС није могућa сaрaдњa. 
Недaвнa дешaвaњa у беогрaдским општинaмa 
Стaри грaд и Врaчaр укaзaлa су нa потребу дa 
пружимо конкретнa појaшњењa свимa којимa 
принципи нaше политике нису били нaјјaснији.

Принципи под којимa можемо дa подржимо 
локaлну влaст или будемо њен сaстaвни део:
 1  Подржaћемо и учествовaћемо сaмо у 

влaсти којa буде спроводилa политику 
ПОТПУНЕ трaнспaрентности у свим 
aспектимa рaдa локaлне упрaве и 
трошењу новцa пореских обвезникa. 
То знaчи дa зa свaки динaр морa дa се 
месечно знa нa штa је потрошен и које 
гa је прaвно и физичко лице (по уговору) 
добило. Морaју дa се објaве сви уговори, 
детaљне системaтизaције рaдних местa сa 
мерењем рaдног учинкa, детaљни пописи 

имовине, све грaђевинске и друге дозволе, 
a у нaредних шест месеци и објaвa свегa 
овогa зa све године унaзaд. И све то нa 
интернет стрaници општине. Морa дa вaжи 
и прaвило: aко смо случaјно зaборaвили 
дa кaжемо дa нешто морa дa буде јaвно, 
пa се после сетимо, договор вaжи и зa 
то. Нaрaвно све у склaду сa зaконом о 
доступности информaцијa од јaвног знaчaјa.

 2  Преговaрaмо искључиво о позицијaмa 
председникa општине и скупштине и 
њиховом зaменицимa, кaо и позицијaмa 
општинских већникa. То су политичке 
функције. Све остaле функције – секретaри 
и нaчелници општинa, директори локaлних 
устaновa и јaвних предузећa, члaнови 
нaдзорних и упрaвних одборa итд. – 
стручне су функције нa које могу дa дођу 
квaлификовaни људи нaкон конкурсa. О 
њимa нећемо преговaрaти. Зa председнике 
општинa и зaменике трaжимо нове људе. 
Негaтивни извештaји буџетске инспекције 
и ДРИ сa знaчaјним непрaвилностимa су 
елиминaциони критеријуми. Србији је 
потребнa прекретницa нa свим нивоимa.

 3  Сa Српском нaпредном стрaнком и 
Српском рaдикaлном стрaнком нећемо 
прaвити влaст, нити подржaти влaст 
у којој учествују. Стрaнке које улaзе 
у влaст сa СНС и СРС нa било ком нивоу 
тaкође нису прихвaтљиве кaо пaртнери. 
Не желимо дa прaвимо ни “фрaнкенштaјн 
коaлиције”. Можемо дa се договaрaмо сaмо 

о минимaлним победничким коaлицијaмa 
које ће имaти стaбилну већину. Сa групaмa 
грaђaнa смо увек спремни дa рaзговaрaмо 
о зaједничкој локaлној влaсти.

Зaшто нaм нa локaлу, где се не води „високa 
политикa“ и где се обaвљaју конкретни локaлни 
и комунaлни послови, нису прихвaтљиви одбор-
ници из неких политичких опцијa? Одборници 
јесу влaсници мaндaтa, aли тaкође морaју дa 
поштују прaвилa и интересе стрaнaкa нa чијим 
листaмa су изaбрaни. Кaдa се по нaшем пре-
длогу промени изборни систем и грaђaни буду 
бирaли одборнике по имену и презимену, тaдa 
стрaнaкa и неће бити у локaлним скупштинaмa. 
До тaдa, стрaнке имaју и директaн и индиректaн 
утицaј нa понaшaње појединих одборникa.

Вучић и Шешељ су симболи оногa против 
чегa се боримо. Они не могу дa имaју било 
кaкaв, директaн или индиректaн, утицaј нa 
скупштинску већину коју подржaвaмо.

Одборници који желе сa нaмa дa подрже 
локaлну влaст би морaли дa нaпусте стрaн-
ке које су нa било ком нивоу у коaлицији 
сa СНС и СРС. И обрaтно, уколико одборници 
неких стрaнaкa у неким општинaмa одлуче дa 
подрже СНС и СРС влaст, центрaле тих стрaнaкa 
би морaле дa их искључе. У противном, дaљa 
сaрaдњa сa нaшим покретом у другим општи-
нaмa више неће бити могућa, пa и по цену 
нових изборa.

Ови принципи су интегрaлaн део нaше нове 
политичке културе и предстaвљaју црвене ли-
није политике покретa „Достa је било“. •

Принципи за учешће у локалној власти
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Народни посланици у републичком и по-
крајинском парламенту, као и општински 

одборници, потписали су свечану Изјаву о по-
штовању принципа покрета.

На овај начин, сви они који су изабрани на 
листи покрета, морално су се обавезали да ће 
у дело спроводити вредности и политику за 
коју су добили поверење грађана.

Покрет овим чином промовише нову поли-
тичку културу и потенцира етичност и значај 

изговорене речи. Доста је било жели да пре-
кине праксу у којој се једно прича а друго ради. 
Жели да у политички живот Србије врати осећај 
моралне одговорности.

Међу најважнијим принципима на које се 
посланици и одборници обавезују су борба 
против партократије и партијског запошљава-
ња, потпуна транспарентност обављања јавног 
посла и одбијање да се тргује мандатима.

Ово нису бланко оставке, нити се свечана из-

јава бави мандатима. Посланици и одборници 
су потпуно слободни да са њима, и по закону, 
располажу. Ово је двосмерна обавеза, како 
одборника и посланика према покрету, тако 
и покрета према својим представницима. Од-
борник је дужан да чува част, негује вредности 
и принципе покрета, али и да истог тренутка 
укаже на кршење истих од стране покрета. •

Свечане изјаве о поштовању 
принципа покрета

ТЕКСТ СВЕЧАНЕ ИЗЈАВЕ
Изјављујем својом слободном вољом да при-
хватам да будем одборник, односно посланик 
Покрета „Доста је било – Саша Радуловић“ (у 
даљем тексту: Покрета).

Ову изјаву дајем са осећајем моралне од-
говорности, као израз велике личне озбиљ-
ности, одлучности да помогнем да спречим 
даље пропадање, распродају и пљачку своје 
земље, свог града, свог краја и своје породи-
це. Ову изјаву потписујем са осећајем да је 
ова политичка борба у коју улазим последњи 
воз за све нас. Због тога неуспех није опција.

Партократија убија Србију. Већ дуже од 
25 година. Србија је постала земља страха, 
медијског мрака, корупције, рекета, бура-
зерске економије, партијског запошљава-
ња, беспризорне пљачке, купљених диплома, 
јефтине радне снаге, пропадајућих домаћих 
фирми и с убвенционисаних „страних“ инве-
ститора. Живимо у њиховој партијској држа-
ви, партијском паразитском систему. Мени је 
тога доста. Ја то нећу више да дозволим и да 
трпим ћутке.

У борби против корупције и партократије, 
Србији је потребна ПОТПУНА транспарентно-
сти. Сваког месеца за претходни месец мора 
се објавити тачно колико је новца потрошени 
из буџета по свим буџетским ставкама. За 
сваку буџетску ставку треба објавити списак 
правних и физичких лица која су добила но-
вац (изузуев запослених) и обајвити уговор 
по коме су добили новац. И тако за ЦЕО јавни 
сектор: од владе, преко министарстава, аген-
ција, покрајине, градова, општина, фондова, 
али и културни, простветних и здравствених 
установа и јавних предузећа монополиста. 
Транспарентност је најбољи лек против ко-
рупције, јер корупција тражи тајност. Да нико 
не зна.

Други део ПОТПУНЕ транспарентности су 
јавно објављене систематизације радних 
места. За свако радно место у јавном секто-
ру, а има их преко 700.000, мора да се зна 
шта је посао, шта друштво добија, које су 
квалификације потребне за тај посао и јасни 
критеријуми за мерење радног учинка. А онда 

треба објавити и ко је тренутно на том рад-
ном месту, не име и презиме већ тачно коју 
школу је завршио. Ово је најбољи лек против 
партијског запопљавања и партијских кадро-
ва са купљеним дипломама на измишљеним 
административним радним местима.

Подржавам вредности, принципе и про-
грам Покрета. Србији није потребан вођа. 
Србији је потребан систем базиран на програ-
му Покрета. Систем јачи од сваког појединца. 
Јасна правила и једнаки услови за све.

Мени није потребно радно место у јавном 
сектору. Никада нећу учествовати у партиј-
ском запошљавању. Ја хоћу систем и једнаке 
услови за све.

Никада нећу трговати својим мандатом и 
борићу се за вредности, принципе и програм 
Покрета „Доста је било – Саша Радуловић“. 
Никада нећу гласати за било коју власт, па 
ни за власт овог покрета, нити ћу бити део 
било које извршне власти без поштовања 
ПОТПУНЕ транспарентности.
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Како се 
финансира  
„Доста је било“,  
а како  
друге странке

Кaко се дaнaс у Србији финaнсирaју политич-
ке стрaнке? Део новцa добијaју од држaве 

зa свaко послaничко место у Скупштини Срби-
је. Нешто добијaју и од донaцијa члaновa или 
симпaтизерa. То је оно што се види. Постоји и 
онaј други део који се не види и који је много, 
много већи, који је противзaконит, a зове се ко-
рупцијa и стрaнaчко зaпошљaвaње. Кaко ондa 
стрaнке нaмирију своје огромно члaнство?

Део који се не види иде преко кредитa, 
субвенцијa и држaвне помоћи које дaју др-
жaвни фондови, aгенције и министaрствa. 
Фонд “бизнисмену” одобри кредит, a ондa 
бизнисмен једaн део тог новцa стaви себи у 
џеп, нешто уложи у производњу, a део врaти 
политичкој стрaнци којa му је омогућилa тaј 
кредит. Пошто је велики део кредитa потрошен 
ненaменски, бизнисмен не може дa гa врaти, 
a ондa му фонд (aгенцијa) опрости дуг, a цех 
плaти буџет. А може и продaјa друштвених пре-
дузећa испод тржишне цене преко стaнке које 
је контролисaлa Агенцију зa привaтизaцију коју 
су угaсили кaко би сaкрили трaгове. То се зове 
корупцијa у циљу финaнсирaњa политичких 
стрaнaкa.

Слично је и сa јaвним и комунaлним преду-
зећимa. Предузеће aнгaжује привaтникa 
зa неки посaо или јaвну нaбaвку, преплaти 
услугу, a привaтник део тог новцa врaћa 
у политичку стрaнку којa му је омогућилa 
“посaо”. То се зове корупцијa у циљу фи-
нaнсирaњa политичких стрaнaкa.

Стрaнaчко зaпошљaвaње је тaкође нaчин 
финaнсирaњa стрaнaкa. Стрaнке зaпошљaвaју 
део својих члaновa нa стручнa местa по ми-
нистaрствимa, фондовимa, aгенцијaмa, оп-
штинској aдминистрaцији, и покрaјинским и 

комунaлним предузећимa. Овa телa препунa 
су нестручних људи који смaњују ефикaсност 
јaвног секторa, a посaо добијaју кaо нaгрaду 
зa верност и рaд у стрaнци. То се зове злоупо-
требa јaвних овлaшењa у циљу финaнсирaњa 
политичких стрaнaкa.

Ми смо јaсно рекли својим члaновимa и 
одборницимa – преко нaс никaдa нећете 
добити посaо у јaвном сектору. А aко се, због 
своје стручности, преко јaвног конкурсa зaпо-
слите у јaвном сектору, никaдa нећете морaти 
дa одвaјaте део дохоткa зa стручну функцију 
коју тaмо обaвљaте.

Кaко се ондa финaнсирa покрет „Достa 
је било“ и посебно локaлни одбори нaшег 
покретa? Републички и покрaјински тимови 
добијaју знaчaјнa средстaвa из буџетa. Део тог 
новцa иде и локaлним тимовинa. Локaлни од-
бори добијaју јaко скромнa средствa из буџетa 
којa нису довољнa ни зa изнaјмљивaње кaнце-
лaрије нa локaлу, a дa не говоримо о прaтећим 
трошковимa. Зa озбиљaн рaд локaлног одборa, 
потребно је и зaпослити људе, плaтити порезе 
и доприносе, нaпрaвити стручне службе које 
ће подржaвaти рaд одборникa. Јер сaми одбор-
ници су сaмо истурени игрaчи целог одборa у 
скупштини општине, већинa њих зaпосленa сa 
пуним рaдним временом.

Кaко би свaки локaлни одбор био сaмо-
држив и сaм се финaнсирaо од члaнaринa, 
донaцијa, a кaко нећемо дa се бaвимо ко-
рупцијом и пaртијским зaпошљaвaњем, ДЈБ 
је увео прaвило дa се свaки члaн локaлног 
одборa који уђе у локaлну скупштину, у виду 
донaције одриче једног делa нaкнaде зa по-
литичке функције које обaвљaју у скупшти-

нaмa, у корист локaлног одборa. А ондa исти 
ти одборници и рaсполaжу сa тим зaједничким 
новцем из кaсе локaлног одборa.

Свaки члaн покретa, уколико жели дa по-
стaне члaн покретa, морa дa прихвaти ово 
прaвило. Ко не жели, не може дa буде члaн 
покретa. Сви знaју дa изa њих стоје локaлни 
тимови који ће им, зa време рaдa у скупштини, 
помaгaти дa рaде нa aнaлизaмa, одлукaмa и 
зaконимa. Новaц који послaници и одборници 
донирaју је скромaн, не користи се зa виле, 
зимовaњa у монденским местимa, скупе aут-
мобиле или телохрaнитеље зa децу лидерa 
стрaнaкa, већ зa рaд локaлних тимовa који ће 
им помaгaти док су у скупштини.

Штa aко неко кaсније одлучи дa зaдржи 
новaц и не донирa део локaлном одбору 
покретa? Десиће се исто кaо и зa оне од-
борнике који одлуче дa не долaзе нa редовне 
сaстaнке локaлног одборa, не долaзе нa седни-
це скупштине општине, не сaстaју се редовно 
сa грaђaнимa, не рaде ништa нa ствaримa зa 
које су изaбрaни: биће искључени из покретa.

Ми мислимо дa овaко требa дa се финaнси-
рaју политичке оргaнизaције. Мислимо дa је 
ово поштено и премa члaнству, јер послaници 
који су ушли у скупштине нису то постигли 
личним, већ зaједничким рaдом свих члaновa 
покретa и зa њихов успешaн рaд у скупштинaмa 
потребaн је цео тим. У противном, нећемо ис-
пунити очекивaњa којa од нaс сa прaвом имaју 
грaђaни који су нaм поверили крaтaк мaндaт 
дa зaступaмо њих и њихове у скупштинaнaм 
нa свим нивоимa.

Душан Павловић, 
потпредседник покрета Доста је било
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Протести грађана због ноћног рушења обје-
ката у Херцеговачкој улици се настављају, 

и сваког новог пута је све више оних који се 
не мире са чињеницом да је у центру Београда 
могуће некажњено суспендовати све законе 
Републике Србије.

А то се управо договило у ноћи између 24. и 
25. априла, док су сви били заузети бројањем 
гласова и сумњама изборну крађу. Група од 
30-так људи, са фантомкама на главама, нао-
ружана палицама, дошла је са три багера у Хер-
цеговачку улицу и порушила пословне објекте 
фирме „Искра“. Притом су везали и малтрети-
рали неколицину људи, од којих је један, ноћни 
чувар Слободан Танасковић преминуо месец 
дана касније на ВМА. Заштитник грађана Саша 
јанковић и повереник за информације од јавног 
значаја Родољуб шабић активно су подржали 
захтеве грађана да се дође до истине – шта се 
десило у Херцеговачкој те ноћи. Власт одбија 
да открије имена налогодаваца и починиоца.

Александар Вучић и његови сарадници из 
интересног удружења СНС потпуно су свесни 

да је случај Савамале гранични камен њихове 
владавине. Уцењени су тајкунима и интересима 
профита коме су се обавезали да до 30. јуна 
обезбеде рашчишћен терен за, иначе неуставан 
и незаконит пројекат, Београд на води. Колики 
су интереси и уцењивачка моћ капитала говори 
податак да се власт није либила да у једном ди-
вљачком походу на Савамалу уруши сва људска 
права и комплетан правни поредак у земљи. 
Над целим случајем надвила се и сенка смрти 
чувара који је био главни сведок, али и први 
заробљеник људи у фантомкама, и чија смрт 
додатно обавезује расветљавање догађаја.

Са друге стране, случај Савамале је гранични 
камен преко кога ни један слободан грађанин 
не може да пређе и тога свестан и Александар 
Вучић. О томе сведочи саопштење СНС у коме 
покушава да исмеје велики протест у Београду. 
Зна он шта значи кад сваки наредни протест 
због Савамале постаје масовнији. Зна да се, за 
разлику од његових митинга на које људе при-
сиљавају или маме дневницама и сендвичима, 
на протест слободних грађана који захтевају 

правну државу и поштовање људских права 
иде из осећаја солидарности, људскости и ча-
сти. Уплашио се јер му је јасно да је почело 
буђење слободних грађана Србије и да се неће 
зауставити док не падне власт која је багерима 
и под фантомкама срушила сва људска права 
и правну државу.

Случај ноћног и нелегалног рушења у Са-
вамали, који Александар Вучић месец дана 
неуспешно покушавао да заташка, а онда под 
притиском јавности и у страху од све масовни-
јих протеста окривио „врх градске власти у Бео-
граду“ трагикомично бранећи градоначелника 
Синишу Малог. Врхунац је премијерова изјава 
да би он, да су га питали, лично сео у багер и 
рушио објекте у Херцеговачкој. 

Покрет Доста је било је поносан што су ње-
гови чланови део тих слободних грађана који 
неће дозволити Вучићев султанизам, ни га-
жење правне државе ради профита његових 
партнера. Зато нас је све више на протестима. 
Прикључи се! •

На километар и по од места ноћног рушења 
у Херцеговачкој у правцу ка Ади Циганли-

ји, живи Иван Тимотијевић, последњи станар 
Савамале. На сваких пет минута камиони про-
лазе поред његове куће дижући белу цемент-
ну прашину. Иван и његова суприга Видосава 
не намеравају да се селе, јер им Дирекција 
за градско грађевинско земљиште, која је за-
дужена за расељавање у Савамали, не нуди 
некретнину у власништву већ само привремени 
смештај до окончања судског поступка који Ти-
мотијевићеви воде против државе ради утвр-
ђивања власништва над кућом у којој живе. 
Иван је кућу добио у власништво од Управног 
одобра фирме „Искра“ у којој је некад радио, 
о чему има документацију. Суд, за сада, одбија 
да донесе привремену меру о забрани било 
каквог рушења док је поступак у току, због чега 
Тимотијевићи ни за тренутак не напуштају кућу, 
да им се не би десило исто што и власницима 
некретнина у Херцеговачкој. •

Последњи 
станар 
Савамале

Хиљаде људи на 
протесту улицама 
Београда због рушења 
објеката у Савамали
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То митско питање пред последње изборе: 
„Немам појма за кога да гласам?“, а које је 

направила необична околност да вам се чинило 
како сте све лидере проевропске опозиције 
већ негде видели, али нисте могли да се тачно 
сетите где, утерала је Радуловића у Скупштину 
право из фарбаре у Бранковој, па је штета што 
му се листа, уместо „Доста је било“, није звала 
„Не знам за кога да гласам“. 

У званичној биографији Саше Радуловића 
пише: „Правио и водио компаније од гараже до 
преко 150 запослених“. Их, баш од гараже! — 
сматрао сам ово безвезним маркетиншким опи-
сом какав ваљда пише у свим епохалним биогра-
фијама од Била Гејтса до Марка Закерберга, све 
док ме једног дана Саша Радуловић није позвао 
да се упознамо и разменимо мишљења. Иако 
сам у животу више мењао сличице за фудбалска 
првенства него мишљења, али сам пристао.

„А где су вам просторије?“, питао сам, на-
равно.

„Бранкова улица, на излогу пише: Доста је 
било!“, објаснили су ми из Покрета „Доста је 
било“ како да их најлакше нађем.

„На излогу пише ‘Доста је било’!? Хм! Да им 
седиште странке није у Амстердаму?“, поми-
слио сам у себи, убеђен да су излози заштитни 
знак Амстердама, а не српске политичке сцене, 
мада постоји уверење да ту нема никакве су-
штинске разлике.

Још ми је било сумњивије што је Саша Ра-
дуловић једини српски опозиционар који, бар 
за сада, не би требало да седи у излогу. Оном 
амстердамском.

А кад се створе услови да седне у излог, онај 
амстердамски, први ћу га обавестити.

И тог дана сам се појавио у Бранковој ули-
ци, те почео да разгледам излоге. У питању 
је „џада“ дискретно замагљена од издувних 
гасова аутомобила и неких људи који траже 
Бранков мост. Води од Зеленог венца ка тој 
главној београдској ћуприји. 

Тако сам се тог дана мотао од излога до 
излога, разгледао где пише „Доста је било“, 
што је вероватно помисао сваког човека који 
шета Бранковом улицом, па му на памет падне, 
после деценија живота у раскошном српском 
вишестраначју, да оде и скочи с моста.

И онда, негде при крају улице, када је већ 
било јасно да су моје намере недвосмислене, 
на неком излогу указало се баш то: „Доста је 
било“. Страначке просторије Саше Радуловића 
на први поглед највише су асоцирале на оно 
што се обично зове „локал у припреми“. 

У питању је, кладио бих се, нека бивша фар-
бара, могуће самопослуга, а није искључено 
мало или средње предузеће које је отишло у 
стечај после само месец дана рада, па су по 
излозима излепили пароле у складу са послов-
ном политиком. Највише је, ипак, личило на 
цвећару групе ТНТ из „Алана Форда“.

И Саша Радуловић, који се после неког 
времена појавио из магацинског дела те еx-
фарбаре, гараже или самопослуге, мало ме је 
асоцирао на Алана Форда. Једино што није плав. 

Пола сата смо седели у некој нуспросторији 
рахметли фарбаре, а Радуловић ми је рекао:

„На следећим изборима улазимо у Скупшти-
ну, а на оним после њих побеђујемо Вучића!“

„Аха, важи, али на плажи“, смешкао сам се 
отприлике у том стилу, саслушао Радуловићеве 
идеје, и само што му на растанку нисам рекао: 
„Окани се ти, синко, ћорава посла.“ 

Онда се догодио овај април, а „краљ стечаја“ 
је остварио оно обећање из фарбаре — ушао је 
у Скупштину. Фактички, постао је лидер српске 
опозиције, која је већ била у стечају, само јој је 
фалио управник. Али, као и код сваког стечаја, 
једино управник не оде у стечај. Он заврши 
посао, па даље напредује. 

Ако пак у међувремену заврши у неким лук-
сузним просторијама, са телохранитељима на 
улазу и џипом упаркираним крај улаза, биће то 
знак да је зрео за излог. Али амстердамски. То, 
међутим, од њега зависи.* •

Дража Петровић 
*текст је редакцијски скраћен

У предизборном разговору са Сашом Радуло-
вићем за „Нин“, прво питање које сам поста-

вила је било :“Одакле Вам идеја да ћете прећи 
цензус!?“ Новине тешко препознају колико ми 
је тон био арогантан. Скоро као поглед који 
сам му упутила кад сам му неколико месеци 
раније пружила руку у знак опкладе да за то 

Како Дража Петровић види Сашу Радуловића 
Стечајни управник српске опозиције

Оља  
Бећковић: 
Како сам 
изгубила 
опкладу

нема никакве шансе. Мој улог је био ситан, 
његов да ће се повући из политике уколико 
не пређе цензус. У актуелним споровима ко је 
победник, а ко губитник ових избора, једно је 
сигурно-опкладу сам изгубила ја.Одлучујем се 
да у првом сусрету после свог пораза почнем 
недвосмислено храбро:

Шта има ново?
Ново је да су завршени избори и да смо 

остварили циљ да уђемо у Парламент. Сад 
смо четврта политичка снага у Србији, најјача 
опозицона пошто радикале не рачунамо у опо-
зициону странку.У Београду смо друга политич-
ка снага, у Новом Саду такође, у Нишу трећа, 
тако да смо остварили први циљ, али то је само 
пролазно време у маратону који трчимо – наш 
циљ је да на наредним изборима победимо! •

Оља Бећковић
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Придружите се 
Ми нисмо странка. Ми немамо партијски 
запослене чланове у јавном сектору. Такви 
никада нећемо ни бити. Ми немамо тајкуне 
и интересне групе иза себе, немамо при-
вилеговане страначке привредике који 
добијају субвенције и уговоре од јавних 
предузећа и државе. Нећемо их никада 
ни имати. Ми смо грађани који заједно са 
вама плаћају све то.

Да бисмо покренули дубоке промене у 
друштву, треба нам ваша помоћ. Једино 
вама ћемо и полагати рачуне. Учланите се 
у наше удружење.

Ми сви плаћамо чланарину. Без чланари-
не удружење не може да ради. Неко мора 
да га финансира. Тај неко смо сви ми. Да 
би размонтирали паразитски страначки си-
стем интересних група и тајкуна, наше фи-
насирање може да дође само од грађана.
Да бисте постали члан Удружења Доста 
је било – Рестарт потребно је да попуните 
приступницу и уплатите чланарину.

То можете преко нашег сајта www.
dostajebilo.rs или у некој од кацеларија:
• Београд, Бранкова 21, тел 011/3282-600, 

beograd@dostajebilo.rs
• Нови Београд, Луја Адамича 26 в, 

novibeograd@dostajebilo.rs
• Нови Сад, Војвођанских бригада 22, тел 

021/452-222, novisad@dostajebilo.rs
• Ниш, 29. Децембра бр. 14 б, стан бр. 2, 

nis@dostajebilo.rs
• Врање, Краља Стефана Првовенчаног бб, 

локал 18/3, vranje@dostajebilo.rs
• Крагујевац, Карађорђева бр. 34, 

kragujevac@dostajebilo.rs
• Краљево, Цара Лазара 38, 3. спрат, тел 

036/307-307, kraljevo@dostajebilo.rs
• Чачак, Скадарска бр. 7, тел 032/340-550, 

cacak@dostajebilo.rs
• Зрењанин, Житни трг бр. 2, zrenjanin@

dostajebilo.rs
• Бор, Радничка бр. 22, Л 2, тел 030/2495-

377, bor@dostajebilo.rs
• Суботица, Петра Драпшина 14, subotica@

dostajebilo.rs
• Лозница, Марије Бурсаћ бр. 40, loznica@

dostajebilo.rs
• Тител, Главна бр. 28, titel@dostajebilo.rs

Избори 2016. као најбитнији резултат имају 
рушење неколико мантри. Ја сам поносан 

што сам учествовао у томе и што ћу наставити 
тај посао, али то и није тема за овај пост. Без 
икаквог улажења у квалитет политике ДЈБ за 
који ја лично мислим да је ред величина ис-
пред политика осталих партија у Србији, ја ћу 
се фокусирати на промену парадигме бављења 
политиком.

Прво, доказано је да се политиком можете 
бавити без новца. Не буквално, али ни много 
далеко од тога. Буџет ДЈБ у 2015. години био је 

око 25.000 ЕУР, а за целу кампању је инвести-
рано нешто мање од 40.000 евра. 100% новца 
у 2015. је од чланарина и ситних донација, док 
је кампања 100% финансирана средствима која 
су на располагању листама које пређу 1%. Не 
постоји ико ко може од ДЈБ тражити иједну 
противуслугу зато што је дао/дала новац. Не 
постоји начин да само зато што неко донира 
може добити ишта више него неко ко само 
плаћа чланарину.

Друго, ДЈБ је први старт-уп после много годи-
на јер није настао цепањем постојеће партије, 
нити као подухват неке од великих партија. 
Дакле, свако, али свако ко мисли да има добар 
политички производ има пример да не постоји 
ограничење новац + неко од великих иза по-
литичке организације.

Треће, осим Саше Радуловића који има пре-
познатљивост од око 60% и Душана и мене који 
имамо око 10%, не постоји иједна особа која је 
широко јавно препознатљива изван своје бран-
ше. Политика је постала спорт за обичан свет и 
начин да се потпуно одбаци концепт да мораш 
имати „селебритије“, искусне политичаре итд… 
Уведен је грасс-роот у политику и то ће тек сада 
бити још више случај. У наредној години барем 
20-30 нових новопрепознатљивих локалних 
лидера ће засијати у српској политици.

Четврто, промењени су канали политике. 
Уместо трошења новца на ТВ спотове, билбор-
де, плаћене пропагандне текстове, промоција 
је измештена на друштвене мреже, Интернет 
сајтове и претворена је у потпуно двосмерну 
комуникацију политичар-бирачи. Поред Интер-
нет канала маркетинга, други значајан канал 
су трибине и штандови где се опет двосмерно 
комуницира.

Пето, промењена је мотивација и појам члан-
ства. ДЈБ има једва 3.000 чланова. Чланство не 
доноси иједну погодност осим могућности да се 
буде одборник/посланик/члан већа/министар и 
да се волонтира. И свако има једнаке услове да 
то буде. Ко не плати чланарину није члан и не 
може се кандидовати. Не постоји ишта друго 
што се може добити бављењем политиком .

Шесто, ДЈБ је 100% домаћи бренд. У време 
настанка и током рада, врхунац подршке су 
били повремени сусрети са представницима 

Рушење 
парадигме: 

Шта је ново 
у политици 
донео ДЈБ

Рацио бројеви промењене парадигме су:

 1  10 динара инвестирано по добијеном 
гласу у Старом Граду (у већини општина 
инвестиција је мања)

 2  25 динара инвестирано по добијеном 
гласу у Републици Србији

 3  Један посланик на 190 чланова
 4  Један одборник на 35 чланова 

(отприлике, али не одступа много)
 5  77 гласова бирача по члану ДЈБ на 

нивоу Републике
 6  3700 гласова по минути времена на РТС

сродних политичких организација из иностран-
ства где смо разговарали у политици. Што је и 
врхунац који би требао да буде у свакој домаћој 
политичкој партији. Више од тога је прављење 
банана државе. •

Александар Стевановић, 
потпредседник покрета Доста је било


