Полазећи од чињеница да је постојећи партократски систем дубоко огрезао у
криминал, корупцију, потпуно одсуство одговорности, као и да су сви остали
политички субјекти партиципирали у власти и чине део тог система, у жељи за
суштинском променом таквог система, политичке организације Доста је било и
Српски покрет Двери потписују
ДЕКЛАРАЦИЈУ
О САРАДЊИ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
1. Уз пуно уважавање различитих идеологија и погледа на различита друштвена питања,
подразумевајући пуну сагласност око демократског система власти, независних грана власти
и институција система, слободних избора, слободе медија, правне државе, владавине права
и слободе и права сваког појединца, главна заједничка тема кампање и тачка окупљања
Потписника декларације је борба против корупције, партократије и партијске паразитске
државе. Та борба против корупције и партијске државе подразумева борбу против партијског
запошљавања, буразерске економије, намештених тендера, партијског рекета, претварања
Србије у земљу јефтине радне снаге, борбу за потпуну транспарентност државе, приватност
грађана, јавне конкурсе, одговорност државе према грађанима и увођење потпуне
одговорности свих јавних функционера и државних службеника.
Ова декларација је темељ сваког споразума о техничкој, предизборној сарадњи. Потписници
декларације ће имати своје посебне одборничке клубове након спроведених избора и
потпуно самостално и независно водити своју политику.
2. Основни принцип сарадње Потписника декларације је базиран на заједничкој борби
против корупције, чији су кључни елементи систем одговорности и потпуна транспарентност
државе на свим нивоима. Потпуна транспарентност је детаљно дефинисана у Прилогу 1.
који је саставни део овог споразума, односи се на све органе државне управе, сва јавна
предузећа, заводе, установе, све директне и индиректне кориснике буџетских средстава, као
и сва привредна друштва и друга правна лица у којима држава има већинско власништво и
садржи:
1. За сваки динар мора да се зна на шта је потрошен, по ком уговору и ком правном
лицу је извршена уплата, за све јавне набавке објављена сва документација
2. Број запослених по сваком основу, систематизација радних места, мерила радног
учинка, јавне биографије свих руководилаца, јавни конкурси
3. Попис и процену вредности покретне и непокретне имовине, свих дуговања и
потраживања, свих судских спорова
3. Потписници декларације се обавезују да неће правити предизборну или постизборну
коалицију, улазити у власт, директно или индиректно преко директорских, заменичких и
саветничких места у јавном сектору, са СНС, странкама које су у коалицији са СНС на било
ком нивоу и другим странкама владајућег режима.
4. Потписници декларације се обавезују да неће правити предизборну или постизборну
коалицију, улазити у власт, директно или индиректно преко директорских, заменичких и
саветничких места у јавном сектору, са било којом политичком организацијом која на било
ком нивоу власти не поштује принцип потпуне транспаренсти из тачке 2. ове декларације.

