СПОРАЗУМ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРУПЕ ГРАЂАНА
Члан 1.
Mи, доле потписани држављани Републике Србије са бирачким правом у Београду,
споразумели смо се да у складу са Законом о локалним изборима (“Службени гласник РС”,
бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), а ради учешћа на изборима за одборнике
Скупштине града Београда расписаним за 4. март 2018. године, оснујемо групу грађана под
називом:

Група грађана ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ
Група грађана ће у својству подносиоца изборне листе, надлежној изборној комисији
поднети изборну листу кандидата за избор одборника Скупштине града Београда, под
називом:

ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ
Члан 2.
Групу грађана оснивамо руковођени следећим циљевима и принципима:
• Борба против корупције у свим њеним облицима: партијско запошљавање,
намештени тендери, буразерска економија, куповина гласова, незаконит утицај на
медије, застрашивање запослених у јавном сектору
• Потпуна

транспарентност:

потпуна

јавност

у раду јавног

сектора.

Месечно

објављивање извршења буџета, попис и процена имовине, јавна објава свих уговора,
јавне систематизације радних места
• Укидање партијског запошљавања и пратеће негативне селекције. Јавно утврђени
критеријуми за оцену рада свих државних институција, државних предузећа и јавних
установа
• Јавни конкруси и јавне биографије свих функционера, начелника, директора и
чланова управних и надзорних одбора
• Непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе путем грађанских
иницијатива и расписивањем локалних референдума у питањима из надлежности
града Београда
• Децентрализација Београда. Преношење надлежности и изворних прихода са града
на општине
• Објава свих уговора које је град потписао у прошлости: од фонтана, јарбола и јавне
расвете, до Бус Плус-а и моста на Ади
• Раскид уговора за наплату карата са приватним фирмама и враћање тог процеса у
надлежност ЈКП „ГСП Београд“
• Преполовљена цена месечног градског превоза: 1.500 дин месечно у Зонама 1. и 2., и
2.500 дин месечно у Зонама 3. и 4.

• Израда целовитог плана саобраћајног система у граду и околини
• Промена Генералног урбанистичког плана, обустављање пројекта Београда на води,
конкурс за урбанистичко решење Савског амфитеатра и израда свих детаљних
урбанистичких планова
• Рушење бесправно подигнутих објеката почев од Савског насипа, покретање судских
поступака против дивљих инвеститора и усвајање кодекса градње
• Правилно опорезовање неизграђеног грађевинског земљишта као највреднијег
ресурса сваке метрополе, од Луке Београд до свих других локација до којих су у
пљачкашким приватизацијама дошли различити тајкуни и тајкунчићи
• Подршка породицама са децом
• Бесплатни вртићи за сву децу и изградња недостајућих вртића
• Бесплатни уџбеници за сву децу у свим основним школама
• Бесплатни уџбеници за сву децу у свим средњим школама
• Бесплатан превоз за сву децу у основним и средњим школама и студенте
• Увођење канализације у сва места и све делове града
• Повећање буџета за културу кроз увођења ваучера за све грађане
• Оснивање Venture Capital индустрије у Београду која ће од Београда направити
центар ИТ индустрије на Балкану
• Оснивање задругa у приградским општинама којe ће штити интересе индивидуалних
пољопривредних домаћинстава
• Изградња система за наводњавање руралних територија Београда
• Смањење пореза на имовину за домаћинства
• Смањење пореског и бирократског оптерећења, смањење папирологије
• Унапређивање туристичке понуде којом Београд може да се представи домаћим и
иностраним гостима
Члан 3.
За заступање Групе грађана овлашћујемо Војина Биљића Београда, ул., ЈМБГ (у
даљем тексту: Заступник ГГ).
Заступник ГГ је једини овлашћен да испред Групе грађана поднесе изборну листу,
потписује и предаје документе изборној комисији за излазак на изборе и предузима све друге
правне и фактичке радње у име Групе грађана.
Члан 4.
За финансирање Групе грађана ће се користи наменски рачун отворен у банци banka
a.d. Beograd, рачун број који се води на име заступника групе грађана из члана 3. овог
споразума.
Члан 5.
Овај споразум се може мењати само уз заједничку писмену сагласност из Београда,
ул., ЈМБГ, и из Београда, ул., ЈМБГ

и сагласност најмање три друга потписника овог

споразума.
У Београду, дана 19.01.2018. године.

