
30 година се краде
Тридесет година се смењују једни те исти. 
Сви раде исто кад су на власти: краду, 
учествују у корупцији, потписују тајне уговоре, 
рекетирају, уграђују се, праве дилове, 
запошљавају своје кадрове. Време је за 
промену, за нове људе. Ми мислимо да може 
много боље и да све почиње од увођења 
реда. Ако желите промене, ако желите да 
се више не краде, коначно имате за кога да 
гласате на београдским изборима 4. марта.

Доста је било и Двери

ОЗБИЉНИ ЉУДИ 
КОЈИ ЋЕ КОНАЧНО ЗАУСТАВИТИ КРАЂУ 

Гласај за промене

7.
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Око чега смо се договорили?

Коалиција између Доста је 
било и Двери за локалне 

изборе у Београду и Бору је 
изазвала својеврсан шок на уч-
малој српској политичкој сцени. 
Због онога што слушају по ме-
дијима, гласачи су помислили 
да је разговор између идеоло-
шки различитих опција немо-
гућ. Овом коалицијом показу-
јемо да је наважнија подела у 
друштву у ствари на поштене 
људе који живе од свог рада и 
привилеговане партијске људе 
који као паразити живе на гр-
бачи других.

Готово 30 година на власти се 
на различитим нивоима смењу-
ју исти. Мало су позиција, мало 
опозиција. Оно што је зајед-
ничко и једнима и другима је 
да када су на власти раде исте 
ствари – учествују у корупцији, 
потписују тајне уговоре, партиј-
ски запошљавају своје кадрове, 

злоупотребљавају своје ресур-
се, и то је слика српске политич-
ке сцене откад имамо вишестра-
начје у Србији. 

Потребан је отклон од такве 
политике. Потребна је промена. 
Они су већ пробали, показали 

су колико умеју. Ми мислимо 
да може много боље и да све 
почиње од увођења реда. На 
овим изборима грађани ће за-
иста имати избор, и то листу бр 
7. ”Доста је било и Двери – Да 
ови оду, а да се они не врате“. 

Јесте, разликујемо се по мно-
гим политичким питањима, ме-
ђутим, ми смо на крају поштени 
људи који су пронашли ствари 
које их спајају. Све идеолошке 
разлике које постоје међу нама 
ће остати. Нити ће Доста је било 

променити своју политику, нити 
ће Двери променити своју. Сви 
који покушавају да ДЈБ или Две-
рима подметну да смо проме-
нили политику једноставно об-
мањују грађане. Ова техничка 
коалиција шаље поруку да не 

пристајмо на намештену игру 
смењивања једних те истих по-
литичара на власти, да озбиљни 
људи који желе најбоље својој 
земљи могу да пођу од ствари 
које их спајају.
Ево циљева и принципа око ко-
јих су се Двери и Доста је било 
договорили за београдске избо-
ре 4. марта: 
• Борба против корупције у 

свим њеним облицима: пар-
тијско запошљавање, наме-
штени тендери, буразерска 
економија, куповина гласова, 
незаконит утицај на медије, 
застрашивање запослених у 
јавном сектору

• Потпуна транспарентност: 
потпуна јавност у раду јавног 
сектора. Месечно објављива-
ње извршења буџета, попис и 
процена имовине, јавна објава 
свих уговора, јавне системати-
зације радних места

Готово 30 година на власти 
се смењују исти. Мало су 
позиција, мало опозиција. 
И једни и други када су на 
власти раде исто – краду
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• Укидање партијског запо-
шљавања и пратеће негатив-
не селекције. Јавно утврђени 
критеријуми за оцену рада 
свих државних институција, 
државних предузећа и јавних 
установа

• Јавни конкурси и јавне био-
графије свих функционера, 
начелника, директора и чла-
нова управних и надзорних 
одбора

• Непосредно учешће грађана 
у остваривању локалне са-
моуправе путем грађанских 
иницијатива и расписивањем 
локалних референдума у пита-
њима 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 мо-
ста на Ади

• Раскид уговора за наплату 
карата са приватним фирма-
ма и враћање тог процеса у 
надлежност ЈКП „ГСП Београд“

• Преполовљена цена месеч-
ног градског превоза: 1.500 
дин месечно у Зонама 1. и 2., 
и 2.500 дин месечно у Зонама 
3. и 4.

• Израда целовитог плана са-
обраћајног система у граду и 
околини

• Промена Генералног урбани-
стичког плана, обустављање 
пројекта Београда на води, 
конкурс за урбанистичко ре-
шење Савског амфитеатра и 
израда свих детаљних урба-
нистичких планова

• Рушење бесправно подигну-
тих објеката почев од Савског 
насипа, покретање судских 

поступака против дивљих ин-
веститора и усвајање кодекса 
градње

• Правилно опорезовање не-
изграђеног грађевинског 
земљишта као највреднијег 
ресурса сваке метрополе, од 
Луке Београд до свих других 
локација до којих су у пљачка-
шким приватизацијама дошли 
различити тајкуни и тајкунчићи

• Подршка породицама са де-
цом

• Бесплатни вртићи за сву децу 
и изградња недостајућих вр-
тића

• Бесплатни уџбеници за сву 
децу у свим основним шко-
лама

• Бесплатни уџбеници за сву 
децу у свим средњим школама

• Бесплатан превоз за сву децу 
у основним и средњим школа-
ма и студенте

• Увођење канализације у 

сва места и све делове града
• Повећање буџета за културу 

кроз увођења ваучера за све 
грађане

• Оснивање Venture Capital ин-
дустрије у Београду која ће од 
Београда направити центар ИТ 
индустрије на Балкану

• Оснивање задругa у приград-
ским општинама којe ће шти-
ти интересе индивидуалних 
пољопривредних домаћин-
става

• Изградња система за навод-
њавање руралних територија 
Београда

• Смањење пореза на имовину 
за домаћинства

• Смањење пореског и биро-
кратског оптерећења, смање-
ње папирологије

• Унапређивање туристичке 
понуде којом Београд може 
да се представи домаћим и 
иностраним гостима

Овом коалицијом показујемо да 
је наважнија подела у друштву на 
поштене људе који живе од свог рада 
и привилеговане партијске људе који 
као паразити живе на грбачи других
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Доста је било и Двери су пот-
писали декларацију о са-

радњи на локалним изборима 
која их обавезује да неће прави-
ти предизборну или постизбор-
ну коалицију, улазити у власт, 
директно или индиректно пре-
ко 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.

Потписници декларације 
се обавезују да неће правити 
предизборну или постизборну 
коалицију, улазити у власт, ди-
ректно или индиректно преко 
директорских, заменичких и са-

На Богојављење 2018. годи-
не, склопљен је договор из-

међу Покрета „Доста је било“ 
и Српског покрета Двери да 
на изборе у Београду изађу са 
заједничком листом „Доста је 
било и Двери - Да ови оду, а да 
се они не врате“.

Многи су поставили питање: 
шта је спојило ДВЕРИ и „Доста 
је било“ да заједнички изађу на 
градске изборе у Београду?

На то питање Бошко Обрадо-
вић је дао одговор:
1. Председници Двери и „Доста 

је било“ су два једина пред-
седника посланичких група 
опозиције у Народној скуп-
штини Републике Србије који 
су искључени са скупштинских 
заседања зато што сметају ак-
туелној власти. То је био јасан 

Нећемо сарађивати са СНС  
и њиховим сателитима

Ми смо коалиција  
СТОП ЛОПОВИМА

ветничких места у јавном секто-
ру, са било којом политичком 
организацијом која на било ком 
нивоу власти не поштује прин-
цип потпуне транспарентности. 

То значи да ћемо сарађивати 
само са онима који објаве по-
трошњу за сваки динар из буџе-
та, који објаве све уговоре, који 
попишу и јавно објаве имовину 
и списак корисника те имовине, 
као и систематизације радних 
места.

Доста је било и Двери ће има-
ти своје посебне одборничке 
клубове након спроведених 
избора и потпуно самостал-
но и независно водити своју 
политику.

сигнал да две једине поли-
тичке организације које нису 
биле на власти имају простор 
за сарадњу и изградњу трећег 
пола српске политичке сцене.

2. Наша политичка позиција 
је јасна: ми смо против вла-

дајућег режима, али не же-
лимо ни повратак на бивши 
режим. Ми смо алтернати-
ва и садашњој и претходној 
власти.

3. Без обзира на одређене иде-

олошке и политичке разлике 
међу нама, ми излазимо за-
једно на београдске изборе, 
стављајући у први план борбу 
против криминала, корупције 
и партократије, и позивајући 
на одговорност све државне 

службенике који су се огреши-
ли о закон.

4. Оно што нам је посебно ва-
жно, делимо и заједнички 
став по питању КиМ, проти-
вимо се лажном унутрашњем 

дијалогу и идеји Александра 
Вучића да ове године потпи-
ше признање независности 
Косова и промени Устав како 
би из њега била избачена пре-
амбула о КиМ као саставном 
делу Србије.

5. Ово је коалиција СТОП ЛО-
ПОВИМА и једина права опо-
зиција у Београду и Србији 
данас.

6. Ако су грађани Београда же-
лели праву опозицију, која си-
гурно неће правити договоре 
са СНС после избора, и која 
се не плаши да удари у срце 
криминалне власти – онда су 
то добили формирањем ове 
предизборне коалиције.
Заједничка нам је борба про-

тив криминала, корупције и 
партократије како ове, тако и 

Разговор са Бошком Обрадовићем, 
председником Српског покрета Двери

Заједничка нам је борба 
против криминала, 
корупције, и ове и 
претходних власти
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претходних власти. Сматрамо 
да се ту крије узрок и свих дру-
гих нагомиланих проблема у 
граду. Желимо да уведемо од-
говорност код вршиоца власти. 
До сада су многи ранији власто-
дршци чинили крупне грешке, 
често пута и криминалне, али 
нико није одговарао. Ми хоће-
мо то да променимо.

Можда би саобраћај у граду 
био боље регулисан да тенде-
ри за јавне радове нису наме-
штени. Можда би здравствене 
установе боље функционисале 
и имале више средстава, да се 
мање новца троши на скупу но-
вогодишњу расвету и јелке.

Можда бисмо могли да 
обезбедимо више вртића и 
бесплатне уџбенике за децу, 
да се новац из градске касе 

не слива у приватне џепове.
Поред ових тема, за нас је по-

себно важно то што „Доста је 

било“ дели наш став по пита-
њу Косова и Метохије и они се 
јасно противе промени Устава, 
овој фарси од унутрашњег дија-

лога и признању независности 
Косова, као и то што су против 
уласка Србије у НАТО.

Између нас, наравно, постоје 
и разлике, али оно што је битно 
је прво, да се о тим темама не 
одлучује на нивоу града, и дру-

го, да наш споразум о сарадњи 
предвиђа да оба покрета остају 
јасно при својим ставовима.

Да нисмо ушли у коалицију 
онда би нас исти ти људи кри-
тиковали да смо неодговорни, 
да расипамо гласове опозици-
је и да на тај начин помажемо 
Вучићу.

Наша порука је „да ови оду, 
а да се они не врате“, што зна-
чи да није довољна само сме-
на ове власти, већ и промена 
политике и начина на који се 
град води већ деценијама. То не 
значи да нисмо спремни да са-
рађујемо са другима у опозици-
ји да се смени Вучићева власт, 
али смо ми гарант да неће све 
остати исто после смене вла-
сти. Ми смо тотално другачији 
од других.

Наша порука је „да ови 
оду, а да се они не врате“, 
што значи да није довољна 
само смена ове власти, 
већ и промена политике 
и начина на који се град 
води већ деценијама

Са ДЈБ делимо 
и заједнички 

став по питању 
КиМ, противимо 

се лажном 
унутрашњем 

дијалогу и идеји 
Александра Вучића 

да ове године 
потпише признање 

независности 
Косова и 

промени Устав 
како би из њега 

била избачена 
преамбула о КиМ 

као саставном 
делу Србије

7.
ДА ОВИ ОДУ, 

А ДА СЕ 
ОНИ НЕ ВРАТЕ
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Коруптоломац за  
лоповлуке свих власти

Листа бр 7. “Доста је било и 
Двери – Да ови оду, а да се 

они не врате“ званично је за-
почела кампању за предстоје-
ће градске изборе, крстарећи 
бродом који смо симболично 
назвали “Коруптоломац“. 

Циљ ”крстарења” је био да 
укажемо на примере бројних, 
тешких корупционашких афера, 
распродаје и уништавања јав-
не имовине у Београду током 
бивше и садашње власти, али и 
представимо решења за боље 
располагање градским грађе-
винским земљиштем у интересу 
нашег града и свих Београђана.

Ово је једна од најважнијих 
тачака у нашем програму за 
Београд, будући да је боље опо-
резивање неизграђеног грађе-
винског земљишта важан извор 
новца за градски буџет.

Обишли смо Београд на води, 
Луку Београд, Савски насип и 
Аду Хују коју је Синиша Мали 
већ најавио као нови Београд 
на води 2. 

Председник Двери Бошко Об-

радовић истакао је да је коали-
ција Двери и Доста је било оста-
вила своје идеолошке разлике 
по страни, зарад општег добра 
свих Београђана.

„Спајају нас борба против кри-
минала, корупције и страначко-
-паразитског система. Хоћемо да 
истерамо на чистац све који су 

одговорни за пљачку народа, гра-
да и државе. Ми смо истинска ал-
тернатива и садашњој и бившој 
власти. Ко не воли ни Вучићеву 

власт, али не жели ни повратак на 
време власти ДС – има нашу ко-
алицију,“ истакао је Обрадовић.

Он је нагласио да ни рубни де-
лови Београда никако не смеју 

бити запостављени, као и да је 
потребна подршка домаћој по-
љопривреди и задругарству, јер 
се тиме бави велики број Бео-

грађана који живе на селу и у 
приградским насељима.

„Сви они који живе у Лазаревцу, 
Младеновцу, Гроцкој, Обреновцу 

или Сопоту морају да осете ко-
рист од тога што живе у Београду, 
а не да их градска власт пљачка. 
Једино решење је децентрали-
зација и да се свим београдским 
општинама врате изворни поре-
ски приходи и имовина.“ 

Председник Доста је било, 
Саша Радуловић подсетио је да 
су већ дужи временски период 
на власти једни исти људи.

„Једино разлог што су ушли у 
политику је да дођу до приви-
легија и да узимају наше паре. 
Ми смо одлучили да кажемо 
стоп оваквој политици. Нама не 
треба ништа од политике, ни-
смо ушли да крадемо паре већ 
да од Србије направимо земљу 
у којој се лепо живи, за моју и 
вашу децу једнако”. 

Он је нагласио да Бошко Обра-
довић и он очекују двоцифрени 
резултат и да буду најача опо-
зициона листа како би дошли 
до прилике да управљају Бео-
градом.

Он је посебно указао на пљач-
кашку приватизацију „Луке Бео-

Опорезоваћемо тајкуне 
и њихово неизграђено 
грађевинско земљиште

Нисмо ушли у политику 
да крадемо, већ да од 
Србије направимо земљу 
у којој се лепо живи

Објавићемо све  
тајне уговоре
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град“ која заузима преко 200 
хектара градског грађевинског 
земљишта с вредношћу преко 
милијарду евра, а у пљачкашкој 
приватизацији је поклоњена 
будзашто. 

”Као у свакој нормалној зе-
мљи, одвојите лучку делатност 
од земљишта, па ако хоћете већ 
да приватизујете лучку делат-
ност, урадите то без поклања-
ња земљишта. А власт је спојила 
све заједно, земљиште проце-
нила на нула динара и онда 
све то ђутуре продала Милану 
Беку. Ово вам је показни пример 
пљачкашке приватизације у Ср-
бији током које су се предузећа 
уништавала зарад грађевинског 
земљишта које је ненаплаћено 
завршавало у рукама тајкуна”, 
објаснио је Радуловић.

Кандидат са листе ДЈБ и Две-
ри Срђан Ного је казао да сваки 
посетилац Београда као најве-
ћу знаменитост зна за место 
где се они данас налазе, а то је 
ушће реке Саве у Дунав, подно 
Калемегдана. 

Ного jе подсетио да је кан-
дидат листе Српске напредне 
стране Горан Весић, који је и ак-
туелни градски менаџер, први 

пут на власт у граду Београду 
дошао 1996. године и да је он 22 
године после тога и даље „алфа 
и омега“ у граду.

„Једино ми нисмо били на 
власти и зато ми можемо да 
кандидујемо обећање да ко-
начно долази одговорност у 

српску политику. За 22 године 
свега је било, само одговор-
ности није“, истакао је Ного.

Он је казао да ће грађани на 

дан избора, 4. марта имати мо-
гућност да уколико су задовољни 
гласају за досадашње политичке 
опције које су владале Београ-

дом и Србијом, али да ће већи-
на незадовољних имати и своју 
политичку опцију, а то је „Да ови 
оду, а да се они не врате“.

Први на листи “ДЈБ и Двери 
– Да ови оду, а да се они не 
врате“ Војин Биљић казао је да 
коруптоломац пролази поред 
„симбола нашег губитништва“, 
на првом месту је „Београд на 
води“ који, како је казао, симбо-
лизује колико дубоко може да 
се потоне када погрешни људи 
воде град.

Биљић је додао да се креће у 
кампању са Савског пристани-
шта због симболике, јер Бео-
градски победник представља 
шта све може да уради град 
Београд, симбол победе и Бео-
грађана.

„Верујем да се можемо као 
град и нација поново окренути 
победи тек након што губитнике 
пошаљемо у историју“, закљу-
чио је Биљић.

На броду је био и представник 
удружења Савски насип, који је 
указао да стотине бесправно 
саграђених вила на насипу до-
води у питање систем одбране 
од поплава и безбедно водо-
снабдевање.

Срђан Ного: Ми доносимо 
одговорност у српску политику

Срушићемо нелегалне 
виле на Савском насипу

200 хектара градског 
грађевинског земљишта 
Луке Београд које вреди 
преко милијарду евра, 
поклоњено је будзашто у 
пљачкашкој приватизацији 

Војин Биљић: Београд на води је 
симбол корупције и криминала
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Наш циљ је победа на 
београдским изборима
Доста је било је у суботу, 10. фебруара, 
одржао је редовну скупштину странке. 
Прочитајте говор Саше Радуловића

Шта је основна идеја ДЈБ? Да 
од Србије направимо зе-

мљу у којој се лепо и радо живи. 
Без великих речи. Без драме, 
пренемагања, без демостраци-
ја, без ослобађања, револуција. 
То значи да уведемо ред и јед-
нака правила за све. Да нара-
вимо земљу по мери људи који 
живе од свог рада, не по мери 
партијских паразита који живе 
на грбачи других. ДЈБ је носи-
лац ПРОМЕНЕ. Гласачи којима 
је доста једних те истих људи 
који се само смењују на власти, 
док труо партијски паразитски 
систем остаје исти, имају ДЈБ.

На предстојеће изборе у 
Београду и Бору излазимо у 
коалицији са „Дверима“. То је 
изазвало велики шок на учма-
лој српској политичкој сцени 
и уздрмало статус кво. Колико 
смо уздрмали статус кво се види 
по количини беса, увреда и ли-
цемернихи напада којим смо 
изложени. Да ли знате да није 
објављени ниједан једини , не 
позитиван, него неутралан текст 
о овој коалицији? Одједном је 
постало потпуно неважно да 
ли ће ова коалиција допринети 
паду СНС-а са власти и постали 
смо већи проблем од СНС-а за 
такозвану опозицију.

Који принцип је ДЈБ овом ко-
алицијом погазио? Ниједан. 
Коју вредност? Ниједну. Да ли 
је могуће сарађивати са неким 
чији су ставови различити од 
ваших? Ми мислимо да је нај-
важнија подела међу људима 
на поштене и оне који краду. Да 
ли бисте у аутобусу радије сели 
поред лопова који се слаже са 
вама око Параде поноса или по-
ред поштеног човака који ми-
сли другачије? Шта да радимо 
са грађанима који мисле друга-
чије од нас по питању људских 

за бесплатне уџбенике за сву 
децу, бесплатне вртиће, препо-
ловљену цену градског превоза. 
Спаја нас и борба за опорезова-
ње неизграђеног грађевинског 
земљишта које је кроз пљачка-
шку приватизацију доспело у 
руке приватизатора, тајкуна и 
тајкунчића блиских врховима 
политичких странака. Већину 
нашег програма у 20 тачака и 
за Београд и за Србију копирају 
готово све политичке опције у 

Србији, што је добро за грађане. 
Само ову тачку око земљишта не 
копира нико.

Покушали смо да се договори-
мо око ПОТПУНЕ транспарент-
ности са идеолошки блиским 
опцијама. Са онима са којима 
се слажемо око Параде поноса. 
Одбили су нас. И за председнич-
ке изборе и у јуну после пред-
седничких избора. Прво нису 
хтели да разговарају, а онда су 
одабрали Ђиласа. То је њихово 

право. Ми људима који су били 
на власти и тамо радили исто 
ово што ради СНС данас не ве-
рујемо. Додуше не туку људе. 
По томе се разликују. Али све 
остали је исто.

По чему се Шабац, Параћин, 
Чајетина, Нови Београд и Стари 
град разликују од осталих оп-
штина у Србији. У овим општи-
нама СНС није на власти. Шта 
их спречава да уведу ПОТПУНУ 
транспарентност и да покажу да 

права? Да их вређамо? Хоћемо 
ли тако променити Србију? Или 
да пронађемо оно што нас спаја 
и да онда цивилизовано разго-
варамо о разликама?

Између ДЈБ и Двери постоје 
велике идеолошке разлике и 
оне ће остати. Коалиција је тех-
ничка, што значи да ће и ДЈБ и 

„Двери“ након избора имати 
своје посебне одборничке гру-
пе које ће наступати одвојено и 
одвојено бранити своју полити-
ку. То значи и да не морамо да 
се слажемо, рецимо, око одржа-
вања Параде поноса. Свако ће 
бранити своје ставове.

Оно што је много важније: 

међу нама постоји много више 
ствари које нас спајају. Спаја нас 
борба против корупције, против 
партијске државе, партијског 
запошљавања. Спаја нас борба 

Већ три деценије се на 
власти у Србији и Београду 
смењују једни те исти људи. 
Показали су шта знају, 
крајње је време за ПРОМЕНУ
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може другачије? Зар не мисли-
те да би НАЈБОЉА кампања за 
Београд и Бор била она која би 
казала: погледајте како добро 
умемо да водимо Шабац или 
Нови Београд?

Питају нас и зашто правимо 
коалицију, ако кажемо да би-
смо самостално прешли цен-
зус. Наш циљ на београдским 
изборима није да пређемо 
цензус већ да победимо. Наш 
посао као политичке органзи-
ције је да пронађемо начин да 
победимо и спроведемо нашу 
политику. Након грешке коју смо 
направили на председничким 
изборима, иако нам се подршка 
вратила, остао је утисак код зна-
чајног броја наших гласача да 
смо слаби, да нам је програм 
најбољи, али да нема подршке, 
јер ово је Србија и да нећемо 

успети. Ова коалиција је порука 
снаге. Показали смо грађанима 
да смо спремни да сарађујемо 
са другим политичким опцијама 
поштујући разлике и да нисмо 
слаби. Да је идеја јака. Са овом 
коалицијом имамо прилику да 
победимо. 

Питају нас и са ким ћемо после 
избора. Наш циљ је да победи-
мо и будемо у прилици да фор-
мирамо већину у Београду. Са 
СНС-ом и свима који подржава-

ју СНС нећемо. Једини смо који 
су то потписали. А са осталима? 
Питање је више за њих него за 
нас: да ли су спремни да при-
хвате ПОТПУНУ транспарентост? 
Да објаве СВЕ уговоре. Не само 
оне које је потписао СНС, већ и 

оне пре. Да ли су спремни да 
се попише и процени сва имо-
вина? Да се објаве биографије 
свих чланова управних и над-
зорних одбора? Да се за сваки 

динар зна како је потрошен. 
Питање је: да ли ће други који 
себе зову опозиционим прихва-
тит ПРОТПУНУ транспрентност 
или ће тражити излаз у сарадњи 
са СНС-ом.

Главна опасност на овим избо-
рима је да ће многе листе које 
привлаче опозиционе бираче 
остати испод цензуса. Постоје 
лажне опозиционе листе као 
што су радикали, ЛДП или ДСС. 
Сви они сарађују са СНС-ом на 

различитим нивоима власти. 
Када су нас молили да их при-
мимо у коалицију, од ДСС-а смо 
тражили да прекине подршку 
СНС-у на Врачару. Нису при-
хватили. Радикали подржавају 
Шапића у Новом Београду и Ба-

стаћа на Старом граду. Бастаћа 
подржава и СПС. Његова листа 
не би требала да му се зове Шта 
радите бре, већ Шта вам ради-
мо. Шапић је поставио Шеше-

љевог сина на место већника.
Постоје и истинске опозицио-

не листе које ће на жалост оста-
ти испод цензуса. Покушали смо 
да их привучемо у коалицију и 
одбили су нас. Процене су да 
ће се готово 15% гласова расути 
и остати испод цензуса. Ту СНС 
тражи своју шансу за останак на 
власти. То и сарадња са Шапи-
ћем. Мислимо да се нико дру-
ги неће усудити на такав корак 
јер би им то значио политички 

крај. Наш циљ је и што веће из-
лазност. Тако имамо шансу и да 
СПС гурнемо испод цензуса.

И на београдским и на бор-
ским изборима очекујемо дво-
цифрен резултат. На тим избо-
рима гласачи ће имати избор 
између три опције: Курте који 
је сада на власти, Мурте који је 
био на власти и хтео би опет и 
ПРОМЕНЕ, нових, кредибилних 
људи који никада нису злоупо-
требљавали јавне ресурсе.

Већ скоро три деценије на 
власти се и у Србији и у Београ-
ду смењују исти људи. Показа-
ли су нам шта знају. Крајње је 
време за ПРОМЕНУ. ДЈБ доно-
си нову политику, нове људе 
који пре нису били у полити-
ци и нова правила, од којих је 
прво: не кради! Због тога и наш 
слоган за ове изборе гласи: „Да 

ови оду, а да се они не врате“.
Коалиција ДЈБ и Двери једи-

на носи истинске ПРОМЕНЕ. 
Ако гласачи то препознају и 
освојимо 15% у Београду, ДЈБ 
ће формирати владајућу већи-
ну Београду, а онда и победити 
на наредним парламентарним 
изборима и од Србије направи-
ти земљу у којој се лепо и радо 
живи. На одговор нећемо дуго 
чекати. Избори су 4.марта. ПРО-
МЕНЕ крећу из Београда. 

Наш циљ није да пређемо 
цензус, него да победимо 
и будемо у прилици да 
формирамо већину и 
спроведемо нашу политику

Постоје лажне опозиционе 
листе као што су радикали, 
ЛДП или ДСС. Сви они 
сарађују са СНС и Вучићем на 
различитим нивоима власти
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Одакле паре? Ово је најче-
шће питање које нам грађа-

ни с разлогом постављају. Само 
што за разлику од других стра-
нака – ми имамо одговор. Прво, 
основна тачка сарадње Доста 
је било и Двери је да у Србији 
желимо да постигнемо да се НЕ 
КРАДЕ. То ћемо постићи тако 
што за сваки динар из буџета 
Београда мора да се зна на шта 
је потрошен, по ком уговору и 
ком правном лицу је изврше-
на уплата, за све јавне набав-
ке објављена сва документа-
ција. Објавићемо све уговоре. 
Пописаћемо имовину Града и 
објавити ко је користи, а и све 
систематизације радних места 
ће бити јавне. То ниједна власт, 
ни ова сад, ни она пре ње, није 
урадила јер тако има простор за 
злоупотребу, извлачење новца 
грађана, уграђивање, уцењива-
ње и друге методе лоповлука 
јавног новца и имовине. А то 
ништа не кошта и може одмах 
да се спроведе.

Други извор новца за оно што 
желимо да урадимо у Београду 
је неизграђено градско грађе-
винско земљиште. То је најва-

жнији и највреднији природни 
ресурс сваког великог града. 
Метрополе граде метрое, не 
кредитима, већ уређењем, про-
дајом и опорезивањем грађе-

винског земљиштa. У Београду 
се градско грађевинско земљи-
ште поклања и практично од 
њега не убира никакаве порез. 

Ово су дакле реалне паре, оне 
постоје, само их неко краде. ДЈБ 
ће то променити. 

У Србији је спроведена пљач-
кашка приватизација у прак-

тично свим случајевима упра-
во зарад неизграђеног градског 
грађевинског земљишта. Разни 
назови инвеститори повезани 

са врховима политичких стран-
ка на власти, у то време ДСС-а, 
ДС-а, Г17, и многих данашњих 
коалиционих партнера СНС-а, су 
куповали предузећа будзашто, 
отпуштали раднике и очекива-
ли да ће продати земљиште и 
друге некретнине. 

Лука Београд има преко 200 
хектара вредног грађевинског 
земљишта уз Дунав чија тржи-
шна вредност далеко прева-
зилази милијарду евра. ИМТ, 
ИМР, Авала Филм и небројена 
друга друштвена предузећа су 
уништена зарад градског грађе-
винског земљишта на вредним 
локацијама у Београду. Рести-
туција није спроведена. Само 
пљачка. Земљиште је купљено 
будзашто. Ради се о стотинама 
милиона евра. Нови власници 
су не само отпустили радни-
ке и зауставили или смањили 
производњу, већ данас на то зе-
мљиште практично не плаћају 
никакав порез. 

Осим што ништа није урадио у 
вези са процесуирањем пљачке 
и тако преварио бираче, СНС је 
праксу наставио поклањањем. 
Београду на води је поклоњено 

У Београду је спроведена 
пљачкашка приватизација, 
највише зарад неизграђеног 
градског грађевинског 
земљишта. Његовим 
опорезивањем добили  
бисмо око 100 милиона евра

Како ћемо да платимо 
бесплатне уџбенике, вртиће  
и нижу цену превоза?

Град ће о свом трошку свим 
грађанима чистити септичке 
јаме док се не изгради 
канализациона мрежа

   Преполовићемо цену  
  градског превоза: 
 1.500 дин у зонама 1 и 2, 
2.500 дин у зонама 3 и 4

 За ђаке и студенте  
бесплатно

7.
ДА ОВИ ОДУ, 

А ДА СЕ 
ОНИ НЕ ВРАТЕ
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преко 100 хектара највреднијег 
грађевинског земљишта у Сав-
ском амфитеатру. Његова тржи-
шна вредност је преко милијар-
ду евра. Карићи би требало да 
граде у Макишком пољу а тиме 
ће угрозити водно снабдевање 
Београда. Примера је велики 
број.

Колики порез се плаћа на 
неизграђено грађевинско зе-
мљиште? Закон каже да физич-
ка лица која не воде пословне 
књиге порез плаћају на сваки 
квадрат земљишта чију вред-
ност утврђује град Београд. 
Град Београд је утврдио да је 
вредност неизграђеног квадра-
та земљишта на коме обично 
може да се гради 5 или 10 ква-
драта стамбеног или пословног 
простора, 2 до 5 пута мања од 
вредности квадрата изграђеног 
стамбеног или пословног про-
стора.

А правна лица која воде књи-
ге? Они порез плаћају на књи-
говодствену вредност под којом 
земљиште воде у пословним 
књигама, а код већине стоји да 
је вредност нула. Закон такође 
каже да ако вредност некрети-
не у књигама не одговара фер 
тржишној вредности, онда По-
реска администрација Београда 
сама разрезује порез без обзи-
ра на књиге. Међутим, Пореска 
администрација Београда то не 
ради, тако да се порез на неи-
зграђено грађевинско земљи-
ште практично не плаћа, јер 
град не ради свој посао.

ДЈБ и Двери ће радити свој 
посао. Уколико добијемо пове-
рење Београђана на наредним 
изборима, ДЈБ и Двери ће свим 
власницима разрезати порез 
на неизграђено грађевинско 
земљиште у складу са фер тржи-
шном вредношћу имовине. Је-
дино ДЈБ и Двери имају храбро-
сти да заустави пљачку Београда 
и испостави рачун. Ово важи и 
за Луку Београд и за Београд 
на води и за све друге ”инве-
ститоре”. По нашим проценама 
ради се о цифри од преко 100 
милиона евра на годишњем ни-
воу. Површина града Београда 
износи преко 320 хиљада хекта-
ра. Централне градске општине 
преко 100 хиљада хектара. Ово 
је тачка 7. Плана ДЈБ и Двери 
за Београд.

Знамо да мислите да су сви исти
Знамо да су сви обећавали много када су били у опозицији, а када су 
дошли на власт, радили су исто што и они пре њих. Знамо да вам се 
гаде политичари јер раде само за своје џепове. Нисмо планирали да 
уђемо у политику! Морали смо – да бисмо мењали систем! Погледајте 
нас боље: ми смо ваше комшије, колеге и пријатељи.

НИСMO СВИ ИСТИ



dostajebilo.rs | kontakt@dostajebilo.rs | twitter.com/DostaJeBilo | www.facebook.com/Dostajebilo12

Најбољи пример лажне опозиције 
су Нови Београд и Стари град. 
Општине у којима СНС није 
на власти а чији се челници 
понашају исто као и СНС

Шта је избор 4. марта: власт, бивша 
власт и – Доста је било и Двери

Циљ Доста је било и Двери је 
да на предстојећим избори-

ма у Београду сменимо Малог, 
Весића и СНС, али да се не на-
стави по старом, већ да уведемо 
ред и нова правила у Граду. Кажу 
нам често немојте да нападате 
опозицију. Нападајте Вучића, 
Малог, Весића, СНС. Ми не напа-
дамо опозицију, већ нападамо 
лоповлук, крађу и корупцију из 
које год да су странке. 

Грађани морају да знају да 
4. марта на београдским из-
борима имају три избора: са-
дашњу власт, бившу власт и 
праву опозицију која жели да 
промени систем. Међутим, ту 
је и велики број оних који из-
гледају као опозиција а у ства-
ри су сива зона странака које 
су мало опозиција, мало власт. 
То је камуфлирана власт која 
ради исто што и ови на власти. 
Такође, има и оних који су опо-
зиција, али не могу самостално 
да пређу цензус. 

Власт (СНС и њихови 
сателити СПС, ПУПС, Вулин)

Градска власт на челу са СНС, 
а коју подржава СПС, је ради-
ла исто што и претходна: кра-
ла, потписивала тајне уговоре, 
страначки запошљавала, не-
транспарентно трошила новац 
из буџета, додељивала посло-

ве страначким људима. И поврх 
свега, имала бесмислене про-
јекте који ничему не служе, а 
скупо коштају грађане Београда 
и Србије.

На пример, захваљујући ко-
руптивним пословима градске 

власти на челу са Синишом Ма-
лим само претходне године на 
фонтану, јелку и новогодишњу 
расвету бацили смо 2.283.000 
евра. 

Фонтана на Славији коштала 
је Београђане преко 2 милиона 
евра.

Новогодишња пластична 
јелка коштала је Београђане 

83.000 евра. Град Београд је 
у последње три године за на-
бавку и репарацију украсне но-
вогодишње расвете потрошио 
нешто више од 4.000.000 евра 
што је довољно да се купе књи-
ге за сву децу.

Захваљујући коруптивним 
пословима градске власти на 
челу са Синишом Малим само 
претходне године на фонтану, 
јелку и новогодишњу расвету 
бацили смо 2.283.000 евра

Странке бивше власти 
(ДС и Ђилас)

Драган Ђилас је био градона-
челник Београда од 2008. до 
2013. године и истакнути функ-
ционер ДС. За време Ђиласове 
власти саграђен је Мост на Ади 
за који никад нису објаљени уго-
вори нити грађани знају колико 
мост стварно кошта. А процене 
иду и до 500 милона евра. Иако 
је Вучић обећао да ће објави-
ти уговор за Мост на Ади, он га 
и даље држи у фијоци. Уместо 
једног мегаломанског моста 
могли смо да добијемо још два 
или завршимо Коридор 10. Уз 
то, тај мост је плаћен на кредит 
што значи да цела Србија, од 
Суботице до Врања плаћа овај 
мост за који не знамо колико 
кошта и ко се све уградио. 

Такође, ни уговор за Бус плус 
који је потписан 2010. године 
није објављен. Грађани не могу 
да сазнају вредност уговореног 
посла, али се може закључити да 
је Београд на челу са Драганом 
Ђиласом предао најпрофитабил-
нији сектор градског превоза 
фирмама које за тај посао доби-
јају 8,53 одсто укупног прихода. 
Дакле, приватна фирма и стран-
ка повезана са њом, извлачиле 
су паре из градског предузећа 
које све више пропада. Иста 
фирма је наставила тај посао и 
са доласком СНС на власт.

Ђилас данас такође обећава 
бесплатне вртиће, иако је три 
године поткрадао родитеље и 
наплаћивао им скупље него што 
је то било законом прописано 
– уместо 2.700 плаћали су и до 
8.700 динара.

Лажне опозиционе листе 
(ЛДП, радикали, ДСС)

Како препознајемо лажне 
опозиционе листе као што су 
радикали, ЛДП или ДСС? Сви 
они сарађују са СНС-ом на ра-
зличитим нивоима власти. 

На пример, када су нас моли-
ли да их примимо у коалицију, 
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од ДСС-а смо тражили да пре-
кине подршку СНС-у на Врачару. 
Нису прихватили. 

Александар Шапић

Председник Општине Нови 
Београд поставио је Шеше-
љевог сина на место већника 
и дуже од годину дана одбија 
да објави биографије чланова 
градског већа. Одбија да обја-
ви на који начин троши новац 
из буџета општине. Приватизо-
вао је општинску хуманитарну 
организацију, новац грађана 
троши тако што га пребацује на 
приватна предузећа повезаних 
лица а затим га представља као 
‘’бесплатне’’ програме. На при-
мер, довео је до пропасти јавно 
предузеће Спортски центар ”11 . 
Април” које је имало бесплетне 
часове пливања. Онда је осно-
вао свој приватни пливачки клуп 
и све термине беслатног плива-
ња које је држало градско пре-
дузеће 11. Април пребацио на 
своју фирму којој се за те услуге 
плаћа из буџета Новог Београда. 
Такође, Шапић на Новом Бео-
граду и Бастаћ на Старом граду 
раде исто што и СНС у осталим 
општинама у Београду и Срби-
ји - страначки запошљавају сво-
је кадрове и фамилију. Шапић 

не жели да реши ни проблем 
нелегалне градње на Савском 
насипу због интерних дилова са 
инвеститорима и власницима.

Марко Бастаћ 

Радикали подржавају Шапића 
у Новом Београду и Бастаћа на 
Старом граду. 

Бастаћа подржава и СПС. Ње-
гова листа не би требало да се 
зове Шта радите бре, већ Шта 
вам радимо. На листи Марка 
Бастаћа, међу кандидатима 
за одборнике нашли су се и 
његова супруга, рођак, сестра 
и сестрин муж, кумова мајка, 
свастика. Осим њих четворо, на 
листи су били још мајка Баста-

ћевог кума и сестра Бастаћеве 
супруге.

Листе које ће остати испод 
цензуса (Бели и Не давимо 
Београд)

Осим Доста је било и Двери, 
постоје листе са честитим љу-
дима који престављају искрену 
опозицију, али које вероватно 
не могу да пређу цензус од 5%. 
Осим Двери, ДЈБ је позвао Бе-

лог и Не давимо Београд на са-
радњу, али су они то одбили и 
одлучили самостално да изађу 
на локалне изборе у Београду. 
ДЈБ сматра да ниједна листа 
која не може да пређе цензус 
не би требало самостално да 
излази на ове изборе. Уколи-
ко Не давимо Београд и Бели 
остану испод цензуса, највећи 
део гласова свих грађана који 
ће гласати за те две опције ће 
се прелити СНС-у. 

Шапић извлачи паре из 
општинског буџета. Поставио је 
Шешељевог сина на место већника. 
Приватизовао је општинску 
хуманитарну организацију

Ђилас данас 
такође обећава 
бесплатне вртиће, 
иако је три 
године поткрадао 
родитеље и 
наплаћивао им 
скупље него што 
је то било законом 
прописано

Бастаћа на 
Старом граду 
подржавају 
радикали и СПС. 
Одбио је да 
објави податке 
о трошењу 
општинског 
новца

www.mc.rs
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Израда социјалне карте града 
мора бити приоритет буду-

ће градске власти – истакла је 
Невена Томић, кандидат на ли-
сти Доста је било и Двери. Већу 
бригу треба посветити ратним 
ветеранима, ратним војним ин-
валидима, избеглицама и дру-

гим угроженим категоријама.
Градска власт мора много ак-

тивније да ради на сузбијању 
проблема наркоманије (обје-
дињавање неефикасних кан-
целарија у једну са различитим 
програмима, организовање 
саветовалишта, већа сарадња 

са полицијом...), као и да пове-
ћа бригу о пензионерима кроз 
оснивање дневних центара за 
боравак старих лица и проши-
рење капацитета службе герон-
то-домаћица.

Листа Доста је било и Двери 
залаже се за отварање центара 
за професионалну рехабилита-
цију и едукацију особа са инва-
лидитетом, за пружање стручне 
помоћи, обуку и подршку кроз 
радионице на нивоу општина.

Наш циљ је солидарност 
и брига о свима

Задатак Градске управе је да 
стручно, брзо и ефикасно 

обавља послове из своје на-
длежности. Супротно потреба-
ма грађана, Градска управа по-
стала је биро за запошљавање 
страначких кадрова – изјавио је 
Иван Божић, други кандидат на 

Питање саобраћаја је једно 
од кључних питања урбани-

стичког и регионалног плани-
рања и нераздвојиво је од свих 
других аспеката урбаног плани-
рања. Београд данас није изгра-
ђен, већ је заграђен – истакао је 
Милош Симовић, кандидат за 
градског одборника на листи 
Доста је било и Двери.

У најкраћем року израдићемо 
целовити план саобраћајног си-
стема у граду и околини.

Развијаћемо и модернизова-
ти све видове саобраћаја (мре-
жа путева и улица, систем јав-

Председник београдске орга-
низације Двери Срђан Ного 

изјавио је да нема никакве ра-
злике између садашње и бивше 
власти, јер да је тако, грађани 
Београда би после 30 година 
смене истих, живели много 
боље него што живе.

листи Доста је било и Двери.
Божић је истакао да ће Двери 

и Доста је било смањити број 
политичких функција, реорга-
низовати Градску управу и тиме 
омогућити да са мање ресур-
са боље и ефикасније послу-
је, спровести департизацију у 

ног шинског транспорта, мрежа 
аутобуских линија, пешачка и 
бициклистичка инфраструкту-
ра).

Предложићемо низ пројеката 
у вези побољшања саобраћај-
не инфраструктуре у граду које 
сматрамо добрим решењима 
(мост преко Аде у наставку Не-
мањине улице, Спољна маги-
стрална тангента која би спајала 
Мост на Ади и Панчевачки мост, 
и друго).

Унапредићемо рад ГСП и пове-
ћати број линија ка периферији 
града, и тиме смањити време 

„Када слушам изборна обећа-
на помислио бих да ћемо након 
избора имати швајцарски стан-
дард, а да ће Београд бити нај-
развијенија метропола, а нико 
не одговара на питање зашто та 
обећања нису испунили у прет-
ходних скоро 30 година, а могли 

свим градским и општинским 
установама, као и у јавним пре-
дузећима, пописати комплетну 
имовину којом град Београд и 
општине располажу и установи-
ти ко и на који начин исту кори-
сти, и санкционисати евентуал-
не злоупотребе.

чекања путника.
Укинућемо систем наплате ка-

рата „Бус плус“, и пребацити тај 
процес у надлежност Секрета-
ријата за саобраћај и ЈКП „ГСП 
Београд“.

Изградићемо подземне про-
лазе на најкритичнијим раскр-
сницама.

Укинућемо временско ограни-
чење паркирања у зонама у ко-
јима се врши наплата паркинга.

Увешћемо могућност прет-
плате паркирања и ван зоне у 
којој грађани живе, и то путем 
месечних, шестомесечних, или 

су? Већина оних који данас чине 
власт и опозицију је већ била на 
власти и показала своју неспо-
собност. Време је за нове људе.“ 
– рекао је Ного који је кандидат 
за одборника на листи „Доста је 
било и Двери - Да ови оду, а да 
они не врате“.

годишњих претплата.
Успоставићемо систем пар-

кинг гаража у ободној зони, и 
систем зграда-гаража у најкри-
тичнијим зонама у граду.

Нема разлике између 
бивших и садашњих

Смањићемо бирократију

Вратићемо наплату карата у ГСП
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Иако израда школских плано-
ва и програма и дефинисање 

правца развоја образовног си-
стема није у надлежности града, 
доста тога може да се уради на 
унапређењу рада у образовним 
установама и на промовисању 
позитивних друштвених вред-
ности – сматра Зоран Павло-
вић, професор историје и кан-

Диригент и композитор др 
Милорад Маринковић 

предлаже децентрализацију 
градске културе (изградња тзв 
„културних четврти“, „тргова 
културе“, „улица културе“). Пре-
длаже да се унапреде културне 
манифестације популаризаци-
јом постојећих манифестација, 
већом афирмацијом млађих 
уметника, националне тради-
ције и традиција националних 
мањина, посвећивањем веће 
пажње квалитету културних 
садржаја, организовањем бес-
платних културних садржаја, 
организовањем едукативних и 
туристичких културних садржаја, 
и организовањем културних са-
држаја за све друштвене групе.

будућа градска власт мора да 
изгради системе за наводња-

вање широм руралних територи-
ја Београда (по угледу на систем 
за наводњавање који је изграђен 
у општини Гроцка), предлаже Не-
бојша Цекић, стручњак у обла-
сти пољопривреде и кандидат 
на листи Доста је било и Двери: 
Предлажемо и: оснивање задру-

дидат за градског одборника.
Он је истакао да ће се Двери 

у будућем сазиву градске Скуп-
штине залагати за равномер-
но улагање у обнову и рекон-
струкцију школа, за повећање 
нивоа безбедности у школама 
и вртићима, за организовање 
поучних предавања у основним 
и средњим школама о значају 

га са складишним и прерадним 
капацитетима за воће и за повр-
ће; Субвенције за мала породич-
на предузећа која би се бавила 
прерадом воћа и поврћа; Висину 
пензионог осигурања пољопри-
вредника одређивати сразмерно 
површини земљишта коју газдин-
ство поседује; Финансијска из-
двајања из буџета града за рурал-

породице и породичним одно-
сима, проблему наркоманије и 
алкохолизма, развоју у пубер-
тету, безбедности у саобраћају, 
култури...

Потребно је да се улаже више 
средстава у изградњу нових 
вртића и ширење постојећих 
капацитета, чиме ће се решити 
проблем листе чекања.

на подручја издвајати сразмерно 
процентуалном учешћу руралног 
становништва у укупном станов-
ништву града Београда (а то је 
око 40 % од укупног); Земљиште 
на којем се налазе грађевински 
објекти у служби пољопривред-
ног газдинства опорезовати не 
као грађевинско земљиште већ 
као пољопривредно земљиште.

Изградићемо нове вртиће

Више новца 
за културу

Туристички потенцијали 
Београда нису искоришћени

Помоћ пољопривредницима

Доктор Немања Зарић, кан-
дидат на листи Доста је 

било и Двери истиче да право на 
здравље и здравствену заштиту 
мора бити доступно и једнако 

Пребогата историја Београда 
је изузетан туристички по-

тенцијал. Постојеће локалите 
треба унапредити и приближи-
ти туристима, истакла је Даније-
ла Перишић, кандидат на листи 
Доста је било и Двери.

приступачно свима. Мора се 
обезбедити да сви грађани има-
ју здравствене књижице. Основ-
ни лекови и средства за лечење 
морају бити свима обезбеђени. 

Као најбитније локалитете ви-
димо: Калемегдан, археолошко 
налазиште у Винчи, Авалу, мана-
стире, старе београдске цркве 
из 18. и 19. века, уже градско је-
згро, бројне споменике у ширем 
центру града, музеје и галерије, 

Скратити листе чекања у домовима здравља

Године 2016. у Србији је рође-
но најмање беба од почетка 

20 века. Доктор Немања Зарић, 
кандидат за одборника на листи 
Доста је било и Двери, предлаже 
оснивање фонда за пружање ма-
теријалне помоћи вишедетним 
породицама и породици уопште, 

да се подстиче запошљавање ро-
дитеља у породицама где није-
дан супружник нема посао, да 
се изради стратешки план борбе 
против беле куге, и помогне по-
родицама у решавању свакод-
невних проблема.

Све породице заслужују 
помоћ и подршку

стари Београд (Скадарлија, Дор-
ћол, Савамала, Врачар), краљев-
ски комплекс на Дедињу…

Као главни стратешки циљ 
културно-верског туристичког 
развоја предлажемо изградњу 
Парка српске историје и кул-
туре и оживљавање тврђаве 
Калемегдан, како би овај про-
стор постао отворени историј-
ски град.

Треба све учинити да се листе 
чекања скрате и да се пружи по-
моћ породицама у којима посто-
је оболели као и инвалидима и 
другим осетљивим групама.



План у 20 тачака  
за Београд

Објавити све систематизације радних места и мерила радног учинка у Београду. 
Јавни конкурси за све директоре.

Забранити потписивање тајних уговора. За читав јавни сектор у Београду 
објавити све потписане уговоре, месечно објављивати ко добија новац од 
града и градских општина, јавних комуналних и других градских предузећа, 
свих здравствених, културних, просветних и свих других установа.

Расписати и спровести јавни конкурс за урбанистичко решење за савски 
амфитеатар, Луку Београд, леву страну Дунава. Отворити истинску, јавну 
дебату о урбанистичком плану за цео Београд.

Грађевинско земљиште је највреднији ресурс сваке метрополе. Оно 
финансира развој града, метро и другу инфраструктуру. Опорезовати Београд 
на води, Луку Београд, земљиште из свих пљачкашких приватизација.

Смањити порез на имовину за физичка лице и њихове породице у Београду. 
Увести неопорезиви део на примарно пребивалиште свих породица.

Формирати мрежу инкубатора и фонд за инвестиције у ИТ технологију и 
иновације као приватно-јавно партнерство.

Децентрализовати Београд. Јасно дефинисати надлежности које природно 
треба да има град и надлежности градских општина. Пренети надлежности 
које припадају општинском нивоу са града на општине. Увести мерила успеха. 
Јасно дефинисати правила поделе пореских прихода између града и градских 
општина. Пренети пореске приходе са града на општину. Смањити број 
одборника у општинама.

Реформисати градску управу. Београду је потребна комунална полиција која 
(не утерује страх већ) ради по правилима полиције и која је одговорна вама, 
грађанима а не политичарима. Реформисати правобранилаштво. Ојачати 
омбудсмана. Прећи на е-управу. Укључити грађане. Спровести референдум о 
најважнијим стратешким питањима за град Београд у наредних 10 година.

Пописати и проценити сву имовину града Београда и свих 17 градских општина. 
Утврдити и јавно објавити списак свих јавних простора и ко их користи.

  До ПОСЛА поштено, а не  
 преко партијске књижице

  Увести ПОТПУНУ  
 видљивост рада јавног сектора

  Питати струку за  
 УРБАНИСТИЧКА решења

  Правилно ОПОРЕЗОВАТИ  
 грађeвинско земљиште

  СМАЊИТИ порез на имовину  
 за домаћинства у Београду

  Укинути локалне таксе за 

 ПОРОДИЧНИ бизнис

  Већа надлежност и  
 више новца градским ОПШТИНАМА

  Градске службе УВЕК  
 на услузи грађанима

  Пописати и проценити  
 СВУ имовину града Београда 
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За сву децу мора да постоји место у квалитетним вртићима плаћено 
из буџета. Свако дете има право на књиге, свеске, прибор, ужину, 
спортско и културно образовање, драмске секције, музику, плес, 
приступ компјутерима и интернету. Будућност детета не сме да зависи 
од економске снаге родитеља.

Дефинисати културну политику и мерила успешности спровођења те 
политике. Извршити департизацију и културу препустити културним 
радницима. Дефинисати и усвојити политику информисања. Укинути 
финансирање Студија Б и свих других СНС-ових пропагандних гласила и 
НВО. Увести ваучере. На који културни догађај грађани потроше ваучер,  
тиме одређују шта је добро.

Уредити паркове, проширити зелене површине, направити план и 
проширити мрежу бициклистичких стаза. Обновити и одржавати 
рекреативне спортске терене. Увести бежични интернет у паркове и 
јавне површине за све Београђане.

Омогућити једноставно прикључење и скидање са централног грејања.
Финансирати и спровести програм енергетске ефикасности. Увести 
коришћење обновљивих извора енергије. Заштитити животну околину.

Извршити департизацију свих јавних комуналних предузећа, спортских 
центара, Београдске арене, ПКБ-а и свих других предузећа у власништву 
града и општина. То значи запослене и руководиоце бирати на јавном 
конкурсу а не преко партијских веза. Извести ПКБ на берзу.

Град је годинама наплаћивао више за вртиће него што је то законом 
прописано. Ми ћемо вратити свим родитељима преплаћено без обзира 
да ли су тужили Град или не.

Решити питање бесправних објеката који се не могу легализовати. 
Ослободити Савски насип свих бесправних објеката.

Увести систем универзалне социјалне заштите. Увести систем бесплатне 
правне помоћи. Увести народне кухиње. Дефинисати програме 
геронтодомаћица на нивоу целог града за бригу и негу старијих лица.

Преполовићемо цену градског превоза: 1.500 дин месечно у зонама 1 и 2, 
а 2.500 динара месечно у зонама 3. и 4. Спровести јавну дебату, поставити 
одржив систем и дугорочно решити питање финансирања градског превоза. 
Квалитетан градски превоз је право и потреба свих Београђана.

Отворити јавну дебату о метроу и пронаћи одржив начин финансирања. 
Завршити заобилазницу. Планирати и изградити мостове. Увести 
кружне токове. Дугорочно решити проблем паркирања у Београду. 
Направити одржив систем.

Град без смећа и депонија. Санирати и оштро санкционисати све дивље 
депоније. Увести систем рециклаже за читав град. Трајно решити питање 
контејнера. Депоније смећа морају постати извори прихода, а не трошка 
и загађења. Решити питање пречишћавања отпадних вода и прекинути 
изливање канализације директно у Саву и Дунав.

  БЕСПЛАТНИ вртићи и  
 уџбеници за сву децу 

   Повећати буџет за КУЛТУРУ

   Уредити паркове, проширити 

  ЗЕЛЕНЕ површине и мрежу 
бициклистичких стаза

  Плаћање ГРЕЈАЊА по потрошеној 

 топлотној енергији

  Извршити департизацију 

 свих ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

 Тачка на ДИВЉУ градњу

  ВРАТИТИ преплаћено 

 за вртиће свим Београђанима

  Oбезбедити социјалну ПОМОЋ 

 свима којима је неопходна

  Квалитетан и ЈЕФТИНИЈИ 

 градски превоз

  Обновити САОБРАЋАЈНУ 

 инфраструктуру

  КАНАЛИЗАЦИЈА у целом 

 граду, рециклажа смећа
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7.
ДА ОВИ ОДУ, 

А ДА СЕ 
ОНИ НЕ ВРАТЕ


