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ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ
ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ, АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ 

2 ИЗАЂИ И ГЛАСАЈ ПРОТИВ ВУЧИЋА,
ЗА УЛАЗАК У ДРУГИ КРУГ.
Избори су референдум
против пет година мрака. 4 КО ЈЕ САША

РАДУЛОВИЋ 
и зашто га 
се Вучић боји. 6 ДОЛАЗИ ВРЕМЕ 

ЋОРКЕ. Кривичне
пријаве против
Александра Вучића. 

Највеће 
ВУЧИЋЕВЕ 
ЛАЖИ. 10 НАШ ЦИЉ ЈЕ

ПРОМЕНА СИСТЕМА,
а не фотеља на
Андрићевом венцу. 

САША
РАДУЛОВИЋ
ЗА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ



“Ако је неко борац против 
Вучића, онда сам то ја. 
Ако некога Вучић не сме 
да погледа у очи, то сам 
ја. Направићемо им хаос 
на овим изборима. Али 
не на улицама, него међу 
гласачима, причајући им 
зашто ово не ваља, зашто 
овако не може да се води 

држава. Не може приватна, 
партијска држава, јер је ово 
наша земља, а не њихова 
држава. Наш циљ није 
да говоримо људима: 
“Немојте да гласате за 
друге кандидате”, него 
да подигнемо излазност. 
Порука свим бирачима 
је:  “Гласајте за оног 

кандидата који вам се 
допада и који најбоље 
представља ваше ставове”. 
Направићемо кампању која 
ће нас довести до тога да 
не буде његове победе у 
првом кругу, да буде другог 
круга и да онда сви заједно 
подржимо кандидата који ће 
ући у други круг.”

“Ако неко други буде имао 
јачу кампању од наше и 
боље грађанима објасни 
зашто је власт Александра 
Вучића лоша и дође до 
другог круга, ми ћемо 
га без икакве резерве 
подржати. Наша мотивација 
није фотеља на Андрићевом 
венцу. Наша мотивација је 

ОВИ ИЗБОРИ СУ
РЕФЕРЕНДУМ
ПРОТИВ НОВИХ
ПЕТ ГОДИНА МРАКА

ЗАШТО АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ НЕ СМЕ ДА ПОБЕДИ

ОВИ ИЗБОРИ СУ РЕФЕРЕНДУМ ПРОТИВ ВУЧИЋА. ОВИ ИЗБОРИ НИСУ 
ГЛАС ЗА ОПОЗИЦИОНЕ КАНДИДАТЕ. НИ 5. ОКТОБРА ВЕЋИНА ЉУДИ 
НИЈЕ ГЛАСАЛА ЗА КОШТУНИЦУ. ГЛАСАЛИ СУ ПРОТИВ МИЛОШЕВИЋА.

ЗБОГ ТОГА ЈЕ ТРЕБАЛО ДА ИМАМО ЈЕДНОГ ЗАЈЕДНИЧКОГ КАНДИДАТА.
ДО ДОГОВОРА НИЈЕ ДОШЛО ЗБОГ СУЈЕТА ПОЛИТИЧКИХ ЛИДЕРА

Саша Радуловић на Скупштини ДЈБ 2. марта 2017. године

ЗАТО ШТО ПРАВИ ТАЈНЕ УГОВОРЕ. ЗАТО ШТО ЈЕ УВЕО ПОЛИТИКУ ФАНТОМКИ.

ЗАТО ШТО ЈЕ ОСЛОБОДИО ТАЈКУНЕ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ПЉАЧКАШКИМ ПРИВАТИЗА-
ЦИЈАМА: МИРОСЛАВА МИШКОВИЋА, БОГОЉУБА КАРИЋА, СТАНКА СУБОТИЋА ЦАНЕТА...

ЗАТО ШТО ЈЕ И МЛАЂАН ДИНКИЋ ОСЛОБОЂЕН ОПТУЖБИ И ДАЉЕ ВОДИ ПРОПАЛУ ЕКОНОМСКУ 
ПОЛИТИКУ ИЗ ЊЕГОВОГ КАБИНЕТА. 

ЗАТО ШТО МУ ЈЕ СИНИША МАЛИ НАЈБЛИЖИ САРАДНИК И ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА, 
УМЕСТО ДА ЈЕ ПОД ИСТРАГОМ ТУЖИЛАШТВА ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА, 29 НЕКРЕТНИНА И 
УЧЕШЋА У ПРИВАТИЗАЦИЈИ БЕОПЕТРОЛА.
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победа над Александром 
Вучићем. Победа је 
могућа, он је рањив, има 
значајан пад популарности. 
Потребно је да подигнемо 
људе и да их изведемо на 
изборе конструктивним 
кампањама које говоре 
зашто су кандидати добри 
и критиком катастрофалне 
власти која сада води 
Србију. Циљ је победа, 
ми ништа друго не 
прихватамо. У политику 
нисмо ушли да седимо 
по страни, да заузимамо 
сигурне позиције. Ушли 
смо да победимо и на овим 
изборима ћемо победити 
Александра Вучића.”

“Ми смо од лета имали свог 
кандидата. То је Мирослава 
Миленовић која је по 
нама идеалан кандидат, са 
невероватном биографијом, 
са великим постигнућима 
у животу и то као жена у 
свету мушкараца. Успела 
је да нас научи много. Са 
тим кандидатом смо ушли 
у разговоре са другим 
кандидатима. Другим 
кандидатима, са којима смо 
разговарали, рекли смо да 
су ови избори референдум 
против Вучића. Ови избори 
нису о појединачним 
кандидатима нити да ли 

је један кандидат бољи 
од другог, већ реферндум 
против Вучића.” 

“Ми то тако нисмо бирали. 
Вучић је тако наместио 
потпуном контролом медија, 
где нико осим њега нема 
прилику да нешто каже, 
где се блате политички 
противници свакодневно. У 
таквој ситуацији ови избори 
могу бити само референдум 
против Вучића. Зато је 
потребно, као што нас учи 
5. октобар, да имамо само 
једног кандидата. Нама није 
битно да ли ће кандидат 
бити Јеремић, Јанковић, јер 
су нам прихватљиви, мада 
нису наши кандидати. Циљ 
је победа против Вучића, а у 
референдумским условима 
морате да имате само 
једног кандидата. Побеђује 
онај ко има 50% плус 1 
глас. Разговори су текли и 
кандидати су одлучили да 
соло уђу у председничку 
трку. То је сасвим у реду, 
њихово право. Ми смо у 
том тренутку погрешили, 
јер смо и даље инсистирали 
на договору. Требало је да 
већ тада изађемо са својим 
кандидатом. Међутим, 
направили смо ту грешку 
и пустили их да видимо 
шта могу да ураде. Након 

два месеца кампање, у 
истраживањима које смо 
радили, показало се да је 
стратегија ова два кандидата 
губитничка. По тој њиховој 
стратегији имамо велики 
број апстинената којима се 
не допада ни један ни други 
кандидат. Њихова подршка 
је између 5 и 10% у укупном 
бирачком телу. Иако је Вучић 
у значајном паду, на овако 
великом броју апстинената 
он може да победи у првом 
кругу. То смо јасно рекли 21. 
фебруара, као и да ће ДЈБ 
имати свог кандидата ако не 
буде било договора.” 

“Циљ на овим изборима 
је повећати излазност. 
Два кандидата нису у томе 
успела. Ако погледамо 
само бираче ДЈБ, од 10 
наших гласача, 3 неће да 
гласају ни за једног од ова 
два кандидата. Велика 
је апстиненција чак и 
међу нашим гласачима. А 
готово половина бирачког 
тела каже да неће изаћи 
на изборе. Покушавамо 
да допремо бар до свих 
наших гласача. Кад би 
се сад повукао Бошко 
Обрадовић, велики део 
његових бирача не би 
изашао на гласање јер 
не би имао за кога да 

гласа. Бели Прелетачевић 
сигурно може да анимира 
велики број гласача до 
којих нико, па ни кандидат 
ДЈБ не може да допре.”

“Морамо да дигнемо 
излазност и за то је потребна 
помоћ свих кандидата. 
Нажалост, до договора није 
дошло, не нашом кривицом. 
Ми смо договор желели 
јер је то једини начин да 
мотивишете бирачко тело 
које је против лоше владе 
Александра Вучића, али не 
мисле да је победа могућа.”

“Пошто је кукавички 
расписао изборе за 2. 
април и максимално 
скратио време кампање на 
30 дана, скупљање потписа 
ограничио на десет дана, 
суспендовао Скупштину 
на 30 дана, трчи трку са 
места председника Владе, 
што је незабележена 
пракса у историји 
демократских друштава, 
ми имамо врло мало 
времена да реагујемо. О 
овоме смо разговарали на 
скупштини Доста је било 
и дошли до закључка да 
кандидат покрета Доста 
је било будем ја и овим се 
кандидујем за председника 
Републике Србије.”

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ…
У Влади Србије су најзапосленији бравари јер председник “ломи кваке” у бесу кад ослободе 
тајкуна који му је коалициони партнер или кад повећају бонусе у јавном предузећу.
Авала филм је продат таксисти из Панчева да се не би знао прави купац.
Нотари у Србији су у стању да овере 60.000 потписа за 12 сати. Ако се зна да их има 431, 
оверавали су, по овој рачуници, темпом од једне секунде за један потпис. 

ЗАТО ШТО МИСЛИ ДА СУ СПАС СТРАНИ ИНВЕСТИТОРИ СА 
СУМЊИВИМ КАПИТАЛОМ, А НЕ НАША ПРИВРЕДА. 

ЗАТО ШТО НЕ ЗНАМО 
ГДЕ ТРОШИ 
НОВАЦ ИЗ 
БУЏЕТА. 

ЗАТО ШТО НАС ПРЕТВАРА 
У ЗЕМЉУ ЈЕФТИНЕ 
РАДНЕ СНАГЕ.

ЗАТО ЗАТОШТО ТВРДИ ДА 
СУ ГРАЂАНИ 
СРБИЈЕ ЛЕЊИ 
И ДА САМО ОН 
РАДИ.

ШТО НЕ РЕШАВА 
ПРОБЛЕМЕ СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИХ ГРАЂАНА… 
АЛИ ЈЕ ВРЛО ЗАБРИНУТ.
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Рођен је 1965. године. 
Одрастао у Сарајеву где је 
завршио основну и средњу 
школу и факултет. Отац 
Будимир, рођен у општини 
Дечани, Косово и Метохија, 
лекар, завршио Медицински 
факултет у Београду, 
пуковник и начелник 
санитета Сарајевске 
Армијске области. Мајка 
Даница, рођена у општини 
Бихаћ, економиста, 
завршила Економски 
факултет у Београду.
Завршио је средњу 
музичку школу, на 
инструментима виолина, 
клавир и гитара. Војни 
рок је одслужио 1984/85. 
у Словенији. Дипломирао 
је на Електротехничком 
факултет у Сарајеву 1989. 
године, смер аутоматика 
и електроника. Одмах 
након тога добио је посао 
у Сименсу у Немачкој где 
је радио на нуклеарним 
електранама. Каријеру је 
1993. наставио у Канади и 
САД где је оснивао и водио 

компаније од гараже до 
преко 150 запослених. 
Био је активни учесник 
бума Силицијумске 
долине. У Србију се вратио 
2005. године заједно са 
породицом како би деца 
обновила српски језик.

Српском привредом се 
бави од 2006. Стекао 
је лиценцу стечајног 
управника и портфолио 
менаџера, стручњака за 
хартије од вредности. 
Са Верицом Бараћ и 
Мирославом Миленовић 
борио се против корупције 
и радио на случајевима 24 
пљачкашке приватизације. 
У стечајним поступцима 
спашавао имовину 
државе од лупежа. Био 
је финансијски експерт 
тужилаштва за стечај и 
берзу, држао тренинге 
за тужиоце и полицијске 
инспекторе за привредни 
криминал. Пет месеци 
био је министар привреде 
у Влади Србије и за то 

време спречио пљачку 
Александра и Андреја 
Вучића, Синише Малог, 
Млађана Динкића, који 
су наставили тамо где је 
Тадићева власт стала.

Уверио се да је Александар 
Вучић центар корупције, 
изашао из Владе и са 
сарадницима основао 
покрет “Доста је било” 
чији је циљ да победи 
и уведе систем, правну 
државу јаких институција и 
слободних медија, заустави 
партијско запошљавање, 
уведе транспарентност и 
чисте рачуне. После само 
три године, сопственим 
снагама, нападан од свих, 
покрет је на изборима 2016. 
освојио 227.626 гласова и 
постао најјача опозициона 
парламентарна странка.
У Скупштини се најснажније 
супротставио партијском 
запошљавању, борио се 
против пљачкашких закона, 
против субвенција страним 
фирмама у којима наши 

радници раде за минималац, 
за враћање неуставно отетих 
пензија и плата. Поднео је 
бројне уставне иницијативе 
и кривичне пријаве против 
Александра Вучића.

Саша Радуловић је доказано 
највећи борац против 
режима Александра Вучића 
и партократије која убија 
Србију. Вучић већ три године 
не сме да изађе на ТВ дуел 
са Сашом Радуловићем 
јер зна да би након само 
једног дуела био готов. Ако 
Александар Вучић некога не 
сме да погледа у очи, онда је 
то Саша Радуловић. Спречио 
га је у пљачки тада, спречиће 
га у пљачки и сада.

Победа против Александра 
Вучића на председничким 
изборима је први корак ка 
промени система. Ти бираш 
- твоја земља или његова 
држава. Гласај за други круг. 
Гласај против Вучића. Да 
децу и унуке не гледамо 
преко Скајпа.

КО ЈЕ САША РАДУЛОВИЋ?
И ЗАШТО ВУЧИЋ НЕ СМЕ 
ДА ГА ПОГЛЕДА У ОЧИ

Гледам децу преко Скајпа
Србија пропада
Лупежи иду узбрдо, а поштени низбдро 
Грађани живе обесправљено
Расту тензије у региону
Бацамо новац на субвенције страним 
компанијама
Влада медијски мрак и блато
Важи правило да си нико и ништа ако ниси члан 
партије

Србију воде најбољи и у њој влада ред
Грађани лепо и радо живе у Србији 
Иста правила важе за све и сви имају једнаке шансе
Постоји систем, а не вођа
Грађани знају где је потрошен сваки динар из буџета на 
свим нивоима власти 
Судије раде свој посао без притиска и мешања са стране
Медији слободно и одговорно информишу јавност 
Породичне фирме имају шансу да се развијају
Важи правило да је битно шта знаш, а не кога знаш

ЖЕЛИМ ДА…  НЕ ЖЕЛИМ ДА...
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ПРОГРАМ ДЈБ У 20 ТАЧАКА ЦИЉ ЈЕ ПРОМЕНА 
СИСТЕМА, А НЕ ФОТЕЉА НА АНДРИЋЕВОМ ВЕНЦУ

Покрет “Доста је било” 
настао је пре три 
године с циљем да 

од Србије направи земљу 
у којој се лепо и радо 
живи. Србију по мери 
њених грађана. Да би 
Србија постала уређена 
земља мора да се промени 
систем. То не може да 
се уради из фотеље на 
Андрићевом венцу, мада 
председник Републике 
има важна овлашћења. 
Промена система из 
корена може да се изведе 
из Владе и парламента, 
али да би то било могуће 
потребан је први корак 
- победа над Вучићем. 
Победа на председничким 
изборима је тај први корак. 
Србији је потребан 
систем. Не вођа, већ 
систем. Владавина права 
и независне институције 
система. И одговорни 
лидери. Ово је програм 
ДЈБ у 20 тачака за Годину 
прекретнице:

Увести ПОТПУНУ 
транспарентност 
рада јавног сектора. 
Забранити потписивање 
тајних уговора. За цео 
јавни сектор објавити 
све потписане уговоре, 
месечно објављивати 
ко добија новац од 
државе,  јавних и 
државних предузећа, 
свих здравствених, 
културних, просветних 
и свих других установа. 
Објавити систематизације 
радних места и мерила 
радног учинка за цео јавни 
сектор.

Пописати и проценити 
СВУ државну имовину.

Донети нове изборне 
законе: директни избори 
за председнике општина 
и градоначелнике, 
већи цензус за 
коалиције, равномерна 
територијална 

заступљеност, нов закон о 
финансирању политичких 
странака.

Нов закон о медијима и 
слободном политичком 
приступу медијима.

Закон о пореклу 
имовине.

Укинути субвенције 
страним инвеститорима. 
Не постоји разлог да 
страни инвеститори 
буду привилеговани у 
односу на домаће. Фокус 
економске политике је 
домаћа привреда.

Увести ред у јавна 
предузећа. Јавни 
конкурси за све 
директоре.

Укинути противуставно 
смањење пензија. 
Вратити отето. Дуг 
према пензионерима 
претворити у државне 
обвезнице са каматом. 
Војним пензионерима 
ускладити пензије у складу 
са одлуком Уставног суда 
са каматом. Реформа 
пензионог система.

Вратити плате у јавном 
сектору на ниво пре 
смањења крајем 2014. 
Дуг за отете плате, као 
и за солидарни порез, 
претворити у државне 
обвезнице са каматом.

Раскинути уговор за 
Београд на води. 
Расписати јавни конкурс 
за урбанистичко решење 
за Савски амфитеатар.

Ставити ван снаге 
штетне законе: Закон 
о пољопривредном 
земљишту, Закон о 
конверзији земљишта, 
Закон о улагањима.

Повезати радни стаж 
СВИМ запосленим 

у фирмама у 
реструктурирању, 
приватизацији и стечају. 
Исплатити заостале 
зараде. Није посао 
запослених да наплаћују 
доприносе. То је посао 
државе. Стаж се повезује 
на нивоу минималца. 
Заостале зараде такође. 
Део изнад минималца се 
конвертује у власништво 
над предузећем.

Отворити широку јавну 
расправу о правосуђу, 
образовању и здравству. 
Ове реформе се не могу 
спровести за годину дана. 
Али је могуће отворити 
расправу о њима и увести 
транспарентност у њихов 
рад.

Укинути претплату 
за РТС. Извршити 
рационализацију. Трајно 
решити финансирање. 
Не плаћа се накнада за 
пријем преко антене.

Укинути оверу 
здравствених књижица. 
Здравствено осигурање 
за све грађане плаћено из 
буџета.

Смањити порезе и 
доприносе за трећину 
у два корака. Увести 
прогресиван синтетички 
порез. Први корак са 
почетном стопом од 

20% спровести одмах. 
Други корак орочити 
растом пореских прихода. 
Повећати минималац 
да прати пореско 
растерећење.

Увести универзалну 
социјалну заштиту 
за сва домаћинства 
без примања. Свако 
домаћинство без примања 
би добило социјалну 
помоћ од 15.000 динара 
месечно, плус 5.000 
динара по додатном члану 
домаћинства, тако да би 
трочлана домаћинства 
примала 25.000 динара 
месечно, а четворочлана 
30.000 динара. Цео систем 
социјалне заштите који 
имамо данас би заменио 
нови универзалан систем.

Поставити темеље 
аграрне реформе: 
државну земљу обрађују 
наши земљорадници уз 
ограничен посед. Вратити 
систем задруга.

Завршити реституцију без 
трошка за буџет. Вратити 
отето у натури. Оно што 
не може, вратити кроз 
супституцију.

Решити проблем кредита 
у швајцарским францима. 
Терет распоредити између 
банака и грађана који су 
узимали кредит.
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ПОГУБНЕ СУБВЕНИЦИЈЕ
НА РАЧУН ГРАЂАНА
Писали смо и у Скупштини 
говорили о погубним 
субвенцијама, посебно за 
Железару и Ер Србију. 

Из уговора о купопродаји 
имовине Железаре јасно 
је да се кинеском Хестилу 
не продаје предузеће, него 
његова имовина. Железара ће 
фактички бити ликвидирана, 
Кинези ће направити 
потпуно нову компанију у 
коју ће запослити раднике из 
ликвидиране Железаре, а све 
досадашње дугове и кредите 
платиће грађани Србије.

Остаје да још сазнамо да 
ли ће кинески Хестил по тој 
формули добити субвенције 
по сваком “запосленом” у 
својој новој фирми која је 
купила имовину од Железаре 
и разне друге погодности о 
трошку грађана Србије?

Према финансијском 
извештају Ер Србије за 2014. 
годину, компанија је крај 
фискалне године дочекала 
у минусу од 67 милиона 
евра. У 2013. години Етихад 
Ервејс потписао је стратешко 
партнерство са Владом 
Републике Србије који је 
претходио формирању Ер 
Србије. Као последица, српски 
национални авио превозник 
ЈАТ Ервејс престао је да 
постоји. Александар Вучић 
који је покренуо, хвалио и 
залагао се за договор, слагао 
је о годишњим губицима 
компаније. ЈАТ је пословао 
неупоредиво боље него што 
то тренутно чини Ер Србија 
чији је негативни биланс 
у потпуности покривен из 
буџета Републике Србије. 
Само у 2014. години, 
Вучићева Влада је “упумпала“ 
69.318.442,00 евра у Ер Србију. 
Да буде још горе, финансијски 
резултати Ер Србије држе се у 
тајности.

ПРОТИВ НЕУСТАВНО 
СМАЊЕНИХ ПЕНЗИЈА
Вучић је пензионерима 
неуставно смањио пензије 

за 9 одсто. То је не само 
неморално и противуставно, 
већ и економски штетно. 
Поднели смо уставну 
иницијативу против закона 
којим је Александар Вучић 
смањио пензије. Петицију је 
потписало више од 10.000 
грађана. Осам месеци 
касније, Уставни суд донео 
је срамну одлуку да нема 
основа за покретање 
поступка за утврђивање 
неуставности овог Закона, 
показујући на тај начин 
да је потпуно у власти 
партократије. Зато ће правда 
за пензионере којима је на 
овај начин отета стечена 
имовина  морати да се тражи 
пред Међународним судом 
за људска права у Стразбуру. 
У међувремену, Уставни суд 
је усвојио нашу иницијативу 
да се прекине неуставно 
смањење пензија у Вршцу.

НЕ ДАМО ЗЕМЉУ 
ИСПОД ЖИТА
Више од 5.000 хектара 
најплодније бачке земље 
у Сивцу и другим бачким 
местима је што продато, 
што дато у закуп „Арапима“, 
испод цене, непосредном 
погодбом, тајним уговорима. 
Александар Вучић је 
преко своје СНС већине у 
скупштини Србије донео 
противуставан закон о 
сарадњи са „Арапима“ из УАЕ, 
који практично каже да за 
одабране компаније из УАЕ не 
важе закони Србије, већ оно 
што се договоре две владе. 
Петицију је потписало преко 
10.000 грађана.

СУПЕРХИК БУЏЕТ
На седници Скупштине 
Србије на којој је разматран 
буџет за 2017. годину, Саша 
Радуловић оценио је да је 
реч о Суперхик буџету.  “Као 
тај лик из стрипа Алан Форд, 
он узима сиромашнима да 
би дао богатима. Тако и овај 
буџет, узима грађанима, 
пензионерима, запосленима у 
јавном сектору и даје страним 
инвеститорима и партијском 
паразитском систему, односно 
партијским кадровима.”

САКРИВАЊЕ БИОГРАФИЈА
Влада Србије понаша се као 
дружина изнад закона јер 
није поступила по одлукама 
Управног суда донетих у 
периоду од децембра 2015. 
до фебруара 2016. године. 
Управни суд донео је 15 
пресуда којима је налажио 
објављивање пословних 
биографија људи које је Влада 
поставила на одговорне 
функције у држави. Покрет 
Доста је било – Саша Радуловић 
поднео је 3. марта 2016. године  
кривичну пријаву против 
председника Владе Александра 
Вучића и генералног секретара 
Новака Недића због кривичног 
дела неизвршења судске 
одлуке из чл. 340. став 1.

ЗЛОУПОТРЕБЕ 
У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ
Због злоупотребе службеног 
положаја, спречавања 
слободе кретања, 
ускраћивања права на 
говор и на равноправност, 
посланици ДЈБ у Скупштини 
Србије поднели су у 
децембру 2016. године 
кривичну пријаву Првом 
основном јавном тужилаштву 
против председнице и 
потпредседника Скупштине 
Маје Гојковић и Верољуба 
Арсића и још девет посланика 
СНС који су, спроводећи 
њихове наредбе, угрозили 
права народних посланика 
ДЈБ. За кривична дела за 
која се терете, максимална 
предвиђена казна је пет 
година затвора.

ВУЧИЋЕВ КУМ НАМЕШТАО
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Саша Радуловић поднео је 
Тужилаштву за организовани 
криминал кривичну пријаву 
против Николе Петровића, 
директора Електромрежа 
Србије и кума премијера 
Александра Вучића, због 
сумње да је извршио 
кривична дела злоупотребе 
службеног положаја и 
злоупотребе у вези са 
јавном набавком. Пријава 
је поднета у септембру 
2016. године због основане 
сумње да је Петровић са 

позиције директора ЕМС-а 
2013. године са привредним 
друштвом „ААА-1 Рент“ доо 
закључио штетне уговоре о 
четворогодишњем закупу 
два аутомобила марке BMW.  
Цена закупа возила, које је 
ЕМС по истеку периода закупа 
требало да врати власнику, 
износила је 145.200 евра, 
док би за куповину тих истих 
нових возила по каталошкој 
цени, који би трајно остали у 
власништву ЕМС-а, требало 
издвојити 107.580 евра. 

УВРЕДЕ И КЛЕВЕТЕ
Против Александра Вучића 
поднета тужба Вишем суду 
у Београду ради надокнаде 
нематеријалне штете у висини 
од 2 милиона динара због 
јавног вређања, а Првом 
основном суду тужба Саше 
Радуловића против премијера 
због кривичног дела увреде 
из члана 170. Кривичног 
законика. Вучић је у периоду 
од 07.06.2016. до 27.10.2016. 
године на седницама Народне 
скупштине износио неистине 
и увреде са јасном свешћу и 
циљем да увреди и понизи 
лидера најјаче опозиционе 
групе у Скупштини.

УЗУРПАЦИЈА ДРЖАВЕ
Уставни суд Републике Србије 
прихватио је иницијативу 
покрета „Доста је било“ и 
покренуо је поступак за оцену 
уставности и законитости 
одлуке Владе Србије о 
оснивању координационог 
тела за спровођење борбе 
против корупције, на чијем 
је челу Александар Вучић. 
Он је као председник Владе 
добио неуставна и незаконита 
овлашћења да преслишава, 
усмерава и координира рад 
државних институција које 
су независне, попут Народне 
скупштине, Аутономне 
покрајине, Врховног 
касационог суда, Високог 
савета судства, Републичког 
јавног тужилаштва, Државног 
већа тужилаца, Тужилаштва 
за организовани криминал и 
бројних регулаторних тела, од 
Заштитника грађана до Државне 
ревизорске институције.

ДОЛАЗИ ВРЕМЕ ЋОРКЕ
ИНИЦИЈАТИВЕ И АКЦИЈЕ

ЊЕГОВА ДРЖАВАТВОЈА ЗЕМЉА ИЛИ
Против продаје Телекома стратешком инвеститору, против поклањања грађевинског земљишта тајкунима, против давања 
пољопривредног земљишта крупном капиталу, против продаје инфраструктуре и природних ресурса, против политике којом је 
Вучић наставио све што је радила и власт Бориса Тадића и Млађана Динкића. Петиција под називом  “Последњи воз. Твоја земља 
или њихова држава?” била је покренута у градовима широм Србије, прикупљено је готово 100.000 потписа. 
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ВУЧИЋЕВЕ
ЛАЖИ  
ПЕНЗИЈЕ: “Какве год реформе 
да предузимамо, шта год да се 
збива, драги пријатељи, имајте 
у виду једну ствар коју вам 
гарантујем, пензионери ће бити 
последњи у чија ће права било 
ко смети да дира у држави.”(10. 
3. 2014.)

Није прошло ни шест месеци, 
Вучић је смањио пензије 
девет одсто.

ПЛАТЕ: “У 2017. години 
просечна плата у Србији биће 
500 евра.”(7.1.2016.)

РЗЗС је саопштио да је 
просечна плата у јануару 
2017. била 337 евра (41.508 
дин). Реално, међутим,  људи 
у Србији раде за 200 евра 
(око 25.000).

САВАМАЛА: “Рећи ћемо 
народу истину (о Савамали), ма 
колико она била тешка и нама 
проблема правила... Држава ће 
пронаћи ко је то учинио, али и 
налогодавца.” ( 29.5.2016. )

Једанаест месеци јавност 
чека одговор, тужилаштво 
и полиција не саопштавају 
ништа. 

СИНИША МАЛИ: “Ако Мали 
има 24 стана неће бити 
градоначелник, без обзира 
да ли је кршио закон или не.” 
(27.10.2015.)

Агенција за борбу против 
корупције саопштила је да је 
Синиша Мали пријавио  29 
некретнина.

МЕДИЈИ: “Медији у Србији су 
слободни, не пада ми на памет 
да било кога цензуришем.” 
(17.04.2016.)

Недељник НИН експресно је 
кажњен са 300.000 динара 
због насловне стране 
“Фантом из Савамале”. 

БЕОГРАД НА ВОДИ: ”Пре краја 
2016. године Београдска кула 
ће споља бити потпуно готова.“ 
(27.6. 2014.)

Није ни започета. 
 

ДУЕЛ СА ОПОЗИЦИЈОМ: “Наћи 
ћу времена и  начина да изађем 
на дуел са њих петорицом.”(21. 
3. 2016.)

Вучић бежи од дуела на који 
га Саша Радуловић позива 
две године.

ЈЕФТИНИ СТАНОВИ: “Стан од 
80 квадрата грађани би могли 
да купе на кредит уз рату до 
130 евра. Могли бисмо да 
имамо око стотину хиљада 
таквих станова до краја  2015.” 
(9. 5. 2014.)

Ниједан такав јефтин стан 
није саграђен.

ПРУГА БЕОГРАД-
БУДИМПЕШТА: “Пре краја 
године крећемо у изградњу 
пруге Београд-Будимпешта, и 
да стигнемо до Будимпешта за 
2 сата и 15 минута.” (17. 3. 2015.)

Није почела изградња.

КАНДИДАТУРА ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА: ”Нећу да 
будем кандидат за председника 
Србије. Не пада ми на 
памет да будем кандидат за 
председника.” (21.3.2016.)

Најавио кандидатуру 
14.02.2017.

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА: “Једанпут 
недељно ћу да примам од пет 
до осам, и једанпут месечно 
ћу да примам од шест до 20 
или 22, у зависности од умора.” 
(29.5.2016.)

Два пута је примао грађане, 
једном у Београду (8. 07. 
2016.) и други пут у Нишу 
(15.10.2016.).

ОСТАВКА НА МЕСТО ШЕФА 
БИРОА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ: 
“Поднећу оставку па ће 
господин Николић неког другог 
да постави.“ (20.6.2014.)

Још је на челу Бироа.

ЗАКОН О ПОРЕКЛУ ИМОВИНЕ: 
“Усвојићемо Закон о пореклу 
имовине до краја 2016.” 
(9.8.2016.)

Закон није усвојен.

СТРАНАЧКО ЗАПОШЉАВАЊЕ: 
“Обећавамо грађанима да 
ће када дођемо на власт у 
предузећима и у управним 
одборима радити нестраначки 
кадрови.” (19.8.2011.)

Партијско запошљавање је 
метастазирало под његовом 
влашчу.

ФАБРИКА АВИО ДЕЛОВА: 
“До краја јуна очекујемо 
да буде отворена велика 
фабрика авио-компонената у 
Панчеву. Замислите да ћемо 
директно продавати ‘Боингу’ и 
‘Ербасу’.”(12.12.2013.)

Нема фабрике авио делова у 
Панчеву.

МЕРЦЕДЕС: “Данас је велики 
дан и поносни смо на повратак 
Мерцедеса у Србију (...) Биће 
продаван на подручју целе 
југоисточне Европе.” (9.03.2014.)
Само је шасија мерцедесова. 
Ниједан није продат ван 
Србије.

ПРОКОП: “Приступне 
саобраћајнице почињемо 
да радимо већ у марту.” 
(26.01.2016.)

Нема приступних 
саобраћајница.

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЖЕЛЕЗНИЦА: “Железнице 
Србије треба реструктурирати 
до краја ове године.”(27.4.2014.)

Железнице Србије таворе и 
пропадају. 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ: 
“Прочешљати штетне 
приватизације, инсистираћемо 
на одговорности у тридесетак 
случајева, о чему је износио 
податке Савет за борбу против 
корупције...” (26.1.2012.)

Њедна од 24 пљачкашке 
приватизације није судски 
решена. Вучић је ослободио 
Мишковића, Карића, 
Динкића…

ФАП: ”Долази ново време за 
ФАП, нашли смо стратешког 
партнера, који ће вам се 
следеће недеље представити, 
а реч је о једној од најмоћнијих 
европских компанија” 
(14.2.2014.)
 
ФАП ни дан данас нема 
стратешког партенра, 
фабрика је у предстечајном 
поступку, а радници 
већином отпуштени.

ИЗВИЊАВАМО СЕ ЗБОГ 
СИТНИЈИХ СЛОВА. 
ЛАЖИ ЈЕ МНОГО. 
НЕМА ДОВОЉНО 
МЕСТА ЗА СВЕ ЊИХ.
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Ово је оригинал покрета Доста је било. То су поруке 
по којима је покрет  постао препознатљив током 
три претходне године. Иза сваке од тих порука 
стајале су акције, законски предлози, уставне 
иницијативе, акције у Скупштини и ван Скупштине. 
Ове поруке дошле су са новим лицима, новим, 
неукаљаним људима који чине покрет Доста је било 
и људи су разумели да су искрене баш због тога. 
ДЈБ је постао препознатљив по њима зато што је у 
њима најјасније и најдиректније дефинисао главне 
проблеме државе и друштва и понудио решења.

Саша Радуловић је пре три године почео да гради 
странку на економским порукама: Посао за људе, а 
не за ботове. Нижи порези свима, а не субвенције 
одабранима. Да живимо од рада, а не од 
привилегија. Борба против буразерске економије. 
Нема 24 него 124 пљачкашке приватизације. 
Доста је било паразитског система. Потпуна 
транспарентност. Јавна власт да се врши јавно. 
Ниједна од тих порука није никада изневерена. 

Нама је драго да је друга кампања препознала 
да су наше поруке најбоље, па их је присвојила 
за себе. Поруке међутим нису довољне, 
порукама се не може позајмити ни политика 
ни решеност да се промени систем. Кад узмеш 
поруке, слогане и идеје од странке у истој 
земљи, истој кампањи и обратиш се истим 
бирачима то значи да немаш своје. Ми никад 
нисмо копирали ничији сет порука, јер би то 
значило да копирамо политику која није наша, 
а увек смо били само своји и настављамо да 
будемо такви. Кажу да је Никола Тесла рекао 
да му није жао што су украли његове идеје, већ 
што нису имали своје.

Покрет Доста је било наставља да развија своју 
политику, прави акције и односи победе попут 
недавно прихваћене иницијативе пред Уставним 
судом против принудног смањења пензија у Вршцу. 
Наставља да развија своје поруке и слогане. И 
слогане морамо ми. 

  Гласај против Вучића.      Ти бираш, твоја земља или њихова држава.    Партијски 
паразитски систем убија Србију. Партократија нам је отела државу. Политичке 
странке су подредиле себи целу државу. Ово је последњи воз.    Ми хоћемо да 
од Србије направимо уређену земљу у којој се лепо и радо живи, у којој иста 
правила важе за све и сви имају једнаке шансе. Србији треба систем, а не вођа.  
  Укинућемо све тајне уговоре.    Не дамо пензије паразитима.    Мањи намети 

свима, а не субвенције одабранима.    Не дамо земљу испод жита.    Биографије на 
сунце. Хоћемо да нас воде најбољи, а не партијски кадрови са лажним дипломама 
измишљених универзитета. Пристојну државу морају да воде пристојни људи. 
Важно је шта знаш, а не кога знаш.    Да се живи од рада, а не привилегија. За 
пристојне узбрдо, за лупеже низбрдо.    У спољној политици нема пријатељства, 
већ интереса.    Ми смо ти које смо чекали. Морамо ми. Ако не ми, онда ко. Ако 
не сад, онда кад.    Да се стиде лажови, а не оклеветани. Да трпе преваранти, а не 
преварени. Хоћемо слободне медије, а не медијско блато.    Србија се претвара у 
земљу јефтине радне снаге.    Да децу и унуке не гледамо преко Скајпа.

у Вучићевој 
кампањи за 
председника 
учествују страни 
тајкуни, они којима 
се дају субвенције и 
повластице

иако “медији” 
кажу да нас ММФ 
хвали, шеф ММФ-а 
Џејмс Руф изјавио 
је да су “плате у 
Србији БОЛНО 
НИСКЕ у односу на 
западноевропске 
стандарде”

Србија је прва 
на свету по 
“одливу мозгова”, 
односно одласку 
стручњака на рад 
у иностранство 
(Светски економски 
форум)

званичници Владе 
Србије службеним 
аутомобилима 
иду на Вучићеве 
митинге

у луксузним 
ДИПОС-овим 
вилама на Дедињу 
живе Вучићев кум 
Никола Петровић, 
пријатељ Горан 
Веселиновић, 
финансијер 
кампање СНС 2012. 
и главни контролор 
медијског тржишта 
у Србији

докторске дипломе 
су у Србији 
девалвиране, број 
докторанада је за 
пет година, од кад 
је СНС на власти, 
скочио за 374 одсто!

процењено је 
да је свака друга 
диплома у Србији - 
купљена

према ПИСА 
тестовима у Србији 
је половина 
ученика, 45,5 одсто, 
функционално 
неписмено!

ЈЕСТЕ
ЛИ ВЕЋ
ЧУЛИ
ДА…

ОВО СУ АУТЕНТИЧНЕ ДЈБ ПОРУКЕ


