ДРУГО ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ
ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ, АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

САША
РАДУЛОВИЋ

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ
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ИЗАЂИ И ГЛАСАЈ ПРОТИВ ВУЧИЋА,
ЗА УЛАЗАК У ДРУГИ КРУГ.
Избори су референдум
против пет година мрака.

3

ГДЕ СУ
нестали
гласачи?

5

АКО ПОБЕДИМ, ПАДА ВЛАДА,
ВРАЋАМ ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ
Наш циљ је промена система,
а не фотеља на Андрићевом венцу.
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ЗАШТО СМО
ПЕВАЛИ
Пада Влада

КО ЈЕ САША
РАДУЛОВИЋ
и зашто га
се Вучић боји.
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МЕДИЈСКИ
МРАК
и Вучићеве
лажи

8

КРУГ ЗА
ДРУГИ КРУГ:
фото прича

ОВИ ИЗБОРИ СУ
РЕФЕРЕНДУМ
ПРОТИВ НОВИХ
ПЕТ ГОДИНА МРАКА
Саша Радуловић на Скупштини ДЈБ 2. марта 2017. године

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.
“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.

Вучића лоша и дође до
другог круга, ми ћемо га без
икакве резерве подржати.
Наша мотивација није фотеља
на Андрићевом венцу. Наша
мотивација је 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

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

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 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.”

КАМПАЊА НЕСТАО ГЛАСАЧ
У
оквиру председничке
кампање Доста је
било покренуо је
герила кампању под називом
“Нестао гласач” која ће бити
спроведена у свим одборима
у Србији.

Ова кампања има за циљ
да подигне свест грађана о
чињеници да ако на изборе
не изађе довољан број
гласача, Александар Вучић ће
победити у првом кругу. Због
тога је један од наших главних
циљева скретање пажње на
овај проблем и анимација и
мотивација гласача да преузму
ствари у своје руке изласком
на биралишта 2.априла.

прави плакати који се лепе по
бандерама са сликом нестале
особе коју тражи породица. По
узору на ове плакате, и наши
плакати ће имати све елементе
огласа којим се тражи нестала
особа, осим што ће уместо
слике нестале особе стајати
силуета мушкарца или жене,
који симболизују несталог
гласача за којим сви трагамо.
Истина јесте да ће успех ових
избора зависити од наше
способности да пронађемо
нестале гласаче, односно од
наше вештине да анимирамо
незаинтересовани део
популације који ћемо из
апстинената претворити у
гласаче.

Велики број гласача апситнира
већ годинама и не показује
никакво интересовање за
политичка дешавања која
итекако утичу на животе свих
грађана Србије, како нас који
гласамо, тако и свих оних своју
судбину препуштају другима
одлуком да не изађу на изборе.
Кампања носи симболичан
назив “Нестао гласач” и биће
спроведена кроз три канала
као што су интернет, посебно
издање ДЈБ новина и плакати
који ће бити главни канал ове
кампање.
Плакати су замишљени у
форми огласа којим се трага за
несталом особом, као што су
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ЗАШТО АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ НЕ СМЕ ДА ПОБЕДИ
ЗАТО

ШТО ПРАВИ ТАЈНЕ УГОВОРЕ.

ЗАТО

ШТО ЈЕ ОСЛОБОДИО ТАЈКУНЕ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ПЉАЧКАШКИМ ПРИВАТИЗАЦИЈАМА: 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.

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

ЗАТО

ШТО ТВРДИ ДА
СУ ГРАЂАНИ
СРБИЈЕ ЛЕЊИ
И ДА САМО ОН
РАДИ.

ШТО ЈЕ УВЕО ПОЛИТИКУ ФАНТОМКИ.

ЗАТО
ЗАТО

ШТО НАС ПРЕТВАРА
У ЗЕМЉУ ЈЕФТИНЕ
РАДНЕ СНАГЕ.
ШТО НЕ РЕШАВА
ПРОБЛЕМЕ СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНИХ ГРАЂАНА…
АЛИ ЈЕ ВРЛО ЗАБРИНУТ.

ПОРОДИЦА
АПСТИНЕНОВИЋ

ЦРТАНА СЕРИЈА КОЈА ЋЕ ВАС НАСМЕЈАТИ

У

оквиру кампање
„Нестао гласач“, наш
тим за маркетинг и
комуникације покренуо
је цртану серију која има
за циљ да анимира младе
апстиненте и мотивише их да
изађу на изборе.
Ова серија кроз симпатичне
карактере породице
коју смо симболично
назвали породица
Апстиненовић, бави се темом
незаинтересованости за
политичку ситуацију међу
грађанима свих старосних
доба. Тако смо дошли до
приче о породици у којој
ниједан од чланова не гласа
већ годинама, осим баке

Dostajebilo) погледајте
епизоде цртаног серијала
„Породица Апстиненовић“
чији чланови у различитим

Апстиненовић која једина
одувек редовно гласа.
На овај начин скрећемо
пажњу на парадоксалну
ситуацију у нашој земљи у
којој знатно старије гласачко
тело својим редовним
изласком на изборе
заправо утиче на судбину
младих људи који због
незаинтересованости одлуке
о својој будућности несвесно
препуштају најстаријим
грађанима који су највећим
делом проживели своје
животе.
На нашем Youtube каналу
youtube.com/user/
DostajebiloRestart и Фацебоок
страници (facebook.com/
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животним ситуацијама на
трагикомичан начин постају
свесни последица неизласка
на изборе.

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

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

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

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.

НЕ ЖЕЛИМ ДА...

ЖЕЛИМ ДА…
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
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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

АКО ПОБЕДИМ, ПАДА ВЛАДА, ВРАЋАМ ПЛАТЕ
И ПЕНЗИЈЕ ЦИЉ ЈЕ ПРОМЕНА СИСТЕМА,
А НЕ ФОТЕЉА НА АНДРИЋЕВОМ ВЕНЦУ

С

амо једно (неометано)
представљање на
РТС председничког
кандидата “Доста је било”
Саше Радуловића потврдило
је да он граби напред
крупним корацима, иако је
кренуо касно и “из минуса”
јер се чекао договор око
заједничког кандидата
против Вучића. Клип са
РСТ-а прегледало је више
од 200.000 људи за мање
од 24 сата. Поређења ради,
клипове неких других
кандидата прегедало је три,
односно девет хиљада људи.
Грађани једноставно
препозњу искреност,
памет и несебичност Саше
Радуловића. Прихватају
његове анализе и увиде. И
сами све то виде око себе.
Зато му верују. Радуловић
не лаже и не покушава да
било кога превари. Људи то
разумеју и подршка расте.
Радуловић је за кратко
време успео да наметне и
главне теме ових избора,
ИЗЛАЗНОСТ и ДРУГИ КРУГ,
којих пре његовог уласка у
трку није ни било. Сада сви
само о томе причају, а неки
праве и Б кампању на тим
темама и порукама. Доста
је било има идеја на претек,
слободно је да их сви користе.
Наш циљ је победа на
изборима ПРОТИВ ВУЧИЋА.
А након тога победа на
парламентарним изборима и
пад владе.
“Имамо прилику не само да
победимо на председничким
већ и после тога на
парламентарним изборима.
А онда ћемо урадити све оно
што пише у нашем плану од
20 тачака. Да, ја ћу вратити

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

пензионерима отете пензије;
да, ја ћу вратити отете плате;
да, ми ћемо увести потпуну
транспарентност, сваки
уговор ће бити објављен,
за сваки динар ће се знати
како је потрошен и да,
ми ћемо донети Закон о
пореклу имовине јер без тога
не можете да искорените
корупцију”, најавио је
кандидат ДЈБ недавно у
Крушевцу.

НИСМО СВИ ИСТИ
“Кажу ми људи: политичари су сви исти! То је у ствари и
најгора ствар коју су урадили у политици у Србији, да људи
помисле да су сви исти и да ништа не може да се промени,
Али, МИ НИСМО ИСТИ. Ја сам био већ на власти. Људи
кажу кад сте у опозицији говорите једно а кад дођете на
власт онда радите оно исто што су радили и претходни на
власти. То је тачно и ја знам да је то тако, али ја знам да смо
ми ЗАИСТА различити, Ја сам већ био на власти имао сам
као министар ћуп од 300 милиона евра. Водио сам рачуна
о сваком динару, нисам узео ни један динар за себе, нисам
никоме дао да украде динар, уводио сам ред у јавни сектор.
Нажалост, заустављен сам у томе од стране Александра
Вучића, онда сама поднео оставку, сишао са ћупа и кренуо
од нуле да градим политичку организацију...Ја бих морао
да будем много глуп човек да будем на ћупу где су паре, да
кренем овако од нуле, да би победио на изборима, стекао
поверење грађана, а онда се вратио на ћуп и радио исто.
Биће да НИСМО ИСТИ. (Саша Радуловић на РТС-у 19.3.2017.)
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:

Саша Радуловић и покрет
Доста је било имају стабилан
раст последње три године,
и најискренију, а тиме и
најбољу, председничку
кампању што људи
препознају. Кандидату власти
све то мрси конце, и зато не
чуди што се плаши другог
круга. И он, као и цела Србија,
зна да је тада готов.

1 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,

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
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јавних и државних предузећа,
свих здравствених,
културних, просветних и свих
других установа. Објавити
систематизације радних
места и мерила радног
учинка за цео јавни сектор.

2 Пописати и проценити
СВУ државну имовину.
3 Донети нове изборне
законе: директни избори
за председнике општина и
градоначелнике, већи цензус
за коалиције, равномерна
територијална заступљеност,
нов закон о финансирању
политичких странака.
4 Нов закон о медијима
и слободном политичком
приступу медијима.
5 Закон о пореклу
имовине.
6 Укинути субвенције
страним инвеститорима.
Не постоји разлог да
страни инвеститори буду
привилеговани у односу на
домаће. Фокус економске
политике је домаћа
привреда.
7 Увести ред у јавна
предузећа. Јавни конкурси
за све директоре.
8 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.
9 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.
10 Раскинути уговор
за Београд на води.
Расписати јавни конкурс за
урбанистичко решење за
Савски амфитеатар.

11 Ставити ван снаге
штетне законе: Закон
о пољопривредном
земљишту, Закон о
конверзији земљишта, Закон
о улагањима.
12 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.
13 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.

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.

14 Укинути претплату
за РТС. Извршити
рационализацију. Трајно
решити финансирање. Не
плаћа се накнада за пријем
преко антене.
15 Укинути оверу
здравствених књижица.
Здравствено осигурање
за све грађане плаћено из
буџета.

18 Поставити темеље
аграрне реформе: државну

земљу обрађују наши
земљорадници уз ограничен
посед. Вратити систем задруга.

19 Завршити реституцију
без трошка за буџет. Вратити
отето у натури. Оно што
не може, вратити кроз
супституцију.
20 Решити проблем
кредита у швајцарским
францима. Терет распоредити
између банака и грађана који
су узимали кредит.

16 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.
17 Увести универзалну
социјалну заштиту за сва
домаћинства без примања.

ЗАШТО СМО ПЕВАЛИ
“ПАДА ВЛАДА”

Н

а конференцији за
медије у Скупштини
Србије, пре него што
су отпевали Бајагину песму
“Пада влада”, посланици
ДЈБ су обавестили јавност
о срамној последњој
седници Скупштине у
2016. години у коју је
Маја Гојковић угурала чак
27 разиличитих закона
и одлука у једну тачку
дневног реда и тиме
онемогућила било какву
смислену расправу о њима.
Уместо да се расправља
барем десет пута дуже о
важним законима, расправа
је трајала свега два дана.
Ни то није било доста, па
су у страху од тога да ће
расправа потрајати до

четвртка кад би премијер
морао да дође у Скупштину
и одговара на питања
посланика, држали
бесмислену седницу
целу ноћ до осам ујутро
и спасили га од питања.
Током редовног заседања
Скупштина је за 75 дана
усвојила 88 закона и тај
податак говори о томе
да је Скупштина постала
ургентни центар слупане
Владе. Из протеста
против оваквог гажења
Скупштине, посланици
ДЈБ су владајућој већини
и грађанима отпевали
поменуту песму. Ове
разлоге НИЈЕДАН медиј
није пренео. Пренели
су само да смо певали у
Скупштини.

Када се посматрају сви
медији, вест о перформансу
посланика Доста је било у
Скупштини објављена је чак
124 пута. Од тога је 27 пута
у различитим медијима
објављена основна вест,
без коментара, и то је у
рангу најобјављиванијих
вести из ДЈБ. Негативне
реакције на перформанс
објављене су три и по пута
више, чак 97 пута.
Вест или извештај о певању
у Скупштини уопште нису
објавили РТС, Пинк, Студио
Б, Б 92 и Радио Београд, не
рачунајући портале РТС
и Б92, где се вест у првом
тренутку ипак пробила.
Гледаоци и слушаоци
наведених, најмоћнијих
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медија под премијеровом
контролом два дана су
слушали искључиво
коментаре представника
власти на перформанс
посланика Доста је било.
Нису имали прилику да
чују ни реч од онога што је
Саша Радуловић рекао на
конференцији за новинаре
на чијем крају су посланици
отпевали песму “Пада влада”.
Пробијање медијске блокаде
на РТС-у, без обзира што је у
оквиру негативне кампање,
био је један од циљева
и остварен је. Зато смо
певали. За сад је важно да
сви грађани Србије чују за
Доста је било. А онда ће брзо
разумети да се не плашимо и
да смо врло озбиљни.

МЕДИЈСКИ МРАК И ВУЧИЋЕВЕ ЛАЖИ

М

едијски мрак у
председничкој
кампањи је потпун.
Један кандидат, онај што се сам
кандидовао да сачува власт, не
скида се са малих екрана свих
телевизија, приватних посебно.
Истраживачи су утврдили
да је Александар Вучић од
званичног почетка кампање
2. марта па у наредних
десет дана, у елкетронским
медијима имао далеко највећи
простор од свих осталих
председничких кандидата
заједно. Однос је 10:1,
односно Вучић је заступљен

која прати ове изборе. Они
су далеко од равноправних.
О чему се овде ради најбоње
се види из врхунског цинизма
који је Вучић изговорио на
Хепи ТВ : “Свима смо дали да се
кандидују.”!!!

скоро 60 одсто, а први следећи
испод њега са 6 одсто. Да
све буде горе, у ове податке
нису урачунате минуте које
Вучић добија за премијерске
активности, које редовно
злоупотребљава за сопствену
председничку кампању.
На пример, на појединим
премијеровим омиљеним
телевизијама као што је ТВ
Пинк, он је заступљен са
невероватних 89,46 осто, а
Саша Радуловић са 0,7 одсто.
На неким другим телевизијама
размере нису тако драстичне,
али то ништа не мења у општој
атмосфери нерегуларности

Кад је већ свима ДАО да
се кандидују, ред је да
председничке кандидате
провуче кроз медисјко блато
у таблоидима и специјалним
емисијама на, такође
његовом, Студију Б. Нису на
удару само председнички
кандидати већ и људи који их
подржавају. Тако је легенда

МЕДИЈСКИ МРАК СВЕ
ГУШЋИ, УСКОРО СВИЋЕ

кошарке Душан Дуда Ивковић
завршио на насловној страни
таблоида јер је подржао једног
председничког кандидата.
Како кампања буде одмицала,
медисјки мрак ће бити све
гушћи, а блато све дубље.
Али, има она народна, мрак је
најгушћи пред зору.
Зато: Изађи и галасај! ТВОЈА
земља или ЊЕГОВА држава!
Доста је било!
Пред зору је најгушћи мрак.
Доста је било бори се да медији
буду слободни и одговорни.

ВУЧИЋ СЛАЖЕ ЧИМ ЗИНЕ
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”.

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.).

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

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.

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.

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

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.

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.

ПРУГА БЕОГРАДБУДИМПЕШТА: “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.

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.

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.

МЕРЦЕДЕС: “Данас је велики
дан и поносни смо на повратак
Мерцедеса у Србију (...)
Биће продаван на подручју
целе југоисточне Европе.”
(9.03.2014.)

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА: “Једанпут
недељно ћу да примам од пет
до осам, и једанпут месечно

7

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.

ФОТО ПРИЧА
КРУГ ЗА ДРУГИ КРУГ:

П

редседнички кандидат
Доста је било
Саша Радуловић са
посланицима и одборницима
налази се на турнеји
симболично названој “Круг
за други круг”. Они позивају
грађане да изађу на изборе
и гласају, јер само велика
излазност доводи до другог
круга и победе над Вучићем.
Обилазак је кренуо са југа
Србије, у Врању, наставио се
посетом Лесковцу, Нишу, Бору,
Зајечару и многим другим

Немају новца да плате пиће
у кафани, а камоли да изведу
пријатеље на вечеру. То је
заиста велики проблем који
сви грађани осећају.
Људи се надају бољем али
и већ пет година слушају
како ће нам бити боље и
како ће бити уведен ред
и спроведене реформе.
Међутим ништа од тога реда
и тих назови реформи које
то и нису грађани не осећају.
Биле су најаве 2012. да ће нам
бити боље за шест месеци, а

местима тог дела Србије.
Велики број грађанa брине
се око многих ствари,
а економија је свима
напамети: ниска примања,
пензије које су отете.
Постоји велики број питања
око којих су људи уплашени
за сопствену егзистенцију,
јер новца нема, фрижидери
су празни, новчаници
су празни и оно што је
најтужније је чињеница
да се затварју у куће и не
излазе јер се изгледа стиде.

8

ако не буде да ће премијер
поднети оставку. Па да ће
нам бити боље 2013. па 2014,
па 2016. Ево нас у 2017. и
ништа се не мења.
До промене може доћи
само ако на изборима дамо
ОТКАЗ Вучићу. Зато изађи
и гласај: ТВОЈА земља или
ЊЕГОВА држава!
Турнеја се наставља по
западној Србији, Шумадији
и Војводини, а завршне
конвенције биће у Нишу,
Новом Саду и Београду.

