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Изјављујем својом слободном вољом да приступам Покрету „Доста је било – Саша Радуловић“ основаног 
као група грађана у складу са изборним законодавством (у даљем тексту: Покрет) у складу са статутом 
Покрета као члан локалног одбора.

Обавеза свих чланова покрета је да поштују, јавно подржавају и промовишу вредности, принципе, програм, 
статут, кодекс понашања и етике Покрета, да штите и чувају углед Покрета. Прихватам ту обавезу.

Изјављујем да нисам члан ни једне друге политичке организације која излази на изборе и да, док сам 
члан одбора Покрета, нећу постати члан ни једне друге политичке организације која излази на изборе.

Изјављујем да имам бирачко право у општини чијем одбору приступам од     .

Обавезујем се да никада нећу учествовати у партијском запошљавању. Мени није потребно радно место 
у јавном сектору преко везе. Ја хоћу систем и једнаке услове за све. 

Ako уђем у скупштину као кандидат на листи Покрета, иако мандат припада мени, под пуном моралном 
одговорношћу се обавезујем да никада нећу трговати са својим мандатом и користићу свој мандат за 
борбу и промовисање вредности, принципа и програма Покрета. Обавезујем се да никада нећу гласати за 
било коју власт, па ни за власт овог Покрета, нити ћу бити део било које извршне власти без поштовања 
политике ПОТПУНЕ транспарентности. 

Покрет се финансира од месечних чланарина од 500 динара и малих донација чланова. Обавеза сваког 
члана локалног одбора је да плаћа месечну чланарину. Обавеза општинског одбора је да сакупи донације 
за оне чланове који немају новац за чланарину.  Прихватам ову обавезу. Уколико ми је потребна помоћ 
у плаћању чланарине, благовремено ћу се обратити председнику одбора.
Уколико постанем одборник и не будем запослен на другом радном месту и не  будем имао друга примања 
осим накнада за одборнички рад, 30% свих мојих одборничких примања ћу донирати локалном одбору 
покрета. У противном 50% свих мојих одборничких примања ћу донирати локалном одбору покрета. 
Примања изузимају стварно настале трошкове.



Обавеза свих чланова одбора је да прусуствују свим седницама одбора. Прихватам ту обавезу.

Изјављујем својом слободном вољом, неопозиво, под моралном и материјалном одговорношћу, да нећу 
износити, проносити или препричавати трећим лицима која нису чланови Покрета, нити злоупотребити 
на било који други начин, ресурсе, документе, емаилове, информације и податке који ми буду стављени 
на располагање као члану локалног одбора. Ресурси укључују, али нису ограничени на, кључеве, шифре, 
емаил налоге, Facebook профиле, групе и странице, Google Drive фолдере, Trello бордове, Google+ групе, 
Twitter профиле, интеренет странице на главном домену dostajebilo.rs као и свим другим доменима покрета.

Прихватам да могу бити искључен из одбора уколико не испуњавам своје обавезе.

Све напред наведено сматрам за своју изјаву, што потврђујем пред сведоцима својим потписом.
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