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Изјављујем својом слободном вољом да прихватам да будем одборник, односно посланик Покрета „Доста 
је било – Саша Радуловић“ (у даљем тексту: Покрет).

Ову изјаву дајем с осећајем моралне одговорности, као израз велике личне озбиљности и одлучности 
да помогнем спречавање даљег пропадања, распродаје и пљачке своје земље, свог града, свог краја и 
своје породице. Изјаву потписујем с осећајем да је ова политичка борба у коју улазим последњи воз за 
све нас. Због тога неуспех није опција.

Партократија убија Србију већ дуже од 25 година. Србија је постала земља страха, медијског мрака, 
корупције, рекета, буразерске економије, партијског запошљавања, беспризорне пљачке, купљених 
диплома, јефтине радне снаге, пропадајућих домаћих фирми и субвенционисаних „страних“ инвеститора. 
Живимо у њиховој партијској држави, партијском паразитском систему. Мени је тога доста. Нећу то више 
да дозволим и да трпим ћутке.

У борби против корупције и партократије, Србији је потребна ПОТПУНА транспарентност. Сваког месеца 
за претходни месец мора се објавити тачно колико је новца потрошенo из буџета по свим буџетским 
ставкама. За сваку буџетску ставку треба објавити списак правних и физичких лица која су добила новац 
(изузуев запослених) и објавити уговор по коме су добили новац. И тако за ЦЕО јавни сектор: од владе, 
преко министарстава, агенција, покрајине, градова, општина, фондова, али и културних, просветних и 
здравствених установа и јавних предузећа монополиста. Транспарентност је најбољи лек против корупције, 
јер корупција тражи тајност - да нико не зна.

Други део ПОТПУНЕ транспарентности су јавно објављене систематизације радних места. За свако радно 
место у јавном сектору, а има их преко 700.000, мора да се зна шта је посао, шта друштво добија, које 
су квалификације потребне за тај посао и јасни критеријуми за мерење радног учинка. А онда треба 
објавити и ко је тренутно на том радном месту, и то не име и презиме већ тачно коју школу је завршио. 
Ово је најбољи лек против партијског запошљавања и партијских кадрова с купљеним дипломама на 
измишљеним административним радним местима.



Подржавам вредности, принципе и програм Покрета. Србији није потребан вођа. Србији је потребан 
систем заснован на програму Покрета. Систем који ће бити јачи од сваког појединца. Јасна правила и 
једнаки услови за све. Мени није потребно радно место у јавном сектору.

Никада нећу учествовати у партијском запошљавању. Хоћу систем и једнаке услове за све.

Никада нећу трговати својим мандатом и борићу се за вредности, принципе и програм Покрета „Доста 
је било – Саша Радуловић“. Никада нећу гласати за било коју власт, па ни за власт овог покрета, нити ћу 
бити део било које извршне власти без поштовања ПОТПУНЕ транспарентности.
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