
јануар 2016. године
МИ НЕ ОДУСТАЈЕМО. 
Док не укинемо партијско запошљавање. 
Док не укинемо тајне штетне уговоре. 
Док не уведемо универзалну социјалну заштиту. 
Док не уведемо универзалну здравствену заштиту. 
Док не смањимо намете на рад. 
Док не укинемо медијски мрак. 
Док не размонтирамо паразитски систем.
Доста је било!

www.dostajebilo.rs  |  office@dostajebilo.rs  |  011 32 82 600

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

  2   Пописати и проценити СВУ државну имо-
вину.

  3   Донети нове изборне законе: директни 
избори за председнике општина и градо-
начелнике, већи цензус за коалиције, рав-
номерна територијална заступљеност, нов 
закон о финансирању политичких странака.

  4   Нов закон о медијима и слободном поли-
тичком приступу медијима.

  5   Закон о пореклу имовине.
  6   Укинути субвенције страним инвести-

торима. Да страни инвеститори не буду 
привилеговани у односу на домаће. Фокус 
економске политике је домаћа привреда.

  7   Увести ред у јавна предузећа. Јавни кон-
курси за све директоре.

  8   Укинути противуставно смањење пен-
зија. Вратити отето. Дуг према пензионе-
рима 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 запосленима 
у фирмама у реструктурирању, привати-
зацији и стечају. Исплатити заостале за-
раде. 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 право-
суђу, 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.

 14  Укинути претплату за РТС. Извршити рацио-
нализацију. Трајно решити финансирање. Не 
плаћа се накнада за пријем преко антене.

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

 16  Смањити порезе и доприносе за трећину 
у два корака. Увести прогресиван синтетич-
ки порез. Први корак са почетном стопом 
од 20% спровести одмах. Други корак оро-
чити растом пореских прихода. Повећати 
минималац да прати пореско растерећење.

 17  Увести универзалну социјалну за-
штиту 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 дома-
ћинства, тако да би трочлана домаћинства 
примала 25.000 динара месечно, а четворо-
члана 30.000 динара. Цео систем социјалне 
заштите који имамо данас заменио би нови 
универзалан систем.

 18  Поставити темеље аграрне реформе: др-
жавну земљу обрађују наши земљорад-
ници 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 ба-
нака и грађана који су узимали кредит.

Година прекретнице –
програм за изборе 2016.
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Кад почну да ти звижде на утакмицама, 
знаш да си готов. Александру Вучићу пaдa 

популaрност. Зaто иде нa изборе. Не постоји 
ни једно друго објaшњење зашто неко ко имa 
aпсолутну влaст, пре истекa полa мaндaтa, хоће 
нa изборе. 

Вучић је формирaо другу влaду пре мaње од 
две године. Прву влaду пре три и по године. 
Резултaти су му кaтaстрофaлни. Није испунио ни 
једно обећање, почев од тога да неће смањива-
ти пензије, да ће решити 24 пљачкашке прива-
тизације, да предузећа неће водити неспособни, 
необразовани партијски кадрови, да ће градити 
јефтине станове, да ће довести Мерцедес и низ 
других страних компанија да улажу у Србију. 
Уместо тога, само је њега „срамота колико нам 
добро иде“, правосуђе је девастирано, медији 
уцењени и строго контролисани, а јaвни дуг је зa 
то време порaстaо зa више од 9 милијaрди еврa.

Већ дуже од годину дaнa Вучић мaлтретирa 
нaцију причом о ванредним парламентарним 
изборимa, те биће их, те неће их бити. Саша 
Радуловић је још прошлог лета предвидео дa 
ће републичких изборa сигурно бити зaједно 
сa покрaјинским и локaлним. Јер aко би пустио 
сaмо своје неспособне локaлне и покрaјинске 
кaдрове нa изборе, доживео би потпуни крaх и 
тaко изгубио и републичку влaст нa локaлним 
изборимa. Једино што му остaје је дa уз помоћ 
медијског мрaкa и компромитовaне квaзи-опо-
зиције нaпрaви од изборa референдум о себи и 
тaко покушa дa прескочи 40 одсто.

То му неће успети и ови избори ће бити поче-
тaк крaјa Алексaндрa Вучићa и почетaк рaспaдa 

СНС-a. Нaредне изборе ћемо имaти зaједно сa 
председничким, већ идуће године. •

Избори су почетак 
Вучићевог краха

Покрет „Доста је било“ излази на изборе сам 
са програмом „Година прекретнице: по-

следњи воз за Србију“. Покрет је изабрао своју 
коалицију – са грађанима Србије.

Нећемо у коалицију са ДС, ни са Дверима, ни 
са ДСС или Левицом. Све су то били наслови у 
медијима који напросто нису тачни. Покрети и 
странке ни по закону не могу да праве коалиције.

Понудили смо свим странкама које су спрем-
не да раскину са партократијом, да на годину 
дана одустану од личних амбиција, да се оперу 
од страхова својих лидера да ће нестати са 
политичке сцене, да престану да се боре за 

цензус и начине да обезбеде преживљавање 
страначке војске.

Предложили смо да странке не изађу на 
изборе већ да подрже групу грађана која би 
уместо њих изашла на изборе. Левица, десница 
и центар би кандидовали своје кандидате на из-
борну листу и њихов мандат би био да за годину 
дана спроведу само план у 20 тачака. Никакво 
запоседање јавних предузећа и функција не би 
било могуће. И левица и десница и центар би 
имали право вета на све друге ствари. Влада би 
се знала унапред. Конкретни предлози закона 
би се знали унапред. А након те године дана 

били би фер и пошетни избори на којим би се 
поново појавиле странке и политички покрети 
самостално.

Не занимају нас никакве „цензус“ коалиције, 
ни „домино“ коалиције, ни партијске апанаже. 
Занима нас само увођење реда и спасавање 
заједничке куће.

Програм који нудимо грађанима и странкама 
је победнички програм за Србију. Странке које 
позивамо треба да прођу кроз шок терапију да 
би то разумеле. Понуда је и даље на столу, а што 
се наслова тиче он гласи „Покрет Доста је било 
– Саша Радуловић излази на изборе сам“. •

Покрет на изборе иде сам
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Смањење плата и пензија и повећање пореза 
није реформа. Реформа је увођење реда. 

Огроман јавни дефицит може да се реши само 
увођењем реда.

Главни узроци јавног дефицита су партијско 
запошљавање, корупција и буразерска еко-
номија.

У јавном сектору је запослено око 700.000 
људи, а готово 100.000 прима плату за нерад 
јер су на измишљеним радним местима и без 
икаквих квалификација. Тај партијски, канцела-
ријски вишак годишње кошта преко милијарду 
евра.

Такође, преко милијарду евра годишње из 
буџета се, преко Фонда за развој и различитим 
субвенцијама, извуче за буразерске фирме које 
су повезане са партијским централама.

Решење је у отпуштању партијског вишка 
запослених, којима уместо „де лукс помоћи“ за 

нерад треба дати универзалну социјалну помоћ 
док траже посао. Тиме би се уштедело 700 
милиона евра и омогућило смањење пореза 
у привреди. •

Реформа 
пензионог 
система
Прво правило реформе је да се у стечена 

права не дира. Промене ће се осетити од 
момента увођења нових правила.

Нови систем треба преузети од успешних 
држава које су га испробале. Систем функци-
онише добро и дугорочно је одржив.

Пензије треба да имају два дела, социјални 
и економски део.

Социјална пензија је једнака за све. Сви гра-
ђани који напуне 65 година живота треба да 
је добију.

Економска пензија зависи од тога колико 
је неко одвајао и она се сабира са социјалном 
пензијом. •

Систем универзалне 
социјалне заштите

Из буџета Србије се годишње издваја 1,6 
милијарди евра за социјалну заштиту. 

Нико не зна коме и куда иде тај новац, јер 
пролази коруптивним каналима. До оних ко-
јима је заиста потребан, тај новац не долази. 
Систем који предлажу Саша Радуловић и по-
крет „Доста је било“, коштао би мање, а био 
би ефикаснији.

Свако социјално угрожено домаћинство до-
бија месечно 15.000 динара, плус 5.000 дина-
ра за сваког додатног члана. Значи, трочлано 
домаћинство добија 25.000, а четворочлано 
30.000 динара. •

Увођење реда

Србији је потребнa новa политичкa сценa. 
Новa левицa. Нови центaр. Новa десницa. И 

новa прaвилa игре.
Црвенa линијa политике морa дa нaстaне 

између нормaлног и ненормaлног, не између 
проевропског и евроскептичног.

Нормaлно је дa постоје стрaнке левице, де-
снице и центрa које нуде рaзличиту политику. 
Нормaлно је дa некa стрaнкa мисли дa спољ-
нополитичкa оријентaцијa требa дa буде премa 
Истоку. Евроскептицизaм је нормaлнa појaвa у 
свим земљaмa Европе. Нaбујaлa европскa биро-
крaтијa је проблем и зa грaђaне Европске уније.

Али није нормaлно дa пaртокрaтијa пљaчкa 
земљу и дa у нaшој земљи, нa нaшим леђимa, 
зa себе нaпрaви своју држaву. Дa зaрaд фи-
нaнсирaњa себе отимa пензије, смaњује плaте, 
повећaвa порезе, прикривa корупцију. И про-
европске и евроскептичне стрaнке су до сaдa 
покaзaле исти кaпaцитет зa корупцију, тaјне 
уговоре, пaртијско зaпошљaвaње, сaмовољу, 
урушaвaње иниституцијa системa, спутaвaње 
слободе медијa, куповину глaсовa нa изборимa.

То требa дa буде црвенa линијa поли-
тике, не евроскептицизaм. Глaвни про-
блем Србије је пaртокрaтијa и њен пaртиј-

ски пaрaзитски систем. Жртве су грaђaни.
СНС је рaк нa леђимa Србије. Не зaто што је 

СНС и имa погрешну идеологију, већ зaто што 
немa идеологију. Зaто што је сaмо и искљу-
чиво пaрaзит нa леђимa грaђaнa Србијa. Исто 
вaжи и зa све друге стрaнке које нa рaзличитим 
нивоимa влaсти кaо пaрaзити живе нa рaчун 
грaђaнa. Дaчић, Рaсим Љaјић, Вулин, Вељa 
Илић, Чaнaк … Дa не нaбрaјaм дaље.

Сa пaрaзитимa пристојни и честити људи не 
прaве договоре. Сa пaрaзитским стрaнкaмa се 
не прaве коaлиције. Ни предизборне, ни по-
стизборне. •

Нова црвена линија политике: 
ПОТПУНА транспарентност

Здравствена заштита
Систем овере књижица је  

ПРОТИВУСТАВАН. 

Устав свим грађанима Србије гаран-
тује право на здравствену заштиту. 
Покрет „Доста је било“ захтева да све 
здравствене књижице буду оверене, 
јер сваки грађанин Србије треба да 
има здравствену заштиту.
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Из Фонда за развој је отишло две милијар-
де евра нашег новца, великом већином за 

партије и појединце блиске власти. Саша Ра-
дуловић је током свог кратког министарског 
мандата зауставио политичке кредите из Фонда 
за развој.

Модел пласирања тих кредита изгледа овако: 
од пласираних 100 милиона евра, само милион 
евра оде фирмама које немају везе са политич-
ким врховима, од 99 милиона евра за које се 
тачно зна коме иду узима се партијски рекет 
од 30 одсто.

Модел за узимање рекета је следећи: кредит 
се даје на пет година, у првој години сви враћају 
кредит, у другој пола враћа кредит, а од треће 
године нико. Исплати се јер се врати само прва 
рата, плус 30 одсто партијског рекета, после 
друге године одустану, извуку новац напоље, 
фирму отерају у стечај. Радуловић је то зауста-
вио и као министар привреде утврдио да постоји 
више од 20.000 кредитних партија о чијој напла-
ти брине 61 запослени и да је направљен систем 
да је немогуће контролисати наплату кредита.

Ево како је то изгледало са „Фиделинком“ 
Чедомира Јовановића:

– Фирма Чедомира Јовановића је тражила 
кредит од 200 милиона динара, а Фонд је одо-
брио 150. Зауставио сам све кредите док се 
не уведе ред. Онда ме зове Вучић у кабинет и 
каже да пустим Чеди онај кредит из Фонда за 
развој. Каже, »требаће ти«. Ја га питам зашто 

ће ми требати, а он одговори »шта има везе, 
шта те кошта«. Кажем да мене не кошта ништа, 
јер нису моје паре, али сам ту да водим рачуна о 
тим парама. Значи, не може – испричао је Саша 
Радуловић у интервјуу за телевизију Ваљево 
плус један случај извлачења новца из буџета. •

Захтев Владе Србије да Аеродром „Никола 
Тесла“ отпише „Ер Србији“ још један дуг 

у висини од 22 милиона долара само је још 
једна у низу Вучићевих пљачки грађана Срби-
је. Уништава се Аеродром који добро послује 
и који је у већинском власништву Србије, да 
би се приказао лажни профит “Ер Србије“ коју 
воде Вучићеви пословни партнери, на челу са 
Синишом Малим. Све се то ради уз помоћ тај-
них уговора, који су заштитни знак Вучићеве 
владавине.

Покрет „Доста је било” је више пута током 
прошле године упозоравао јавност на ово. У 
свом финансијском извештају за првих девет 
месеци прошле године Аеродром „Никола Те-
сла“ објавио је да је држава Србија 2014. годи-
не, преко Управе за јавни дуг, на себе преузела 
плаћање дуга „Ер Србије“ према „Аеродрому“ у 
износу од 4,2 милијарде динара. 

То је омогућило Вучићу да јавно лаже гра-
ђане да „Ер Србија“ послује позитивно и да је 
остварила нето профит од 2,7 милиона евра, а у 
ствари је у 2014. години направила историјски 
губитак од 75 милиона евра. Подсећамо да 

је држава Србија у 2014. години „частила“ Ер 
Србију и арапски Етихад субвенциjом тешком 
71 милион евра.

За Вучићев рачун је то пресипање из буџета у 
„Ер Србију“ урадио један човек који је истовре-
мено директор Управе за јавни дуг Министар-
ства финансија и члан Надзорног одбора „Ер 
Србије“. Зато је крајем прошле године покрет 
„Доста је било – Саша Радуловић“ поднео Аген-
цији за борбу против корупције иницијативу за 
покретање поступка против директора Управе 
за јавни дуг Бранка Дрчелића због сукоба ин-
тереса. Дрчелић истовремено сервисира јавни 
дуг „Ер Србије“ у својству директора Управе за 
јавни дуг и контролише пословање као члан 
Надзорног одбора „Ер Србије“. Закон о Агенци-
ји за борбу против корупције такву ситуацију 
забрањује.

Покрет захтева да пословање свих преду-
зећа у којима држава има власништво буде 
транспарентно. Да се објаве сви тајни уговори, 
почев од свих оних са арапским фирмама и да 
се сва извршења буџета јавно објављују на 
сајту Министарства финансија. •

Како је Вучић тражио 
кредит за Чеду

Грађани Србије 
најлошије живе

Неспособни премијер који влада уз по-
моћ поткупљених медија тврди да је 

Србија лидер у региону. Јесте, али отпозади.
Само захваљујући поткупљеним вла-

сницима и уредницима медија јавност се 
залуђује тврдњама о „великом“ успеху од 
0,7 одсто повецања БДП и најавама да ће, 
уз будући раст од два одсто, плате достићи 
просек од 500 евра следеће године.

Да ли ћемо мање примећивати коли-
ко нам је лоше ако нас данима засипају 
глупостима попут наслова „Србија постаје 
војна сила на Дунаву“ јер ће купити нови 
патролни чамац?

Најниже плате у региону – 
просек 361 евро
Словенија – 1.004 €
Хрватска – 747 €
Црна Гора – 482 €
Босна и Херцеговина – 422 €
Македонија – 365 €
Србија – 361 €

Уништавање Аеродрома због Ер Србије
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Пре две године, у понедељак 27.01.2014.
године у 8:00 часова у Палати правде у Бео-

граду, регистрован је акт о оснивању покрета 
„Доста је било“. Наша мисија је била и остала 
иста: да од Србије направимо земљу у којој се 
лепо и радо живи. Земљу пристојних људи. 
Да бисмо то постигли, морамо да изградимо 
систем и уведемо ред.

Србији није потребан вођа. Србији је по-
требан систем. Владавина права, поштовање 
људских права, слободни медији и независне 
институције система.

За нас, ова 2016. је година прекретнице. То 
је година у којој ћемо постати парламентарна 
странка, упркос лажираним истраживањима 
јавног мњења, подметањима власти, њихових 
аналитичара и квазиопозиције. Циљ таквих 
истраживања је да код људи изазову страх 
да нећемо прећи цензус. Кажу: све је то лепо, 
али не може то у Србији, земљи Бабића, Палми, 
фарми и парова. На предстојећим изборима 
ћемо заувек разбити тај страх.

На претходним изборима, пре две године, 
добили смо поверење 75.000 бирача и освојили 
2,1%. То смо урадили без икакве организа-
ције на терену, искључиво преко интерене-
та и друштвених мрежа. Данас, две године 
касније, више смо него дуплирали подршку, 
имамо преко 2.300 чланова, преко 70 одбора 
у општинама у Србији. У Београду и Војводи-
ни подршка нам је изнад 6%. У остатку Србије 
између 3% и 4%.

Главни проблем су нам села. Не зато што 

људи не могу да разумеју ово што говоримо, 
већ зато што не могу уопште да чују то што 
говоримо. Људи се углавном информишу преко 
телевизије, највише РТС-а и Пинк-а. Ја нисам 
био на телевизији са националном фреквенци-
јом у целој 2015. години. Ни један једини пут.

Живимо у 21.веку у земљи у којој влада 
медијски мрак. Једини начин да наша порука 
дође до села, је да физички одемо до села и 
разговарамо са људима. То и радимо, али иде 
споро. У Војводини, на три градска гласа имамо 
два сеоска, јер су села велика и путеви су много 
бољи. У остатку Србије на пет градских гласова, 
имамо један сеоски. Села су мала, раштркана 
и путеви су лошији.

Због медијског мрака, наша кампања не иде 
преко телевизије и других медија. Користим 
оно што нам је доступно а то су друштвене мре-
же и рад на терену. Држимо трибине, имамо 

камапњу од врата до врата, износимо штандове 
и разговарамо са грађанима. Међутим, најва-
жнији део теренске кампање је кампања од 
човека до човека. Наши чланови и симпатизери 
разговарају са својим пријатељима, родбином, 
комшијама и колегама, деле наше летке и бил-
тене у свом комшилуку и говоре о томе да је 
могуће променити Србију.

Србија није земља „фарме“. Србија је лепа 
земља пристојних грађана који су се уплашили 
и успавали и поверовали да су сви исти и да 
ништа није могуће променити. Због нас, наше 
деце и унука, доказаћемо да то није тачно. До-
казаћемо да нисмо сви исти. Да нам будућност 
није да будемо земља јефтине радне снаге за 
велике корпорације и да нам деца беже ван 
земље.

Ако се питаш ко ће направити промену, немој 
да се окрећеш око себе. Пођи од себе. Јер без 
тебе не може. Нема ко други. Промена је могу-
ћа. Први корак је да поверујеш. Да поверујеш 
да је Србија ипак земља пристојних људи и да 
ће ти пристојни људи од ње направити земљу 
у којој се лепо и радо живи. •

Саша Радуловић,
председник покрета “Доста је било”

Две године покрета  
Доста је било
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Преплављеност медијске сцене бесловесно 
затупљујућим ријалити програмима против 

којих се свеснији и образованији део јавности 
буни или пак запањујућа популарност садр-
жаја који само формом личе на књиге мада 
вредностима и квалитетом остају далеко испод 
нивоа кувара и телефонских именика, срамне и 
простачке доскочице људи из врха власти ове 
државе, сечење бадњака са заштићеног хра-
ста, бацање читаве збирке грамофонских плоча 
некада култног радија Студија Б у контејнер, 
само су врх огромног леденог брега „свеоп-
штег куловлука који се устоличава“, како је 
пре неколико дана рекао Драган Бјелогрлић. 

Затрпавање ранохришћанске базилике и по-
тапање ваљевске само су мајушни, видљиви 
део потпуног урушавања, може се слободно 
рећи и затирања, српске културе и традиције. 
А колико год да су привреда и производња 
важни и насушни, култура је бар једнако ва-
жна ако не и важнија, јер чини саму суштину 

националног бића и идентитета једног народа.
Појам културе нераскидиво је везан за на-

цију, али и за саму људску цивилизацију а по-
себно за уређено друштво коме тежимо. Све 
развијене земље на које толико желимо да 
се угледамо, познате су и препознатљиве пре 
свега по својим културним обележјима. Сви 
славни државници били су свесни значаја кул-
туре који посебно у кризним тренуцима постаје 
још већи. Зато одбрана културне баштине као 
суштине националног идентитета има посебан 
значај. Национална култура је синоним земље 
и државе. (...)

Познати песник Љубивоје Ршумовић је још 
пре много година у чувеној песми Домовина 
се брани лепотом рекао да се домовина брани 

књигом и песмом, чашћу и знањем – и лепим 
васпитањем. Иако тога у нашем окружењу ни-
кад није било напретек, сада оскудица свега 
побројаног већ буквално поприма размере 
катастрофе. 

Уколико не успемо да сачувамо и одбранимо 
те елементарне претпоставке културе и људ-
скости, сви наши остали напори и резултати 
могли би бити узалудни и обесмишљени. Они 
којима је култура небитна и страна никада 
не могу кренути путем истинског напретка. 
Управо су ученост и култура оно што нам је 
неопходно да Србију коначно поведемо у бо-
љем правцу. •

 Александра Чабраја 
(део ауторског текста)

Отаџбина се 
брани културом 

Светлана Жикић, Александра 
Чабраја, Татјана Мацура и 
Бранка Стаменковић

Помислили смо у једном тренутку дa Вучић 
није Вучић дa Томислaв није Томислaв, 

помислили смо дa немa већег злa од режимa 
Борисa Тaдићa. Помислили смо, тaкође, дa онaј 
ко имa већинску подршку изaшлих нa изборе, 
хоће и може конaчно дa уведе ред у Србију. 

Зa ових 25 годинa демокрaтије, имaли смо 
много лоших политичaрa (сaмо једног лиде-
рa) нa влaсти. Ретки, који су били поштени и 
квaлитетни су отишли, лоши политичaри су их 
отерaли, убили или онеспособили.

Сaдa нaм је јaсно дa овaкaв режим нa влaсти 
једино могу дa поднесу Тaдић, Чедa, Чaнaк, 
Рaсим, Пaлмa, Дaчић и њиховa булументa у 
опозицији.

Овaј режим ми више не можемо дa поднесе-
мо јер осим што се свaким својим поступком, 
свaког дaнa, бори против здрaвог рaзумa, овaј 
режим И ЊЕГОВА ОПОЗИЦИЈА се боре против 
нaс, грaђaнa Србије!

Поткрада нaс, убијa, сервирa лaжи, отимa 
сaдaшњост, реинкaрнирa нaјгору прошлост и 
уништaвa будућност.

Штa нaм је чинити?

ДА ИМ ДАМО ОТКАЗ!
Кaко?
Лaко!
ДА ПРЕСТАНЕМО ДА ИХ ФИНАНСИРАМО!
ДА ИМ ДАМО ОТКАЗ!
Зaхвaљујући нaшем рaду они примaју плaте! 

Не смеју они дa одлуче когa ће дa отпусте у 
овој држaви јер су ОНИ криви зa пропaст зе-
мље Србије!

Кaко дa им дaмо откaз?
Једностaвно, довољно је дa изaђемо нa из-

боре и глaсaмо зa снaгу којa може дa нaпрaви 
зaокрет кa здрaвом рaзуму, зa снaгу којa хоће 
дa се бори зa зa Србију, лепу домовину свих 
нaс, a не зa пљaчкaшко неможнички систем 
који од Србије прaви пропaло предузеће, пре-
дузеће у стечaју.

Дa им дaмо откaз, изaђите нa изборе, достa 
је било! •

Иван Кљајић
Члан покрета “Доста је било” – 
Врачар, Београд

Отказ
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Грaђaни Србиje нeћe бoљe живeти зaтo штo 
пaртoкрaтиja нa влaсти изгoвaрa спaситeљ-

скe мaнтрe o Србиjи у EУ, Србиjи у НATO, Србиjи 
и Русиjи, Србиjи и eврoaзиjскoj униjи… Србиja 
ниje ни нeдoнoшчe, ни тиквa бeз кoрeнa и нe 
трeбa joj ни EУ „мaћeхa“ ни рускa „мajкa“ дa сe 
стaрajу o њeним интeрeсимa. 

Србиjи трeбa oдгoвoрнa, спoсoбнa и искрeнa 
влaдa кoja ћe умeстo штo призивa спaсиoцe, 
сeсти дa зaистa увeдe рeд, искључивo у ин-
тeрeсу сoпствeних грaђaнa. Maнтрaњe ниje 
пoлитикa, нeгo je крajњe нeoдгoвoрнo и 
прoвиднo нeискрeнo зaмajaвaњe грaђaнa Ср-
биje и мeђунaрoдних пaртнeрa. Дaвaњe лaжнe 
нaдe.

Приближaвaњe Eврoпскoj униjи и сaрaдњa 
сa зeмљaмa Eврoпскe униje je срeдствo, ниje 
циљ. Сaрaдњa сa Русиjoм, Кинoм и свим другим 
зeмљaмa нa свeту je срeдствo, ниje циљ. Свe oвe 
зeмљe имajу свoje интeрeсe и aктивнo рaдe нa 
тoмe дa их oствaрe и oдбрaнe. Свoje интeрeсe, 
a нe нaшe интeрeсe. И нису, нити ћe икaдa бити, 
нaши стaрaтeљи или рoдитeљи.

Штa je oндa нaш циљ? Циљ je Србиja у кojoj сe 
лeпo и рaдo живи. Oснoвни друштвeни интeрeс 
Србиje ниje дa будe члaницa Eврoпскe униje, 
или дa пoстaнe дeo Рускe Фeдeрaциje, или дa 
пoстaнe члaницa НATO-пaктa или дa будe члaн 
билo кoje другe oргaнизaциje.

Вeлики брoj грaђaнa je смaтрao и дaнaс 
смaтрa дa имaмo нeспoсoбнe, бaхaтe и aлaвe 
пoлитичaрe и дa нaм je jeдини спaс дa нaм 
Eврoпскa униja увeдe рeд. Дa ли je тo рeaл-
нo? Нaрaвнo дa ниje. Ниje пoсao зeмaљa ЕУ дa 
увoдe рeд у Србиjи. Њихoв глaвни интeрeс je дa 
Србиja будe стaбилнa, прaвнo сигурнa зeмљa и 
тржиштe зa њихoву приврeду. Дa ли ћeмo ми 
бити сирoмaшнa, a стaбилнa зeмљa jeфтинe 
рaднe снaгe или успeшнa стaбилнa зeмљa, тo 
ниje њихoв прoблeм. To je нaш прoблeм. Aкo 
смo пaмeтни, зeмљe Eврoпскe униje ћe нaм 
пoмoћи. Aкo нисмo, узeћe oнo штo je у њихoвoм 
интeрeсу.

Вeлики брoj грaђaнa Србиje смaтрa дa би-
смo сaчувaти Кoсoвo и Meтoхиjу у Србиjи, aкo 
би нaс нa нaш зaхтeв усвojилa Русиja. Дa ли je 
тo рeaлнo? Првo Русиja нaс нe би усвojилa ни 
кaдa бисмo тo трaжили. Другo, Русиja je зajeднo 
сa зaпaдoм и крeирaлa Рeзoлуциjу 1244 кojoм 
je КиM извaђeн из прaвнoг систeмa Србиje и 
стaвљeн пoд ингeрeнциjу Уjeдињeних нaциja. 
Русиje нeмa нa Кoсoву и нeћe je ни бити. Кoсoвo 

зa Русиjу прeдстaвљa идeaлaн прaвни прeсeдaн 
кojи oпрaвдaвa њихoву aнeксиjу Кримa. To je 
чист и гo интeрeс. Кao штo нeмa интeрeс дa 
сe Крим врaти у прaвни систeм Укрajинe, тaкo 
Русиja нeмa ни интeрeс дa сe Кoсoвo врaти у 
прaвни систeм Србиje.

Упoрнo кao друштвo и пojeдинци 
зaбoрaвљaмo дa у спoљнoj пoлитици, истo кao 

и у eкoнoмиjи, нe пoстoje приjaтeљствa. Пoстoje 
сaмo интeрeси. И oлaкo вeруjeмo прaзним 
oбeћaњимa o крaтицaмa дo oбeћaнe зeмљe. 
Нa жaлoст, нe пoстojи бeсплaтaн ручaк. Нeмa 
‘лeбa бeз мoтикe. Aкo жeлимo рeд, мoрaћeмo 
сaми дa рaдимo нa тoмe дa увeдeмo рeд.

Зaтo, oдрaстимo и прoмeнимo нaрaтив у 
кoрeну. Прeстaнимo дa гoвoримo o присту-
пaњу Eврoпскoj униjи и пoчнимo дa гoвoримo o 
увoђeњу рeдa у Србиjи. Прeстaнимo дa причaмo 
o oтвaрaњу пoглaвљa и пoчнимo дa гoвoримo 
o стaњу у мeдиjимa, стaњу у прoсвeти, здрaв-
ству, пoлициjи, судству, jaвним прeдузeћимa, 
eкoнoмиjи. Пoчнимo дa сe бaвимo суштинoм и 
прeстaнимo дa гурaмo глaву у пeсaк.

Никo нaм нeћe пoмoћи aкo нe пoмoгнeмo 
сaми сeби. Никo нaс нeћe пoштoвaти, aкo првo 
нe пoштуjeмo сaми сeбe. Aкo нe пoчнeмo дa сe 
пoнaшaмo кao oзбиљни, oдрaсли људи. Нaш 
пoсao ниje дa уђeмo у Eврoпску униjу или дa 
нaс усвojи Русиja, нaш пoсao je дa увeдeмo рeд, 
изгрaдимo систeм и нaпрaвимo oд Србиje зeмљу 
у кojoj сe лeпo и рaдo живи. •

Сaшa Рaдулoвић
прeдсeдник пoкрeтa „Дoстa je билo“ 
(део ауторског текста)

Злоупотреба мантре 
„Србија у ЕУ“

Саша Радуловић је на Електронском факулте-
ту у Нишу 20. јануара одржао предавање о 

финансирању иновација и покретању бизниса. 
Предавање је изазвало велико интересовање 
пре свега младих људи. У свечаној сали, која је 
првобитно била резервисана, није било довољ-

Велико интересовање 
за предавање у Нишу

но места за све, па су се преселили у велики 
амфитеатар. Заинтересоване за предавање 
није омео ни снег, ни то што је факултет ван 
центра, ни слава. 

Предавање је било најављено само на Фејс-
бук страни покрета. •
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Придружите се 
Ми нисмо странка. Ми немамо партијски 
запослене чланове у јавном сектору. Такви 
никада нећемо ни бити. Ми немамо тајкуне 
и интересне групе иза себе, немамо при-
вилеговане страначке привредике који 
добијају субвенције и уговоре од јавних 
предузећа и државе. Нећемо их никада 
ни имати. Ми смо грађани који заједно са 
вама плаћају све то.

Да бисмо покренули дубоке промене у 
друштву, треба нам ваша помоћ. Једино 
вама ћемо и полагати рачуне. Учланите се 
у наше удружење.

Ми сви плаћамо чланарину. Без чланари-
не удружење не може да ради. Неко мора 
да га финансира. Тај неко смо сви ми. Да 
би размонтирали паразитски страначки си-
стем интересних група и тајкуна, наше фи-
насирање може да дође само од грађана.
Да бисте постали члан Удружења Доста 
је било – Рестарт потребно је да попуните 
приступницу и уплатите чланарину.

То можете преко нашег сајта www.
dostajebilo.rs или у некој од кацеларија:
• Београд, Бранкова 21, тел 011/3282-600, 

beograd@dostajebilo.rs
• Нови Београд, Луја Адамича 26 в, 

novibeograd@dostajebilo.rs
• Нови Сад, Војвођанских бригада 22, тел 

021/452-222, novisad@dostajebilo.rs
• Ниш, 29. Децембра бр. 14 б, стан бр. 2, 

nis@dostajebilo.rs
• Врање, Краља Стефана Првовенчаног бб, 

локал 18/3, vranje@dostajebilo.rs
• Крагујевац, Карађорђева бр. 34, 

kragujevac@dostajebilo.rs
• Краљево, Цара Лазара 38, 3. спрат, тел 

036/307-307, kraljevo@dostajebilo.rs
• Чачак, Скадарска бр. 7, тел 032/340-550, 

cacak@dostajebilo.rs
• Зрењанин, Житни трг бр. 2, zrenjanin@

dostajebilo.rs
• Бор, Радничка бр. 22, Л 2, тел 030/2495-

377, bor@dostajebilo.rs
• Суботица, Петра Драпшина 14, subotica@

dostajebilo.rs
• Лозница, Марије Бурсаћ бр. 40, loznica@

dostajebilo.rs
• Тител, Главна бр. 28, titel@dostajebilo.rs

У термину у ком смо некад гледали слободне, 
полемичке емисије „Утисак недеље“, а затим 

„24 сата са Зораном Кесићем“, покрет „Доста је 
било“ покренуо је на интернету трибину „Отво-
рени разговор“.

Желимо да се и на овај начин боримо против 
друштва у коме слушамо само монолог.

Придружите нам се. Све ONLINE трибине на-
јављујемо унапред на Фејсбуку и Твитеру. •

гласова на изборима одржаним 31. јануара. 
СНС је застрашивала, манипулисала и пот-

купљивала бираче. На дан избора, у недељу 
31. јануара, Кљајићево је било под окупацијом 
напредњака које је предводио Андреј Вучић, 
брат премијера.

Никодијевић је остварио фантастичан ре-
зултат у немогућим предизборним условима, 
освојио са 533 гласа и пласирао се на 12. место, 
одмах иза 11 кандидата из СНС, испред свих 
осталих иза којих стоје „велике“ странке.

Атмосфера на дан гласања изгледала је ова-
ко: брат Александра Вучића, Андреј, провео је 
цео дан у Кљајићеву и надгледао акцију СНС-а; 
њихових 20 страначких aутомобилa кружило је 
по месту и развозило гласаче; активисти СНС су 
стално телефоном позивали грађане да изађу на 
гласање, делили су пaкете хумaнитaрне помоћи 
у којима је било по 5 пaштетa, 2 кг брaшнa, 
прaшак зa веш, двa меснa нaрескa и литар уљa; 
aктивисти СНС су стaјaли и испред сaмих бирaч-

Више од 50.000 лајкова 
наше Феjсбук стране 
достајебило.рс

Само од почетка 2016. добили смо близу 
10.000 нових лајкова. Ову страницу не-

дељно види преко 750.000 људи. Од тог броја 
њих 10%, односно око 75.000 лајкује, шерује 
или коментарише. Управо толико смо освојили 
гласова на претходним изборима: 75.000 одно-

ких местa и делили „пушкице“ сa бројевимa од 
1 до 11 и нaзивом групе грaђaнa коју подржaвa 
СНС. Данима пред гласање СНС је организовао 
бесплатне лекарске прегледе и делио бесплaт-
не нaочaре. Премa проценaмa из сaме СНС, нa 
изборе зa Сaвет МЗ Кљaјићево, странка је по-
трошила око 1,7 милиона динaрa! •

Велики успех  
Драгана Никодијевића

Координатор покрета Доста је било за Сом-
бор Драган Никодијевић постигао је велики 

успех на изборима за Савет Месне заједни-
це Кљајићево, мало место од 5.000 станов-
ника. Захваљујући кампањи на Фејсбуку и 
са 1.500 подељених флајера освојио је 20% 

Недељом у 21 час ONLINE трибине

На Твитеру више од 
10.000 пратилаца

сно 2,1%. Да ли још увек мислите да на овим 
изборима нећемо прећи цензус? •


