октобар 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

Ко је одговоран за хаос
у Народној скупштини?
К

ако у Скупштини Србије настаје хаос и циркус који гледате сваки дан на телевизији?
Ко је за то одговоран?
Селективна и пристрасна примена закона и
прописа увек повећава постојећи ниво кршења
и изазива хаос у области коју регулише. Исто
је и у Скупштини – циркус који нам се свима
смучио производ је селективне и пристрасне
примене Пословника у коме се налазе правила
за регулисање реда у Скупштини.
Ко је одговоран за ово? Председница Скупштине и њени заменици. Њихова једина дужност (као председавајућих) јесте да одржавају ред у скупштинској сали (чл. 108), тако
што ће Пословник примењивати неселективно
и непристрасно. Међутим, председавајући се
често не држе Пословника, односно примењују га селективно и пристрасно, а понекад
га произвољно тумаче. Ево неколико честих
образаца понашања.
Реплика (када вас неко помене или погрешно интерпретира; чл. 104) Марјан Ристичевић, Александар Мартиновић или Владимир
Ђукановић (сви из СНС) могу скоро увек да
добију реплику. За разлику од њих, посланици

опозиције (поготово ДЈБ и Двери) веома често
не могу.
Повреда Пословника (чл. 103). Иста ова
тројка често тражи реч на основу повреде Пословника, али онда почне да реплицира или
вређа поједине опозиционе посланике. Председавајући ретко реагују на овакву злоупотребу и по правилу им не одузимају реч.
Добацивање. Када посланици СНС-а добацују, председница то толерише, креативно то
називајући ”негодовањем”. Међутим, када посланици опозиције добацују, она их опомиње, и
то на увредљив и понижаваући начин. (чл. 106)
Лично обраћање и приватни живот. Када
се тројка лично обраћа неком из опозиције или
износи чињенице и оцене из његовог приватног
живота, преседавајућа углавном не реагује.
Када се посланици опозиције обраћају директно, председавајући увек реагује и често им гаси
микрофон (чл. 107).
Дневни ред. Председница често толерише
говоре којима се посланици не држе дневног
реда, иако Пословник то изричито забрањује
(чл. 106).
Опомена. До сада је Пословник кршио ве-

лики број посланика, како из позиције, тако и
из опозиције. Председавајућа због тога може
да изрекне опомену или одузме реч (чл. 108).
Ипак, слично оном примеру са полицајцем, одузимање речи и опомену добијају искључиво
посланици опозиције.
Оваква пракса – селективна и пристрасна
примена заједно са произвољним тумчењем
– доприноси хаосу који често гледате у Скупштини. Када посланици виде да се Пословник
селективно примењује, ниво кршења се повећа. Када вас неко третира неједнако, или вас
вербално напада, а ви не можете да се браните,
тражите алтернативне начине да му одговорите, и тако подижете ниво агресије и вербалног
насиља. Тако настаје циркус у Скупштини.
Али реперкусије по цело друштво су опасније. Када грађани виде да се у телу које доноси
законе ти исти закони не примењују, онда и они
крену да их крше чешће него пре. Ако желимо
уређено друштво, онда Скупштина треба да
буде прва која ће поштовати законе и Пословник који је сама усвојила. •
Душан Павловић,
народни посланик покрета Доста је било
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Делегације ДЈБ предала писмо Мајклу
Давенпорту, шефу Делегације ЕУ у Србији

Тражимо од европских званичника
да заштите имовину у Трепчи
У

писму Мартину Шулцу, Жан Клод Јункеру,
Доналду Туску, Јоханесу Хану и другим званичницима у Бриселу и земљама чланицама
ЕУ, Саша Радуловић упозорава да је Закон о
Трепчи 05-Л 120, који је донела косовска Скупштина, акт о конфискацији имовине и опасан
преседан који угрожава цивилизацијске вредности. Радуловић подсећа да се ово није десило
с капиталом и имовином правних и физичких
лица било које друге нације на Косову, осим
српске.
Саша Радуловић, председник покрета Доста
је било, затражио је од највиших европских
званичника и парламентараца заштиту имовине
правних и физичких лица у Комбинату Трепча. У личном писму упућеном председницима
Европског парламента и Европске комисије,
шефовима свих посланичких група у Европском
парламенту, премијерима и председницима
скупштина као и амбасадорима свих земаља
чланица ЕУ Радуловић је питао: „Да ли ико има
право да конфискује нечију имовину, само зато
што је она у власништву правних и физичких
лица која припадају другој нацији” и упозорио
на опасан преседан који руши основна цивилизацијска права, принцип неприкосновености
имовине и владавину права на којима почива ЕУ.
„Ова одлука не наноси штету само власни-

цима Комбината Трепча, већ доводи у сумњу
достигнућа демократије и владавине права на
целој територији Европе. Коначно, ова одлука је
тест за саму Европску унију, јер је Унија, преко
Мисије Еулекса, сама прихватила одговорност
за владавину права и поштовање стандарда
најбоље европске праксе на Косову“ – упозорио је лидер покрета Доста је било.
Радуловић је детаљно упознао европске званичнике са чињеницама да је Комбинат Трепча
основан у Краљевини Југославији 1927. године, готово 40 година пре него што је Косово и
стекло статус покрајине СФРЈ, као и да је још
од 1992. године компанија организована као
акционарско друштво.
„Косовске институције су се умешале у приватну својину” упозорио је Радуловић. Комбинат Трепча је у својини акционара, правних лица, чији је основни оснивачки капитал
108.293.888,80 ЕУР. Већински власник је Фонд
за развој Републике Србије са 78,5 одсто власништва. Значајан капитал поседују и компаније попут Генералеxпорта у стечају са 9,7 одсто,
Прогрес Београд са 2,8 одсто, банке: Југобанка
са 3,3 одсто и МТС банка са 2,7 одсто ЕПС са 2,1
одсто Дунав осигурање, али и компаније Ратко
Митровић д.о.о., ИМК 14. октобар у стечају,
Термоелектро д.о.о.

Радуловић упозорава да косовски закон,
осим констатације да Влада Косова постаје
власник 80 одсто капитала, а запослени 20
одсто, не садржи било какве друге релевантне
одредбе и зато поменути акт није закон већ
једнострана одлука о отимању имовине и негирању права својине.
ЕУ мора да заштити основне цивилизацијске
принципе. Ако то не учини створиће преседан
по коме ће Турска моћи да конфискује руску
Сбербанку, по коме ће Русија моћи да конфискује норвешки Теленор или по коме ће Србија
моћи да конфискује хрватску Идеу или немачки
Хемофарм. И то све потпуно легитимно са позивом на закон и добру праксу у случају Трепче.
„Ова одлука не само да није у складу са начелима на којима почива владавина права и не
само да је у супротности са основним постулатима природног права, већ је антицивилизацијска. Ова одлука не наноси штету само власницима Комбината Трепча, већ доводи у сумњу
достигнућа демократије и владавине права на
целој територији Европе“ – написао је у писму
Саша Радуловић и апеловао на званичнике ЕУ
да разумеју да је овај тренутак историјски и
да се супротставе антицивилизацијском акту,
„не због Србије или Косова, већ због Европе и
будућности“. •
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“Ч

елници покрета Доста је било траже смену
Саше Радуловића” – прилог од два минута
и 20 секунди био је Пинков крешендо у дводневној кампањи против Саше Радуловића. То је
само један од суманутих наслова кампање коју
је предводио Пинк и где су се ређале тиражне
поруке попут “Радуловићу, дај оставку”, “Дошло
време за наплату”, “Стечајни Радуле, доста је
било”, “Нови докази да Радуловић дугује милион долара”.
Укупно је 26 минута на ТВ Пинк посвећено
смењивању Саше Радуловића, од 13. до 16.
октобра. Вредност, по званичном Пинковом
ценовнику, 234.000 евра. Заједно са другим
телевизијама које су пренеле циркуски перформанс два бивша члана ДЈБ, смењивању Саше
Радуловића посвећено је 31 минут и 29 секунди телевизијског времена. Скупе телевизијске
секунде се све мање штеде што више покрет
Доста је било расте. А расте толико да су на
Пинку пре неки дан морали да фалсификују
извештај Фактора плус о рејтинзима.
Пинк се буквално разбио у вођењу кампање
против Саше Радуловића да би оправдао нови
кредит, финансијски поклон отет из џепова
грађана Србије. Да ли је то довољно да се Жељко Митровић одужи премијеру за 7 милиона
евра кредита које је добио од државе, за 3,5
милиона евра које је добио само у марту ове
године? Да ли после оваквог поклона принетог
на олтар, премијер може мирније да спава?
Тешко, премијеру је много лоше кад погледа
рејтинге странака и извештаје из Скупштине
Србије у којима га покрет Доста је било прозива
за бесомучну корупцију.
Пинк је предводио медијску кампању у којој
су учествовали сви премијерови медији и ниједан угледан медиј није објавио ни словце. У
кампањи су учествовала сва три Пинкова програма, а мало су, ваљда у страху од премијера
и жељи да имају алиби, пратили и ТВ Б92, ТВ
Прва, ТВ Студио Б, Телепромптер, Информер,
Ало, Нова Борба, Српски телеграф и Тањуг. То
што су по мало, са прилозима од минут до два,
пратили Пинкову кампању ни мало не умањује
љагу коју су себи нанели преносећи најобичнију лаж и хоакс, смишљен у кабинету премијера.
Прави повод за кампању против Саше Радуловића била су три дана скупштинских заседања током којих је ДЈБ покренуо питање коруптивног споразума са Азербејџаном и фирмом
Азвирт која скупља “кајмак” на Коридору 11, на
штету буџета и домаћих грађевинских фирми;
питање хаоса у имовинско-правним односима
због кога влада доноси посебне законе по наруџби појединих страних инвеститора; питање
унижавања посланика који гласају по диктату
звонца Маје Гојковић; питање неспособног
премијера који омогућава да се приватна имовина отима на Косову; питање обесмишљавања
РЕМ-а, регулаторног тела које уместо да кон-

Пинк два дана
смењивао Сашу
Радуловића и – ништа
тролише понашање Пинка и осталих телевизија,
служи премијеру да би манипулисао медијима…
Прилика да се поведе кампања пронађена
је у двојици бивших чланова ДЈБ са Врачара
који су избачени из покрета пре избора 24.
априла јер су фалсификовали изборну листу.
Пинк и други медији су бесрамно објављивали
причу ове двојице упркос томе што је покрет
издао саопштење да они нису чланови. Пинк
је могао да нађе и било коју двојицу случајних
пролазника и плати им да траже смену Саше
Радуловића, али ова двојица су сасвим лепо
послужила.
Парадокс је да су на основу конференције за
медије двојице фалсификатора прављене приче
са насловом “Челници покрета Доста је било
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траже смену Саше Радуловића”. Телевизија
Жељка Митровића никад није била на гласу
по кредибилитету. То је телевизија која негује
скандал, срозавање људскости у ријалитијима,
унижавање здравог разума, увреде, телевизија
која све то уграђује у популарност власти и
тровање грађана. Ова телевизија била је омиљена свим пљачкашким владарима Србије,
овим и претходним. Нама је част да будемо на
мети ове телевизије. Ако нас помену у неком
нормалном контексту и тону, много ћемо да
се забринемо. Покрет Доста је било расте без
обзира на Пинкове кампање. •
У прилогу табела медија у кампањи “смењивање Саше Радуловића” са минутажом
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Циркуска представа за владине медије
П

ремијер је већ више пута измишљао лажне
листе “Доста је било”, које је кандидовао на
локалним изборима, рецимо у Белој Паланци и
Земуну. Нова листа измишљена је и на Врачару
па се група СНС-ових активиста тамо лажно
представља као чланови “Доста је било”.
Лажни чланови Доста је било одржали су и
конференцију за новинаре на којој су тражили
смену Саше Радуловића. Циркуска представа
замишљена је да би премијерови медији, на
челу са ТВ Пинк објавили саопштење против
Саше Радуловића.

Медијско промовисање ових кловнова је
учествовање у премијеровом ријалити програму. Но, да цитирамо једну стару пољску
изреку “није наш циркус, па нису ни мајмуни”.
У групи су бивши чланови врачарског одбора
Доста је било, који су ту очигледно били убачени. За то су награђени партијским запошљавањем против кога се ДЈБ најснажније бори.
Премијер и његове марионете после најновијих резултата истраживања рејтинга странака не знају више шта да раде да би спречили
раст популарности покрета Доста је било. ТВ

Врачар 100 дана у рукама
СНС, мимо воље бирача

П

окрет Доста је било организовао је, заједно са другим опозиционим странкама на
Врачару 24.октобра 2016. протест поводом
100 дана власти СНС. Прикупљање потписа за
смену окупационе власти на Врачару у лику СНС
у потпуности је успело. Акција је показала шта
грађани мисле о манипулацији и крађи гласова
које су довеле до власти СНС на Врачару.
Акција прикупљања потписа за смену направила је праву пометњу у редовима напредњака. Мислећи да ће опозициони стандови бити
испред Општине Врачар, они су већ око 9.30
поставили десетак својих штандова и заузели
сав простор испред општине. Изненадила их
је вест да су штандови опозиције постављени
на платоу Соје Јовановић, па је настала права

лудница око хитног премештања напредњачких штандова на ову локацију. Своје штандове
поставили су на периферију јер су централно
место већ заузели ДЈБ и друге странке из Коаллиције за Врачар. Трпали су и по три штанда
с једне и друге стране, буквално су се сместили
по средини тротоара, али грађани су их заобилазили, дајући потписе опозицији.
Бес и немоћ напредњака кулминирали су
пред крај акције прикупљања потписа. Кад
је, после 12 сати на платоу остао само штанд
ДЈБ, група од 15-так СНС активиста, обучених у
црно, пришли су нашем штанду и насилничким
понашањем, примитивним провокацијама и
позивом на кавгу онемогућили даљу акцију. •

Пинк је, на пример, у извештају о истраживању Фактора плус избрисао покрет Доста је
било и наш рејтинг приписао другој странци у
намери да сакрије од грађана чињеницу да је
покрет све јачи.
Премијеровим посланицима у Скупштини Србије очигледно недостаје материјал за реплику
на све што износи Саша Радуловић и посланици покрета ДЈБ, па су измислили нови “сандук
документације”, “барбут”, “милион долара” и
“стечајни поступак” у виду врачарских активиста које није срамота да се овако бламирају. •
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Страни инвеститори наручују
законе од владе
У

Србији влада потпуни хаос у имовинско-правним односима. Неспособна власт није у стању
да системски уреди односе, доноси лоше законе
и производи општу правну несигурност. Зато
упадамо у апсурдну ситуацију да страни инвеститори, у овом случају кинески, наручују аутентична тумачења како би се осећали сигурније.
Пример оваквог апсурда је да Скупштина, на
захтев Владе, усваја предлог аутентичног тумачења закона о имовини Железаре Смедерево по
жељи кинеског купца “Хестил Србија”.
Скупштина је на предлог Владе у фебруару
донела посебан, lex specialis, закон о имовини
Железаре и тиме признала да у Србији не постоји систем и да мора у сваком појединачном
случају да доноси посебан закон. Пошто ни тим
посебним законом имовинско-правни односи
нису уређени, кинески купац није сигуран да
ће моћи да приступи подземним инсталацијама
које пролазе кроз туђа имања, па Скупштина
“аутентичним тумачењем” треба да га ослободи
тог страха.
У држави влада хаос у имовинско-правним

односима, а неспособна власт није у стању да
уведе ред и систем, већ за сваки посебан случај
доноси посебан закон. Оваквим понашањем
Влада унижава Скупштину, али и целу државу,
јер нас ставља у позицију да доносимо законе по наруџбини страног купца. Ово се догађа
само у банана државама и дефиниција је правне
несигурности.
Централни узрок свих пљачкашких приватизација су нерешени имовинско-правни односи
у којима важи коруптивни принцип – ако власт
благонаклоно погледа неку од фирми које су у
проблему због нерешених имовинско-правних
односа и донесе посебан закон за њих, онда те
фирме могу да се надају да ће ситуација бити
позитивно решена. Сви остали имају опште законе који очигледно не функционишу, јер да
функционишу не би нам били потребни лекс
специјалиси.
Иако нас је премијер убеђивао да је пронађен
“спасилац” за Железару, то очигледно није тачно, а Влада је овим “Лекс специјалисом” коначно
признала да Железара није продата, него је

кинеска фирма на распродаји купила имовину
Железаре, а сви дугови од 450 милиона евра
остали су грађанима Србије. Имовина Железаре
је продата кинеској фирми са свим нерешеним
имовинско-правним питањима. Да би се кинески купац осетио сигурнијим доноси се посебно аутентично тумачење – посебан пропис за
посебан случај.
Ниједан лекс специјалис не може да реши
проблем који је системски, него га само увећава. У Железари је, као и за сва предузећа, прво
требало решити имовинско-правне односе, пописати сву имовину, обавезе, направити детаљан финансијски план, па да се тек након тога
приступи приватизацији и то на јавном тендеру.
Квалитетни инвеститори ће доћи тек кад будемо имали јасну ситуацију. У случају Железаре
је у скандалозном тајном дилу направљен некакав специјални договор који Скупштина треба
да “поправља” специјалним прописом и то по
наруџбини стране фирме. Неспособна власт није
у стању да уведе ред ни у једној фирми и зато
посеже за оваквим скандалозним решењима. •

6

www.dostajebilo.rs | office@dostajebilo.rs | 011 32 82 600
twitter.com/DostaJeBilo | www.facebook.com/Dostajebilo

Докази о уништеном
тужилаштву
В

ест да је у Вишем јавном тужилаштву у
Београду истрага о суспендовању правне државе у Савамали и после пет месеци у
предистражној фази и да су учиниоци и даље
непознате особе сведочи да је тужилаштво под
снажним притиском оних истих “комплетних
идиота” који су под фантомкама рушили у Савамали и да се поступајућа тужитељка плаши
да ради независно и професионално. Мноштво
доказа и сведока о незаконитом рушењу у Савамали не остављају сумњу да је тужилаштво
могло, а није макло даље од почетка само због
наредби из врха власти да се случај не истражи.
Случај ноћног рушења у Савамали остаће неразјашњен због притиска политике све док се
не промени власт која је тужилаштво ставила
под своју контролу. Ово је пример недопустивог
урушавања државних институција јер је једна
независна грана власти злоупотребљена ради
финансијске добити приватних инвеститора,
блиских врху власти који по свему судећи стоји
иза нелегалног рушења.
Јасан доказ о катастрофалном стању у тужилаштву, које је разорено и стављено под

контролу извршне власти, представља и данас
објављена вест о награди за тужитељку која
је заслужна што је афера Хеликоптер, несрећа
у којој је погинуло седам људи зарад нејасних
маркетиншких потреба владајућих политичара,
завршена обуставом поступка и закључком да
нико није крив.
Тужитељка, која је срамно аболирала припаднике врха власти, одлуком министра правде
именована је за нотара на Новом Београду, на
конкурсу који је расписан за само једно место
и одмах након њене одлуке да велика трагедија
остане без судског епилога. Плата нотара је
неупоредиво већа од тужилачке, а уз чудне
мотиве да кривичар пређе у парничну и ванпарничну област деловања и јасне индиције да
ниједан нотар није именован на ту функцију а
да нема партијску књижицу и заслуге за СНС,
рекло би се да је да је тужитељка награђена
за непоступање у јавном интересу и поступање
у интересу врха власти.
У обе афере које су обележиле прошлу и
ову годину и које су симболично обележиле
урушавање тужилаштва јасна је и доминант-

на улога премијера. Он је у оба случаја пре
тужилаштва донео одлуке, а тужилаштво је
само следило циљ који је он зацртао на самом
почетку и врло се јасно може показати његов
непосредан утицај на тужилачке одлуке и заштиту одговорних.
Правосуђе, чија је независност једна од
основних темеља демократских држава, потпуно је девастирано под влашћу аутократе.
Грађани Србије морају да знају да се стандарди за које се премијер Србије декларативно
залаже не могу постићи рушењем система и
подређивањем правосуђа личним интересима
моћи. Лицемерна је подршка коју упркос овако
јасном разарању тужилаштва премијер добија
од званичника западних демократских земаља
које су симбол демократија са развијеним независним институцијама.
Покрет Доста је било позива тужилаштво да
се одупре притисцима и уценама премијера и
да помогне изградњи демократског друштва
које једино може да обезбеди економски просперитет и сигурност за све. •
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Забрањена земља
за особе са
инвалидитетом
С

ат времена у инвалидским колицима, док
смо се шетали Београдом, оставио је горак
укус у устима, и одговор на питање: зашто не
виђамо више људи у колицима?
Београд је прелеп град. Леп је за све нас
који можемо њиме слободно да се крећемо.
Чини се да су сви у граду здрави, а да болесних
готово – нема. Ипак, наш град као такав крије
тешку истину. Тешку, најтежу за оне који не
могу самостално да се крећу.
Наш град није ни налик Паризу, Риму и другим уређеним метрополама. Особе са инвалидитетом које живе у Србији на улицу готово да
ни не излазе. Разлог томе су то што им је већ
отежано кретање по граду – потпуно онемогућено. Они не могу да уђу у продавнице, апотеке,
градски превоз јер на већини места нема рампи
за тешко покретне особе.
Сели смо у инвалидска колица и покушали
да се крећемо по граду – схватили смо да је то
немогуће. Ево како је то изгледало:
Док нешто не осетите на својој кожи, не
знате како је. Сат времена у инвалидским колицима за некога ко стално јури, трчи жури је,
слободно могу рећи – пакао.
Села сам у инвалидска колица, која је гурала

колегиница Јелена. Препреке су нас снашле
већ на почетку. Неприлагођен ивичњак је био
први. Рампе нема, па се Јелена помучила да ме
подигне на тротоар.
Ништа боља ситуација није на затекла ни
испред цркве светог Марка. Прилаз цркви је
немогућ јер је претворен у паркинг за возаче
и таксисте, а на тротоар је немогуће попети се.
Особе са инвалидитетом имају права као и
сви ми. Како каже правилник, они имају права
као и сви ми. Ипак, како изађу на улицу схватају
да је то само мртво слово на папиру. Препреке
су свуда.
Ускраћено им је оно основно. Не могу, фактички, ни по хлеб и млеко. Маркети су им потпуно неприлагођени. Покушале смо да уђемо
у један. Јелена је љубазно пришла и питала
продавачицу „Како да уђемо, она је у колицима“? Одговор ме је повредио. Тада сам схватила како је корисницима инвалидских колица.
Продавачица је рекла: „Никако!“
Како је дошла јесен, температуре напољу
су пале. Била је хладно па смо пут морали да
скратимо аутобусом. Све би то било лако да
рампа у ГСП-у функционише.
Возач аутобуса имао је добру вољу али је
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рампа била заглављена. Имали смо ту срећу
да смо код људи пробудили емпатију, па су
нам помогли да уђемо у аутобус. У супротном
– ишли би пешке.
Логично, питали смо ГСП због чега рампе у
аутобусима не функционишу.
Добили смо одговор да их има у сваком аутобусу, на другим вратима возила.
Непријатност они доживљавају чак и на местима која су им – неопходна.
Свако од њих МОРА у апотеку. Тако смо и ми
покушали да уђемо у „Апотеку Београд“, али
нас је тамо сачекао – степеник.
Препреке су, како смо за два сата установила, свуда. Стубићи, паркирани аутомобили,
степенице. Сметају им, не дозвољавају да се
крећу. Зато негде и не чуди она најтужнија
чињеница – многи одустају.
И то одустају тако што из својих домова – не
излазе.
– Млади људи су сналажљиви. И мени се
једном десило да сам хтео да користим градски превоз, хтео сам да уђем у тролу и возач
ме је питао само: „Извини друже, јел имаш ти
шрафцигер?“
– Кад сам га питао зашто, рекао је да не
може да спусти рампу јер нема шрафцигер!
– Имам много другара који користе градски
превоз, а у штеку држе по један шрафцигер да
их нико не би прешао и да би могли да користе
превоз – прича уз осмех Микица.
И – чак иоако сте помислили да је увек и
свуда има повлашћених верујте да НЕМА.
Са проблемима се сусреће и посланица покрета „Доста је било“, Љупка Михајловска.
– Баријере се налазе на сваком месту, па чак
и у највишем законодавном телу – Скупштини.
Од самог улаза у зграду суочавате се са препреком већ на паркингу јер не постоји паркинг
место обележено за особе са инвалидитетом
које возе аутомобил. Поред тога, на седницама
не могу да седим са својом посланичком групом
јер је место потпуно измештено у такозвану
„магарећу клупу“, која се налази ИЗА ПОСЛЕДЊЕГ РЕДА! У скупштини постоји приступачан
тоалет, али он – није у функцији – прича посланица за Еспресо.
Закључак је да – повлашћених нема. И, као
да им није довољно тешко што су у колицима,
него им је кретање онемогућено због техничких ствари.
Ипак, једино охрабрујуће је то што се емпатија код људи, барем како се нама показало,
изузетно велика.
И даље смо онај срдачан народ, који је увек
спреман да помогне некоме ко је у невољи.
Боримо се једни за друге као појединци. А
шта нам друго преостаје кад је држава на оне
најугроженије заборавила? •
Извор: Еспресо
Аутор: Сузана Трајковић
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Придружите се

Искључен војвођански
посланик због кршења
принципа и сарадње са СНС

П

осланичка група Доста је било у Скупштини
АП Војводине од данас има шест чланова.
Главни одбор покрета Доста је било искључио
је из покрета Арсена Курјачког јер је прекршио
основне принципе за које се покрет залаже
и, упркос изреченим опоменама, сарађивао
са владајућом странком у намери да испуни
личне амбиције.
Покрет Доста је било је од грађана добио
поверење да се бескомпромисно бори против
страначког запошљавања и не толеришемо кршење овог принципа. Арсен Курјачки је више
пута поступао супротно нашој политици, био
уздржан приликом избора Игора Мировића за
председника војвођанске владе иако је наша
посланичка група гласала против, а подржао је
и СНС-ово постављење помоћника Секретара
за пољопривреду задуженог за ловство, иако
се ДЈБ снажно залаже за професионализацију
ових функција и укидање постављања подобних кадрова. Са СНС-ом се договарао и о свом
учешћу у два посланичка одбора, уопште није
долазио на седнице одбора за безбедност у
коме је био члан. Кршио је и опомену покрета
да не може од скупштине наплаћивати путне
трошкове ако већ живи у Новом Саду.

На изборима смо од грађана добили поверење за 16 републичких и 7 покрајинских
посланика, као и 110 одборника у 21 општина
и градова у Србији (Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Бечеј, Сомбор, Вршац, Рума, град Ниш,
Ниш – Медијана, Ваљево, Смедерево, Стари
град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, Палилула, Звездара, Чукарица, Вождовац, Земун, Раковица). Знамо зашто су нам грађани
указали поверење и дали глас и то поверење
нећемо прокоцкати. Ово је четврто искључење
из покрета од избора. Због кршења основних
вредности ДЈБ, до сада су искључени једна
одборница у Новом Саду, одборница у Старом
граду и одборник у Палилули.
Покрет Доста је било је једина политичка
опција у Србији која ни на једном нивоу па ни
на локалу не улази у коалицију ни са СНС-ом,
ни са радикалима, ни са СПС-ом, и свуда смо
у конструктивној опозицији која контролише
власт и инсистира на поштовању закона.
Покрет неће толерисати кршење вредности
и основних принципа политике. Ми у политику
нисмо ушли зарад остварења ситних личних
интереса већ да бисмо укинули партократију
и да бисмо увели уређен систем са једнаким

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 привилеговане 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 чланарине удружење не може да ради. Неко мора
да га финансира. Тај неко смо сви ми. Да
би размонтирали паразитски страначки систем интересних група и тајкуна, наше финасирање 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 030/2495377, 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
правилима за све, у коме одлучују најбољи, без
обзира на страначку припадност. Изградићемо
Србију која има једнака правила и могућности
за све грађане, не само за привилеговану партијску мањину. Изградићемо систем јачи од
самовоље појединца. •

