
октобар 2015. 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!
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Истраживања јавног мњења у Србији су већ 
одавно престала да буду извор информа-

ција за грађане и постале важно средство 
манипулације бирачким телом. 

Како да знамо да ли је неко истраживање 
реално или не? Одговор лежи у квалитету узор-
ка. Истраживања се раде тако што се одабере 
1000 или више грађана Србије који имају гла-
сачко право и на основу њихових одговора се 
извлачи закључак како би гласало цело бирач-
ко тело. Тих 1000+ грађана чине узорак који 
треба да репрезентује цело бирачко тело. То 
значи да би узорак требало да што више личи 
не бирачко тело: да има исту полну, старосну, 
образовну, географску (укључујући и рурално/
урбану) структуру. Чак и тада, статистичари ће 
вам рећи, јавља се грешка од око +-3-4%. Што 
више људи питате, то је грешка мања.

Сва теренска истраживања више мање по-

штују ове наведене структуре узорка. Oна гре-
шка од 3-4% важи само ако нисте заборавили 
неку важну структуру узорка, односно ако је, 
поред полне, старосне, образовне и географ-
ске, присутна још нека структура узорка, важна 
за извлачење закључка. А та структура је: ЗА 
КОГА СТЕ ГЛАСАЛИ НА ПРЕТХОДНИМ ИЗБОРИ-
МА. И управо ту се и разликују намештена од 
ненамештених „истраживања“. 

Без одговора на питање: ЗА КОГА СТЕ ГЛАСАЛИ 
НА ПРЕТХОДНИМ ИЗБОРИМА анкете су бесмисле-
не. На пример, у најновијој анкети НСПМ у узорку 
има свега 0,7% људи који су гласали за „Доста 
је било“ на претходним изборима, дакле 3 пута 
мање него што их заиста има. Кад од њих 2,3% 
каже да ће гласати за нас на наредним, то значи 
да смо 3 пута порасли од претходних избора.

Подршка покрету „Доста је било“ је данас 
између 4 и 5%. Дуплирали смо подршку од 

претходних избора. На изборима у марту 2014. 
године освојили смо 2,1%, односно 75.000 гла-
сова. У Војводини 2,4%. У Београду у Старом 
Граду 7,5%, на Врачару 7,2%, на Савском венцу 
6,5%, у Новом Београду 5,5%, у Новом Саду 
5,3%, у центру Ниша 4,8%.

Данас је подршка и у Војводини и у Београду 
изнад цензуса. У осталим деловима Србије у 
просеку око 3%. Готово да немамо бираче са 
основном школом или мање. Око 15% грађана 
са вишим или високим образовањем гласа за 
наш покрет у ту смо други иза СНС-а. На сваких 
5 урбаних гласача имамо једног руралног гла-
сача. Интересанто је да је у Војводини то много 
повољније: на свака 3 урбана гласача имамо 2 
рурална. У Војводини разбијамо медијски мрак 
на терену, на пијацама, вашарима, на штандо-
вима. У Београду преко интернета. У осталим 
деловима Србије слабије. •

Дуплирана подршка покрету

Подршка покрету  
„Доста је било“  
је данас  
између 4 и 5%. 

У Војводини и Београду  
ДЈБ је изнад цензуса. 

Око 15% грађана  
са високим или вишим 
образовањем гласа за ДЈБ
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Стратегија покрета је зацртана још 2014. 
године, одмах након моје оставке. Први 

корак нам је да уђемо у скупштине и то ће 
се десити на предстојећим изборима, да би 
показали гласачима у Србији да постоји оп-
ција која је принципијелна и која ће истрајати 
на својој политици и да схвате да је „Доста је 
било“ озбиљна организација која је у стању да 
успешно учествује на изборима рекао је Саша 
Радуловић у интервјуу на тв Шабац. 

Један од главних разлога због чега грађани 
не гласају за нас или зашто нису гласали на 
претходним изборима, иако су били за нас, је 
њихова калкулација да ли ће бацити свој глас. 
У том „стратешком“ гласању су одлучивали или 
да не гласају или да иду на неку другу страну. 
Нама је циљ да пређемо ту степеницу да би 
људи схватили да то није бачен глас. Циљ нам 
је да грађани имају за кога да гласају, а не да 
гласају „ПРОТИВ“. 

Зашто нема опозиције?
„По нама опозиције нема, јер имамо истро-

шене политичке кадрове из прошлости који не 
могу ништа да промене. Ево, кад гледате Скуп-
штину, видите како лако неки полуписмени 
посланик СНС изађе и каже неком из ДС ‘а шта 
сте ви радили’, наведе два примера и ту је крај. 
Значи, потребни су нови људи, а то јако тешко 

иде код нас. И ја сам био гласач ДС и више не 
могу. И већина људи које знам су такви.“

„Кад Вучићу падне подршка испод 40 од-
сто, СНС ће се распасти, јер једина ствар која 
их држи на окупу је популарност Александра 
Вучића и на основу ње могу да добијају изборе. 

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ 
поднео је представку Агенцији за борбу 

против корупције са захтевом да утврди да 
ли је у Јавном предузећу „Србијашуме“ било 
запошљавања по рођачкој линији.

Покрет је доставио и анонимно писмо у коме 
се износе прецизни детаљи који указују на не-
потизам и да је председник Надзорног одбора 
овог јавног предузећа и функционер СНС запо-
слио своју рођаку средином ове године.

У ЈП „Србијашуме“ се годинама запошља-
вају партијски кадрови, ужа и шира родбина 
политичара и функционера који руковде тим 
предузећем, а предузеће се третира као пар-
тијски плен и извор „де лукс“ социјалне помоћи 
неспособним партијским кадровима и њиховим 
рођацима.

На крају 2013. године то предузеће је имало 
стално запослених 3.240 радника и већи број 
партијских радника ангажованих на одређено 
време и кроз форму различитих уговора. •

Родбинско 
запошљавање  
у Србијашумама

Србији су потребни нови људи 

• ПРОТИВ продаје Телекома стратешком инвеститору
• ПРОТИВ поклањања грађевинског земљишта тајкунима
• ПРОТИВ давања пољопривредног земљишта крупном капиталу
• ПРОТИВ продаје инфраструктуре и природних ресурса

Петиција против последње распродаје државне имовине:

Ово је последњи воз да спречиш последњу 
распродају државне имовине. Да не 
постанемо држава јефтине најамне радне 
снаге. Последњи воз да спречиш да децу и 
унуке гледаш преко скајпа. Вучић хоће да 
заврши посао стварања ЊИХОВЕ партијске 
паразитске државе. ЊИХОВЕ државе у 

којој лажу без образа, отимају, сеју страх, 
прете.

А ти мораш да пазиш шта причаш.
Да не би добио отказ. Да не би добио 

батине. Бојиш се у сопственој земљи, 
сопственој кући.

Да ли ћеш му дозволити?

Ми мислимо да ће се то догодити 2016. или 
2017. године и имаћемо поново изборе, заједно 
са председничким. Нама је циљ да победимо на 
тим изборима. Предуслов да се то догоди је да 
направимо први корак на локалним и покра-
јинским изборима.“ •

Саша Радуловић и Светлана Жикић, координаторка земунског одбора покрета „Доста је било“ 
на снимању интервјуa са Миланом Нердином
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Влада Александра Вучића је на значајне др-
жавне функције, а нарочито у управне и 

надзорне одборе предузећа и установа, име-
новала кандидате који су као своје посебне 
референце у пријави наводили податке да су 
чланови СНС и да знају да користе интеренет, 
Фејсбук, и Јутјуб. 

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ 
поднео је Управном суду Србије 34 тужбе због 
одбијања Владе Србије да обелодани биографи-
је 160 државних функционера, међу којима је и 
директор стратешког предузећа Електромре-
жа Србије и премијеров кум Никола Петровић. 
Влада је по Закону о доступности информација 

од јавног значаја имала обавезу да податке о 
професионалним квалификацијама именованих 
лица достави покрету и јавности.

Србија је једина држава у Европи где су био-
графије државних функционера проглашене 
тајним подацима.

Реч је о биографијама најзначајнијих функ-
ционера у Србији, које је Влада у последње три 
године поставила на одговорне државне функ-
ције. Њихове квалификације, радно искуство и 
школе које су завршили крију се од јавности, 
нису доступне ни на интернет презентацији 
Владе ни институција којима управљају.

Јавност има оправдани интерес да зна да ли 

Због скривања 
биографија 
поднете 34 тужбе 
против Владе

Београдска индустрија пива гурнута је у 
стечај супротно економским и законским 

разлозима, да би се власт домогла вредног 
грађевинског земљишта. Радници су остали 
без посла, а акционари и држава оштећени за 
милионске износе да би се задовољили приват-
ни интереси мале групе људи око Александра 
Вучића и Синише Малог.

БИП је још један пример уништавања фа-
брике по моделу који је примењиван током 

пљачкашке приватизације, када су фабрике 
ликвидиране зарад грађевинског земљишта. О 
интересима који се крију иза уништавања БИП-а 
говори изјава градоначелника који је рекао да 
је „за Београд је веома важно да се та привати-
зација што пре оконча, с обзиром да се ради о 
једном лепом делу града, који уместо фабрике 

Премијер Александар Вучић признао је, од-
говарајући на саопштење покрета „Доста 

је било – Саша Радуловић“, да је повећао тро-
шкове свог кабинета за 70 одсто, као и да је 
то урадио манипулишући буџетском резервом. 

Док пензионерима бахато узима део имовине 
сваког месеца и на сав глас прича о штедњи и 

Вучић повећао трошак  
кабинета за 70 одсто

је кум Никола Петровић незаконито, само са за-
вршеном двогодишњом вишом школом, поста-
вљен на место на коме се захтева диплома фа-
култета, као и који је факултет завршио возач 
Александра Вучића, пре него што је на кратко 
био у Управном одбору Агенције за привредне 
регистре, а потом постао председник Општине 
Земун. И тако за свих 150 функционера.

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ 
залаже се за апсолутну транспарентност рада 
државних органа и јавних предузећа. Верујемо 
да Управни суд неће по узору на Уставни суд 
подлећи политичком притиску и да ће пони-
штит срамне одлуке Владе. •

БИП уништен због  
грађевинског  
земљишта

може да има пословно-стамбени комплекс.“
Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ 

захтева да се установи ко је одговоран за уни-
штавање БИП, као и да се прекине пљачкање 
које је у току, утврди имовина, као и дуговања 
БИП, и у транспарентном поступку одлучи о 
даљој судбини фабрике и радника. •

„тешким“ и „храбрим“ мерама које предузима, 
Вучић у тајности повећава трошкове за читавих 
14,5 милиона, за које му Скупштина Србије није 
дала одобрење.

Премијер је признао да се ради о трошкови-
ма „Деливери јунитса“ којима је пробио буџет 
свог кабинета. Он за то није имао покриће у 

Закону о буџету за 2015. годину, који је из-
гласао парламент и којим је предвиђено 20,8 
милиона за његов кабинет.

Нико не зна чему служе „деливери јунитс“, 
ко је запослен у њима, са каквим задацима 
и да ли су ти задаци оправдани и испуњени, 
него ваљда треба да му верујемо на реч да су 
у питању „важни послови за државу“.

Позивамо премијера да јавно објави како и 
на кога троши новац, на каква путовања и чије 
хонораре, посебно по свим ставкама, као што је 
то радио Саша Радуловић док је био министар 
привреде. •
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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:
• Sombor – Čitaonička бр. 1
• Vranje – Kralja Stefana Prvovenčanog bb
• Kragujevac – Karadjordjeva br. 34, 
• Čačak – Skadarska br. 7,
• Novi Sad – Vojvođanskih brigada br. 22, 
• Zrenjanin – Pupinova br. 15, 
• Niš – 29. Decembra br. 14 b, 
• Beograd – Brankova br. 21, 
• Bor – Radnička br. 22, L 2

Крађа државне имовине, уништавање пре-
дузећа да би се отело пољопривредно и 

грађевинско земљиште преко офшор фирми, 
док на десетине хиљада радника остаје без 
посла, све је то садржано у лику и делу гра-
доначелника Београда Синише Малог и једног 
од најближих сарадника премијера. 

Две афере које су недавно објављене о Си-
ниши Малом јасно доказују корупцију у самом 
врху власти. Мали је истовремено био саветник 
првог потпредседника Владе, а затим градо-
начелник Београда, и директор или власник 
приватне офшор компаније која је купила 24 
стана на бугарском приморју. Такође, нови-
нари су објавили и документа која показују 
да је Мали, преко офшор фирми у власништву 
његове породице, незаконито постао власник 
10 хектара државне земље у околини Вршца. 

Званична документа показују да је градо-
начелник Београда и дан данас директор или 
власник две офшор фирме са Девичанских 
острва које тргују некретнинама и да је у су-
кобу интереса. 

Сви послови Синише Малог, а посебно про-
јекти “Београд на води” и уништавање фабрике 
пива БИП зарад изградње станова, добијају 
нову димензију након открића да се градо-
начелник бави препродајом станова за личну 
добит, као и након открића да је злоупотребом 
своје функције у Агенцији за приватизацију не-
законито постао власник 10 хектара земље.

Синиша Мали је дужан да каже јавности и 
колико има офшор фирми преко којих меше-
тари имовином и да ли пере прљаве паре, јер 
открића новинарске мреже Крик указују на 
следећи модел: радио је у Центру за тендере 

Агенције за приватизацију, омогућио продају до 
тада успешне „Алфа Протеин“ за свега 18.000 
евра фирми која је у породичном власништву, 
отео 10 хектара земље и сакрио их иза своје 
офшор фирме, опрао прљав новац, а развио и 
бизнис на отетој земљи. У међувремену тужи-
лаштво и пореска полиција ни прстом да мрдну. 
То све не може без дила у врху власти.

Ово све још једном показује да је корупција 
у врху власти и да је Александар Вучић лажни 
борац против корупције. 

Покрет захтева од тужилаштва да реагује, а 
од пореске полиције да утврди порекло имови-
не целе породице Мали. Синиша Мали мора бити 
хитно смењен са свих функција у држави. •

Корупција у врху власти – 
случај Синише Малог

Ни после седам месеци од трагедије и пада 
војног хеликоптера, у коме је погинуло 

седам особа, Тужилаштво се не оглашава. У 
међувремену оптужују се и кажњавају војна 
лица која су само извршавала наредбу мини-
стра одбране Братислава Гашића и то, прво 
пилоти да су наводно били пијани, а сада и два 
генерала што се нису успротивила министру.

Јавност је с правом огорчено реаговала на 
вест да су два генерала, генерал мајор Ранко 

Живак и бригадни генерал Предраг Бандић 
дисциплински кажњени, јер прави кривци не 
само да нису кажњени, него се смеју целој јав-
ности у лице поклањајући један другом макету 
хеликоптера за рођендан.

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ 
захтева оставку министра Гашића и хитно 
утврђивање кривичне одговорности за 
трагедију која се догодила само због сујете 
министра жељног сликања пред камерама. •

Заштићени прави кривци 
у афери „Хеликоптер“


