15-30. август 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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Пoслeдњи вoз: Т
 вoja

зeмљa или
њихoвa држaвa?

Кампања почела у
Београду и Војводини

П

артократија је појела Србију, зато се акција
коју смо покренули зове „Последњи воз“.
Буџет је празан и зато се улази у продају Телекома. Пољопривредна земља у Војводини се
поклања великим корпорацијама, уместо да је
обрађују паори, а грађевинско земљиште је
законом поклоњено тајкунима.
Имамо један потпуни распад државе и ми то
хоћемо да зауставимо, да се Србија не претвори
у земљу јефтине радне снаге и да децу и унуке
не гледамо преко Скајпа – поручио је Саша
Радуловић приликом покретања кампање прикупљања потписа против финалне распродаје
државне имовине.
Акција је почела у Београду 18. августа, а
наставила се у градовима по Војводини, Кикинди, Новом Саду, Суботици, Сенти, Зрењанину...
Ми се полако, као земља, претварамо у земљу јефтине радне снаге. Практично читава
економска политика државе је била усмерена

ка томе од 5. октобра наовамо. Ми смо, изгледа,
неспособни, па су нам потребни неки страни
инвеститори-спасиоци који ће, ваљда, мека
срца доћи овде и направити да нам буде добро.
А домаће инвестиције су најмање три, четири
или пет пута веће на годишњем нивоу него
стране инвестиције, а то вам нико не говори –
упозорио је Радуловић.
Од укупног броја запослених у Србији
1.600.000 људи ради у породичним приватним
фирмама. То је далеко највећи послодавац. Тај
део економије прехрањује Србију.

Наравно, страни инвеститори су добродошли. Али не треба правити економски систем
окренут ка страним инвеститорима и великим
корпорацијама. Треба га усмерити ка малим,
породичним фирмама. Велики ће се увек снаћи. Они имају довољно ресурса и у сваком добро уређеном систему ће наћи своје место.
Ми имамо накарадан систем који је окренут
ка њима. Дају се субвенције тако да практично наш произвођач бојлера плаћа порезе од
којих дајемо страном инвеститору субвенцију
од 6.000 – 7.000 евра по радном месту, да му
буде боља конкуренција. То једноставно нема
никаквог економског смисла.
Та политика је дубоко погрешна и морамо да
је променимо, или ћемо постати земља јефтине
радне снаге. Сва ће деца отићи и гледаћемо их
преко Скајпа. •

Петиција против последње распродаје државне имовине
ПРОТИВ продаје Телекома стратешком инвеститору
ПРОТИВ поклањања грађевинског земљишта тајкунима
ПРОТИВ давања пољопривредног земљишта крупном капиталу
ПРОТИВ продаје инфраструктуре и природних ресурса
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ДајеСеНаЗнање
У 21. веку користимо методе 19. века због
медијског мрака у ком се Србија нашла.
Покрет је позвао добошара да разгласи
вест о акцији „Последњи воз“.

Земља треба да
припадне паорима

„Код нас домаћини никад нису продавали дедовину. То је срамота. Продаједу
битанге, нерадници, пијандуре и они што
живиду у велики град, па наследе, а не
знаду ни шта је ни ди је, а ни од кога је.
Кад немамо ништа, онда смо нико и ништа. Ко је нико, тај је слуга. Слуга служи
и нико га ни за шта не пита. Зар да нас не
питаду у нашој кући. Да служимо за два
пара опанака годишње и бедне наднице.
Бирајте, јал наша земља, јал њина кобајаги држава“ – објавио је први српски
добошар Јован Чуданов.

П

окрет „Доста је било-Саша Радуловић“ давања у закуп крупном капиталу, државну
Земља треба да буде у власништву онога
затражио је званичним дописом од Мини- земљу треба продати паорима, породичним који је обрађује.
старства пољопривреде да хитно из процедуре газдинствима која заиста и обрађују земљу.
Потребно је поново успостави систем задруповуче Измене и допуне Закона о
га, а држава треба да им помогне
пољопривредном земљишту јер је
почетним капиталом. Свака руТемељ пољопривреде у Србији требало
једини разлог за измене жеља прерална општина у Србији би морала
би да постану индивидуална, породична
да добије задругу коју би држава
мијера да трећину најбоље државне земље у Војводини да крупном
капитализовала са, у просеку, 2
пољопривредна газдинства
капиталу у закуп на 30 година, у
милиона евра. Тај капитал би био
нетранспарентном поступку. Тајни уговори су
Газдинства би имала обавезу да уплате десет коришћен за финансирање пољопривредне
увек у Србији били параван за корупцију.
одсто тржишне цене земљишта, а остатак би сезоне, стварање капацитета за директан плаПредложили смо решења којима темељ по- отплаћивала на период од 20 година. Земљу не сман робе, без прекупаца и накупаца, набавку
љопривреде у Србији постају индивидуална, би могли да дају у закуп или да на други начин горива, семена, садница, изградњу или купопородична пољопривредна газдинства. Уместо спекулишу са земљом.
вину силоса и хладњача. •

Кривичне пријаве
због рекетирања М
П

РВИ СЛУЧАЈ: Покрет „Доста је било – Саша
Радуловић“ поднео је кривичну пријаву
против Александра Вучића због сумње да је,
припремајући се за ванредне изборе, током
друге половине 2013. године и почетком 2014,
преко сарадника у згради Владе, принудио директора Београдске пословне школе да „позајми“ 781 милион динара Симпу, Новостима, Кон
Тикију и Ватерполо клубу „Раднички“.
Не постоји ни један законски основ по коме
би школа смела да пласира своја средства у

виду позајмица било коме. Новац је дат компанијама које нису имале могућности да га врате
јер су биле у великим дуговима, а гаранције за
враћање позајмице нису биле законски осигуране.
РУГИ СЛУЧАЈ: Покрет је због коруптивне
нагодбе поводом афере „Сателит“ поднео
и кривичну пријаву против бившег председника Србије Бориса Тадића, потпредседника
Владе Млађана Динкића и премијера Мирка
Цветковића. Афера „Сателит“ коштала је Србију

Д

од 5,8 до 10,8 милиона евра више, него што су
Израелци тражили као надокнаду за пропали
посао са изнајмљивањем њиховог сателита.
Партијски рекет је био 50%.
ЕДИЈИ ЗАТАШКАЛИ ВУЧИЋЕВУ КОРУПЦИЈУ:
Саопштење о Тадићу, Динкићу и Цвтковићу пренели су сви медији, а о Вучићу ама баш
нико. Ово је показни пример како у Вучићевој
Србији функционишу медији, који су постали
највернији чувари његових коруптивних дела и
највећи зид који спречава да се она разоткрије.
Бивши министар привреде Саша Радуловић,
заједно са Верицом Бараћ, радио је на искорењивању корупције и на састављању оптужница
против оних који су опљачкали државу у процесу приватизације. Вучић га је онемогућио да
то настави да ради са позиције министра, али
не може да га спречи да то настави да ради у
опозицији, чак и под медијском блокадом. •
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Већина грађана мисли да земља
иде у погрешном правцу

Вучић у паници
расписује изборе
О

чигледно је да Александар Вучић жели по- партијског запошљавања до сада невиђених вио повећање пензија за један до два одсто.
крајинске и локалне изборе што пре. На- размера, непревазиђено неспособних и по„У међувремену је повећао цену струје за
равно и републичке, иако за нема баш ни један луписмених кадрова, пријатеља и кумова, 12,5 одсто што је више него довољно и да пенједини објективан разлог. То је сигуран
зионери сами себи плате то повећање.
знак да га је ухватила паника – рекао је
Најгоре ће проћи наравно најсиромаНарученим истраживањима
у интервјуу за лист „Данас“ Саша Радушнији. Њима ће се пензије повећати изобесхрабрује грађане
ловић, лидер покрета „Доста је било“.
међу 150 и 300 динара, док ће им рачун
да
не
изађу
на
изборе
„Популарност му се круни, расте број
за струју већ од августа бити већи за 400
неопредељених и апстинената. Сва исдинара месечно. То је Вучићева ‚Фекетраживања показује да већина грађана мисли наставка погубне Динкићеве политике суб- тић‘ економска политика“ - истиче Радуловић.
„Циљ и смисао свих Вучићевих одлука и пода земља иде у погрешном правцу, да је преми- венционисања и претварања Србије у земљу
јер неспособан и да се економска ситуација за јефтине радне снаге, економске контроле ме- теза, од почетка његове владавине до данас,
њих неће променити. Више од половине бирач- дија и медијског мрака и распродаје државне јесте што дуже одржање на власти, повећаког тела у свим анкетама, па и оним намеште- имовине“, додаје Радуловић.
ње његове моћи и богатства, као и заштита
ним, каже да нема за кога да гласа. То
пословних интереса његове породице,
значи да је подршка Александру Вучићу
кумова, пријатеља, финансијера и странпала на неких 22 одсто. Због тога се наке. Како је планирао ово мизерно ‚повеЦиљ свих Вучићевих потеза је
ручују намештена истраживања јавног
ћање‘ пензија за крај године, може се
одржање на власти и богаћење очекивати да ће учинити све, без обзира
мњења како би се обесхрабрили грађани
и да би у апстиненцију отерао све људе
породице, кумова, финансијера да ли ће тиме прекршити изборне закокоји виде шта се дешава.“
не и Устав, да до избора и дође крајем
године, како би изашло што мање људи
Саша Радуловић истиче да премијер
нема решења за проблеме у друштву. „Осим
Као пример недостатка решења, он наводи на изборе и како би могао да по ко зна који
наравно, ‚бриљантних‘ метода извлачења јав- да је премијер, након противуставног смањења пут обмане грађане да помисле да се ситуација
ног новца за своје личне и страначке џепове, пензија за 22 и 25 одсто, за крај године наја- поправља“ - сматра Радуловић. •
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Влада изневерила
Србе на КиМ
В

лада Републике Србије је „успела“ да потЛицемеран је покушај Владе Александра
писаним Споразумом о Заједници српских Вучића да овај споразум представи као своопштина (ЗСО) постигне мање него што је напи- ју велику победу. Као и у већини Вучићевих
сано у самом Бриполитичких и екоселском споразуму.
номских „победа“,
Од ЗСО направили НВО
Ни једна надлеистина је далеко од
жност централне Влада угоржава опстанак Срба манипулације којој
власти у Приштини
прибегава.
није пренета на ЗСО, Србимa нa КиМ трeба oбeзбeдити
Заједница српиако то предвиђа
ских општина ће по
прaву aутoнoмиjу
тачка 5. Бриселског
својим овлашћеспоразума, ни једно
њима имати много
имовинско питање није решено, а ЗСО је сведе- више особине невладине организације, која
на на ниво невладине организације, која нема се бави мањинским и људским правима, него
ни једно једино извршно овлашћење.
обележја суштинске аутономије. ЗСО ће коор-

Пребијен саветник
Саше Радуловића
И

стакнути борац против корупције, сарадник
Савета за борбу против корупције и Саше
Радуловића у Министарству привреде, Иван
Нинић брутално је претучен металним штанглама 29. Августа, око 23.30. Напад на Нинића
изведен је мучки, испред улаза у зграду у којој
станује, на Карабурми. У већ познатој сценографији застрашивања и претњи, нападачи су
били у црним тренеркама и црним качкетима.
Не сумњамо да иза напада стоје моћни и
утицајни појединци блиски врху власти.
Нинић је био укључен у тим за надзор и унутрашњу контролу, који је у септембру 2013. године организовао тадашњи министар привреде
Саша Радуловић. Кад је Александар Вучић чуо
за ово, позвао је Сашу Радуловића, најпогрднијим речима се изразио о Нинићу и изнео низ
неистина о њему. Саша Радуловић није подлегао притиску и задржао је Нинића у тиму.
Резултат рада тог тима је велики број покренутих поступака надзора у Агенцији за приватизацију и 15 кривичних пријава, укључујући
и пријаве у предмету Вршачки виногради, у
којој се помињу и брат Александра Вучића и
брат Синише Малог. Такође и пријава против
Синише Малог и директорке Фонда за развој
за злоупотребе у вези са кредитима Фонда за
развој, као и пријава против челника СИЕПА

и Млађана Динкића, за злоупотребе приликом доделе разних субвенција у министарству
Млађана Динкића, као што је арчење новца на
Старој Планини.
Оно што је почело урлањем ППВ-а преко
мобилног телефона, завршило се Нинићевим
пребијањем металним штанглама.
Покрет „Доста је било-Саша Радуловић“ даје
пуну подршку Нинићевом раду. Десет удараца
у пределу леђа и ногу и два у главу, мучки, у
сачекуши, не може да заустави аргументе у
кривичним пријавама. •

динисати политику коју треба да води десет
општина са већинским српским становништвом
на КиМ и усмеравати потезе у интересу српске
заједнице, али без могућности да их спроведе.
Без иједног извршног овлашћења, ЗСО ће
моћи да прoмoвише интeрeсe Србa, прeдлaже
измeнe зaкoна, пoкрeће пoступкe прeд
нaдлeжним косовским судoвимa, укључујући и Уставни суд, и именује прeдстaвникe у
нaдлeжним тeлимa. Ова и оваква „овлашћења“
има сваки грађанин КиМ.
Србимa нa КиМ je пoтрeбнo oбeзбeдити прaву
aутoнoмиjу. То би и Албанци и међународна
заједница морали да подрже јер је то је једини
начин да се обезбеди дугорочна стабилност,
смањење напетости и суживот. Јeдини рaзлoг
зaштo oвo у прeгoвoримa ниje oствaрeнo је
нeспoсoбнoст влaсти у Србији да се наметне
као прави партнер међународне заједнице, а не
ситни трговац који шибицари између великих
сила и интересе Србије на крају лако продаје
зарад одржања на власти. •

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 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:
• Sombor – Čitaonička бр1
• Vranje – Kralja Stefana Prvovenčanog bb
• Kragujevac – Karadjordjeva br. 34,
• Čačak – Skadarska br. 7,
• Novi Sad – Doktora Laze Stanojevića br.3,
• Zrenjanin – Pupinova br. 15,
• Niš – 29. Decembra br. 14 b,
• Beograd – Brankova br. 21,
• Bor – Radnička br. 22, L 2

