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

Протест против
„Тенисовог закона“
П

окрет „Доста је било“ подржао је протест
пољопривредника против катастрофалног
„Тенисовог закона“. Саша Радуловић и чланови покрета прикључили су се 24. децембра у

Шта предлаже Саша Радуловић?

• Завршити

реституцију, укључујући и
задружну земљу, и увести супституцију
уместо исплате готовине грађанима.
• Спровести аграрну реформу и успоставити систем задруга.
• Годишњи буџет Министарства привреде је довољан да се у свакој руралној
општини у Србији направи задруга са
капиталом од 2 милиона евра.
• Задруге се баве финансирањем пољопривредне сезоне, набавком горива,
ђубрива, семена, засада, и брину о
пласману робе заобилазећи прекупце
и накупце.

подне пољопривредницима који су се окупили
испред улаза у Народну Скупштину, из Косовске улице. Послушна Вучићева већина у Скупштини спремала се да усвоји измене Закона о
пољопривредном земљишту.
Након две недеље протеста на путевима
широм Војводине, ово је био још један вид изражавања великог грађанског незадовољства
које не јењава. Пољопривредници су поручили
да неће одустати.
Окупљеним паорима обратио се и председник Покрета „Доста је било“ Саша Радуловић.
Изнео је чињенице да претходни уговори којима је дата земља пољопривредног добра „Бачка“ из Сивца и „Алексе Шантића“ нису довели
до отварања радних места, да последњих 10
година и више власт претвара Србију у земљу
јефтине радне снаге.
И поред великог противљења војвођанских
паора, премијер и његова скупштинска већина
одлучили су да усвоје штетне измене Закона
о пољопривредном земљишту. Хоће да готово

трећину најбоље државне земље у Војводини
дају крупном капиталу, углавном странцима,
у закуп на 30 година, директном погодбом и
тајним уговорима.
Наши паори данас обрађују ту земљу. План
Владе Александра Вучића је да наши земљорадници и породична газдинства постану јефтина најамна радна снага. Стране корпорације,
поред јефтине земље, за то „запошљавање“
треба додатно да добију и огромне субвенције
од државе по „радном месту“.
Компаније као што је Тенис су добродошле
да отворе своје погоне, успоставе кооперативу
и од наших паора набављају свиње, али не да
им премијер у тајној погодби да најплоднију војвођанску земљу и од наших пољопривредника
направи јефтине најамне раднике.
Власт ће, ако изгласа овај дубоко штетан
закон, платити цену на предстојећим изборима.
Овај дубоко штетан закон по интересе свих
грађана Србије ће бити укинут одмах након
избора. •
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Тужиоци изабрани
по диктату премијера
П

осланици Скупштине Србије су 21. децембра 2015, изгласали 52 нова јавна тужиоца
на основу предлога које им је упутила Влада Србије (није изабран тужилац за ратне злочине).
Избор тужилаца обављен је у Влади Србије,
а у Скупштини Србије је само организовано
гласање, као формални параван једног нетранспарентног поступка, током кога су прекршене
све процедуре, правила и закони.
ДВТ је 23. новембра утврдио ранг листу за све
пријављене кандидате за свих 85 тужилаштава
колико их има у Србији. Међутим, уместо да је
након тога, ДВТ као предлог Влади Србије упутио листу са једним или више кандидата како
то предвиђа закон, ДВТ је Влади упутио листу са
предлогом свих кандидата који су се на конкурс
пријавили и то без оцене, односно без навођења
броја бодова којима су кандидати вредновани.
Уместо да избор најквалитетнијих и независних тужилаца обави Државно веће тужилаца,
односно струка, ДВТ је послужио само као проточни бојлер. Премијерова скупштинска већина
је гласала како јој је наређено.
Таква одлука ДВТ-а је проузроковала да је у
великом броју случајева Скупштина на предлог
Владе изабрала лошије рангиране кандидате. То се догодило са чак 21 кандидатом од
предложених 51 (не рачунајући кандидате за
специјална тужилаштва).
Лошије рангиране кандидате Влада је предложила, а Скупштина изабрала за основна тужилаштва у Зрењанину, Новом Саду, Бачкој Паланци,

Бечеју, Вршцу, Суботици, Крушевцу, Краљеву,
Ужицу, Пожаревцу, Владичином Хану, a за виша
тужилаштва у Сремској Митровици, Зрењанину,
Ваљеву, Сомбору, Суботици, Краљеву, Прокупљу,
Неготину, Новом Пазару, Лесковцу.
Лакрдија је била и са избором тужиоца за
организовани криминал јер су Скупштини прослеђена имена четири кандидата. Скупштинска
већина, коју контролише Александар Вучић
и која ни близу није квалификована за такве
одлуке, лажирала је бирање и то само на основу биографија кандидата.
Кандидати који су прослеђени Скупштини изабрани су у Влади, по жељи премијера
и његових пријатеља и пословних партнера.

Избор Судија по
партијском кључу
С

купштини Србије биће предложено 12 кандидата за судије које није изабрало Високи
савет судства (ВСС), како предвиђа закон, него
трочлана комисија чији је мандат само да организује изборе.
На седници ВСС, одржаној 07. 10. 2015. године, на којој је одређена листа тих 12 кандидата
за судије, практично је само усвојена листа
коју је Савету доставила трочлана комисија
за избор. Из овог произилази да је комисија
одлучила уместо или у име Савета, који би по

закону, на својој седници, требало да бира кандидате за будуће судије. На конкурс за судије
пријавило се 211 кандидата на оглас од 27. 03
и 190 кандидата на оглас 02. 07. 2015.
Током процедуре избора комисија није кандидате рангирала по бодовима, као што је прописано, већ на основу нејасних критеријума.
Kандидати нису бодовани иако је то предвиђено у Одлуци о утврђивању критеријума и мерила
за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председнике судова.

Такође, иако су постојали кандидати за сва
тужилаштва, више од 30 тужилаштава остаће
са тужиоцима у вд стању, јер за њих још није
постигнут политички договор.
Земља у којој премијер бира тужиоце није
демократска земља и свакако је далеко од
стандарда које подразумева Европска комисија и Европска унија. Њих то очигледно не
забрињава, као ни 2009. године кад је под
Тадићевом влашћу судска и тужилачка власт
бирана по кафанама.
Добили смо Тужилаштво без интегритета и
са значајно урушеним кредибилитетом које ће
власт моћи да злоупотребљава за политичке
прогоне и притиске. •
ВСС се није чак ни потрудио да објасни разлоге зашто није установљена бодовна листа
кандидата. Судови у којима ће судити судије изабране на незконит начин, уз кршење
процедуре коју је прописао сам Врховни савет судства, а на основу нетранспарентних и
магловитих критеријума, не могу бити чинити
независно судство.
Ово је разлог што имамо судство зависно
од извршне власти, неспособно да се ухвати
у коштац са горућим проблемима. Због тога
се поједини процеси вуку годинама док не застаре, због тога имамо судије које не знају да
напишу пресуду, које се не разумеју у материју,
судије које се сагињу пред политичарима, речју
недостојне судије. •
Дејан Бачић, дипломирани правник
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Телеком хитно
професионализовати
и извести на берзу
П

од притиском јавности премијер је одустао
од продаје Телекома, против које је покрет
„Доста је било – Саша Радуловић“ водио непрестану кампању од августа. Противили смо
се продаји јер би се продало тржиште, инфраструктура и стратешки ресурси.
Премијер је хтео да прода Телеком да би
попунио празан буџет, а одустајање је објашњавао ниском понудом коју је добио и коју
јавност није видела, уз неизбежно пренемага-

ње о мукама које су ту одлуку пратиле. Обзиром
да је цео процес покушаја продаје остао тајновит, да је премијер одбио да открије јавности
какве је понуде добио, јасно је да је пресудио
пре свега његов страх од губитка политичких
поена као и рачуница да је за апетите његове
странке исплативије да и даље злоупотребљава
профит Телекома.
Телеком служи Александру Вучићу, као што
је служио Борису Тадићу и претходним влада-
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ма, за запошљавање партијског кадра, подмиривање разних партијских и личних потреба и
за куповину медијске послушности, јер је један
од највећих оглашивача.
Покрет захтева да се „Телеком“ професионализује и да се ослободи партијског паразита.
То пре свега подразумева транспарентан избор професионалног менаџмента. У компанију
треба увести ред и извести је на берзу. Инфраструктуру треба издвојити из имовине Телекома пре изласка на берзу и она увек треба да
остане државна. Локална инфраструктура треба да буде у власништву локалних самоуправа.
Треба тачно утврди којом имовином располаже Телеком, које су обавезе, укинути све буразерске штетне уговоре, почев од спонзорстава
и медијских уговора, урадити систематизацију
радних места и избацити партијски нагуране
кадрове, на измишљеним административним
радним местима. Кроз професионализацију и
избацивање странака из управљања повећаће
се вредност компаније.
Изласком на берзу, како београдску тако и
страну Лондонску или Варшавску, Телеком би
прикупио значајна средства за инвестиције,
технолошко унапређење и ширење, остао би
делом државни, а акције би могли да купују
и домаћи пензиони фондови, инвестициони
фондови и грађани Србије.
То је начин на који се ради у успешним државама, са паметном политиком. Норвешки
Теленор или немачки Дојче Телеком су изведени на берзу на овај начин. Топла вода је
измишљена. Треба бити паметан, препознати
је и применити. •

Влада поклања још 210 милиона евра Србијагасу

Ј

авно предузеће Србијагас добиће на поклон
од грађана Србије додатних 210 милиона
евра, јер је неодговорна Влада својој гласачкој
машини у Скупштини предложила два закона,
којима ће 190 милиона евра дуга Србијагаса
према НИС-у претворити у јавни дуг и одобрити
му још и додатну гаранцију од 20 милиона евра
за банкарски кредит, за који се унапред зна да
ће пасти на терет буџета.
Србијагас је, са својих шест зависних предузећа, у 2014. години остварио нето консолидовани губитак од чак 393 милиона евра. Имао
је ненаплаћена потраживања од 300 милиона
евра. Привреда и грађани Србије плаћају готово
најскупљи гас у Европи, а неспособни партијски
менаџмент Србијагаса зида огромне губитке.
Комерцијални кредит од 20 милиона евра,
који ће Србијагас узети код Сосијете женерал
банке, намењен је изградњи регионалне деонице Александровац – Брус – Копаоник – Рашка

– Нови Пазар – Тутин. Грађани и привреда ће
гарантовати за овај кредит иако не знају да ли
се исплати градити ту деоницу.
Неодговорна Влада није уз предложени
закон приложила анализу економске исплативости изградње ове деонице. Ако се узме у
обзир све виша цена гаса, као и прикључивања
на гасовод, које плаћају грађани, извесно је да
је ово један од оних кредита који ће пасти на
тeрет државе, односно свих грађана.
Последице неодговорне економске политике
премијер сваљује на пензионере, привреду и

грађане којима стално повећава порезе, пореске основице и измишља нове таксе и акцизе.
Неспособни премијер Вучић је отео од пензионера 210 милиона евра и то назвао реформом,
а исто толико сад баца у бунар Србијагаса.
Смањење плата и пензија није реформа. Повећање пореза није реформа. Реформа значи
увођење реда. Први корак у увођењу реда је
избацивање неспособних партијских кадрова
са руководећих места у јавном сектору. То неспособни премијер зна, али нема ни знање ни
интерес да уведе ред. Ми имамо. •
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Неспособан премијер
и економија Србије
П

ремијер је већ дуже од три године на власти. Резултати његове економске политике
по привреду и грађане су поражавајући. За
те три године на власти, премијер је повећао
практично све пореске стопе, смањио плате и
пензије, повећао субвенције, призивао стране
инвеститоре и задуживао се. Ту своју Фекетић
позоришну представу у наставцима је заједно
назвао: тешким реформама. Три године премијер већ спроводи фискалну консолидацију и за
то време је повећан јавни дуг за 9 милијарди
евра, са 15,5 милијарди евра на 24,5 милијарди,
односно сада већ преко 75% БДП-а.
Премијер је обећао грађанима 2011. године да ће у року од 6 месеци од када дође на
власт, ако грађанима не буде боље, сам поднети оставку. 2012. године је, након доласка
на власт, обећао да ће бити боље 2013, 2013.
године је обећао да ће бити боље 2014, 2014.
године. да ће бити боље 2015. и управо сада,
приликом усвајања буџета за 2016. годину да
ће бити боље већ крајем 2016, почетком 2017.
За све ово време, премијер и његова странка
нас готово дневно бомбардују причом о томе
како је крива претходна власт. И чињеница је,
Тадићева власт је била катастрофална. За своје
четири године, јавни дуг је увећао за 8 милијарди евра, са 7,5 на 15,5 милијарди евра. Потпуно
је уништио правосуђе својом “реформом”, у којој су прављени спискови судија и тужилаца по

кафанама. Усавршио је контролу медија. За његово време цела привреда у реструктурирању
је наставила да пропада. Пракитчно нико није
процесуиран за пљачкашку привтизацију која
је спроведена у Србији. Без икакве економске
логике, заједно са ПУПС-ом и СПС-ом, повећао
је пензије за 10%, али је све инфлација свакако
појела за мање од годину дана.
Међутим, прошло је више од три године. Довољно времена да се исправе ствари и крене у
правом правцу. Да ли је Србија на добром путу?
Како је смањен дефицит
Влада Републике Србије је од 2012. године до
данас повећала практично све пореске стопе
на све порезе који се плаћају у Србији. ПДВ
је повећан са 18% на 20%, па са 8% на 10%,
порез на добит са 10% на 15%, паушалне порезе предузетницима, акцизе на дуван, нафту,
кафу, увела је нову акцизу на струју, порез на
имовину. Са друге стране, Влада је смањила
плате и пензије, што је такође утицало на пад
пореских прихода. Када све ово узмемо у обзир, и раст стопа и смањење плата и пензија,
очекивани реални раст (раст без инфлације) је
био већи од 15%.
Шта смо добили? Реални порески приходи
су парктично остали исти. То даље значи, ако
су пореске стопе повећане, а порески приходи остали исти, да је пореска основица пала.
Зашто су онда уопште повећаване? Зар ни

премијер, ни влада, ни Фискални савет, који
здушно подржава ове погрешне мере, не разумеју да када повећаш порезе у слабој економији у ствари добијеш пад прихода? Знају
сигурно јер то сам им свима лично рекао док
сам био министар привреде.
Премијер је противуставно смањио све пензије веће од 25.000 динара за 22%, а износе
преко 40.000 динара за 25%. Од отимања пензија премијер је уштедео 210 милиона евра на
годишњем нивоу.
Смањене су све плате у јавном сектору. У
исто време у јавном сектору одржава преко
100.000 партијских кадрова, са купљеним
дипломама на измишњеним канцеларијским
радним местима. Не лекара, професора, полицајаца, радника у комуналним предузећима,
већ партијских канцеларијских паразита. Од
смањења плата премијер је уштедео око 300
милиона евра на годишњем нивоу.
Из државних предузећа, Телеком, Пошта,
ЕМС, Аеродром је прошле године извукао дивиденде у износу од око 200 милиона евра.
Тачне податке Министарство финансија крије.
Да би исплатиле ове дивиденде, пошто немају
готовину на рачуну, нека од њих су морала да
се задуже код Комерцијалних банака.
За субвенције разних врста, од страних инвеститора који наше грађане запошљавају као
јефтину радну снагу, до домаћих деценијских
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губиташа, Влада је предвидела 660 милиона
евра. Вучићу није пало на памет да уместо пензија смањи субвенције и тако смањи дефицит?
Резултат по БДП би био значајно позитиван.
Губици привреде и јавних предузећа
Према новембарском извештају Агенције
за привредне регистре, привреда Републике
Србије је направила у 2014. години губитак од
1,1 милијарду евра. У 2013. години тај губитак
је износио око 250 милиона евра. Ако се изузму
јавна предузећа, предузећа у реструктурирању,
стечају и ликвидацији, привреда је пословала
са добитком од око 130 милиона евра.
Да бисмо видели како то изгледа на примеру
појединачних компанија, анализирали смо финансијске извештаје само 6 великих државних
фирми/пројеката: Србијагаса, ЕПС-а, Железница, Железаре, Петрохемије и Ер Србије.
Србијагас је у 2014.години остварио нето
губитак од 382 милиона евра. Главни разлог
оволиког губитка су ненаплаћен гас и ненаплаћена потраживања која износе готово 300
милиона евра. Привреда и грађани Србије плаћају готово најскупљи гас у Европи, а Србијагас
зида огромне губитке.
Железнице Србије су у 2014. години оствариле нето губитак од 208 милиона евра. Овакво
пословање премијерових партијских кадрова
грађани Србије, пензионери, просветни радници, предузетници, пољопривредници и сва
привреда Србије су частили субвенцијом од
107 милиона евра.
Железара Смедерево је у 2014. години остварила нето губитак од 134 милиона евра. За
ово су држава, односно просветари, пензионери и сви остали порески обвезници частили
менаџмент Железаре субвенцијом, односно
поклоном, од 36 милиона евра.
ЕПС је са свих својих 14 зависних предузећа
у 2014.години направио консолидовани нето
губитак од 114 милиона евра. ЕПС је од грађана
Србије добио субвенцију од 25 милиона евра.
Главни разлог за оволики губитак ненаплаћена струја од 300 милиона евра. Премијер је у
августу повећао цену струје за 12% и тиме од
привреде и грађана узео додатних 180 милиона евра.
Петрохемија Панечво је у 2014.години
остварила нето губитак од 94 милиона евра.
Премијер је просветарима исплатио једнократну помоћ од 7.000 динара. У просвети ради
130.000 људи, тако да та “помоћ” износи око
8 милиона евра. То је 12 пута мање од губитка
Петрохемије, односно преко 84.000 динара по
просветном раднику.
Ер Србија у 2014.години остварила губитак
од 68 милиона евра, који су Влада Србије, премијер, његов експерт за бугарске станове и
државни продавац Беоптерола Синиша Мали
и “арапски” менаџмент Ер Србије покушали да
претворе у добит од 2,7 милиона евра тако што
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су субвенцију државе, односно поклон грађана
и привреде Ер Србији у износу од 71 милион
евра, хтели да прикажу као пословни резултат
Вучићеве Владе.
Само ових 6 државних фирми је у 2014. години направило губитак од преко милијарду
евра, и за то од грађан Србије добили државну
помоћ у износу од 241 милион евра, више него
што је премијер узео од пензионера.
Да ли има излаза и где је?
У време док сам био министар, зауставили
смо све субвенције у привреди и кренули са
увођењем реда. Заустављено је бацање новца из СИЕПА, Фонда за развој. Заустављене
су пљачкашке приватизације Вршачких винограда и Прве Петолетке. Приступило се
прављењу личних карата, попису имовине и
обавеза, анализи тржишта, пословним плановима, систематизацијама радних места, како би
се припремили за реструктурирање привреде
у 2014.години.
Припремљени су нови закони о стачају и
приватизацији по којим је СВИМ запосленим
требао да буде повезан радни стаж, уплаћене
заостале зараде. У скупштини је усвојен буџет
Министарства привреде за 2014.годину који
није у себи имао субвенције у привреди и који
је предвиђао средства за исплату заосталих
зарада и повезивање радног стажа. Технолошки вишак би се утврђивао након завршених
пословних планова и пратећих систематизација
радних места и за те запослене су биле предвиђене отпремнине.
Почетком 2014.г. тада ППВ Александар Вучић је све ово зауставио и практично гурнуо
привреду и буџет назад у хаос. Помогли су му
челници синдиката, док чланови нису ни знали
да протестују против тога да им буде повезан
радни стаж и уплаћене заостале зараде.

Партократија преко партијског запошљавања уништава јавни сектор. Ми немамо вишка
лекара или просветних радника или радника
у комуналним предузећима. Ми имамо вишка
партијских кадрова са купљеним дипломама са
измишљених факултета на измишљеним канцеларијским радним местима. Они уништавају
јавни сектор и због њих су плате и пензије заправо и смањене. Ти партијски кадрови треба
да добију отказ (по нашим анализама њих је
већ око 100.000) и тако треба уштедети милијарду евра. Треба одстранити паразита како
би јавни сектор могао да дише, има повећање
зарада за лекаре и просветне раднике, повећа
квалитет услуга.
Шта са партијским паразитима? Уместо ове
делукс социјалне помоћи само за партијске кадрове, треба увести универзалну социјалну помоћ за све грађане Србије. Сва домаћинства без
прихода би добијала 10.000 динара по домаћинству и 5.000 динара по члану домаћинства, тако
да би трочлана добијала 25.000 дин, а четворочлана 30.000 дин месечно. Такав систем има
Канада. Да ли то можемо да платимо? Одговор
је да. Овакав универзалан систем социјалне
заштите, ако узмемо да је 20% породица социјално угрожено без икаквих примања, кошта
на годишњем нивоу око 150 милијарди динара.
Прошле године су издаци на социјалну помоћ
у нашем разрушеном систему износили 180
милијарди динара. 2013.г. још и више 182 милијарде. Замислите, увођење реда кошта мање.
Ово нас и доводи до макроекономске једначине изласка из кризе: отпустити партијске кадрове из јавног сектора (уштеда од милијарду
евра), увести универзалну социјалну заштиту
(трошак од 300 милиона евра), смањити пореско оптерећење привреде преко смањења
пореза и доприноса (трошак од 700 милиона
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евра). Дефицит смањити укидањем субвенција.
Зашто премијер ово не ради? Зато што нема
интерес. Да би увео ред, морао би да се одрекне своје партијске машинерије.
А ММФ и ЕУ? Зар они не воде рачуна? ММФ
води рачуна о томе да Србија врати дугове
повериоцима чије интересе ММФ заступа. Ништа више. Њихов посао је да дужник, држава
Србија, смањи свој дефицит. Да ли то значи

twitter.com/DostaJeBilo | www.facebook.com/Dostajebilo

да ће бити уништене државне фирме које ће
Желим вам свима срећну нову 2016.годину.
касније бити продате будзашто, то их свакако И желим нам свима да нисам у праву и да ће
не интересује. Да ли ће грађани живети теже, се коначно остварити барем једно обећање
ни то. Наши интереси, интереси грађана Србије, премијера. На жалост бојим се, мрка капа. •
то је посао наше владе.
Смањење плата и пензија није реформа. РеСаша Радуловић,
форма значи увођење реда. Ни ова, ни претпредседник покрета Доста је било
Ауторски текст објављен у Newsweek-у
ходна влада, ни она пре ње, ни у једној области
у друштву није увела ред.

Србији је потребна
политика на Косову
заснована на интересима

М

антра „Србија никада неће признати независност Косова“ није политика. То је
бежање од одговорности и замајавање јавности. Јер то од нас нико и не тражи. Зашто
онда наша влада том реченицом бомбардује
грађане Србије? Пренемагање премијера како
није ока склопио док се одлучивало о уласку
Косова у Унеско, није политика. То је позоришна представа, лицемерје и што је најгоре од
свега, потпуна лаж. Јер исти тај премијер је
потписао споразум у Бриселу по коме се обавезао да Србија неће ометати чланство Косова
у међународним институцијама. Да ли је премијера ухватила амнезија?
Како је могуће да се премијер није сетио
да постави питање надлежности над српском
културном баштином, нашим црквама, манастирима, споменицима културе, пре него што је
потписивао споразуме. Рецимо, пре споразума
о телефонском позивном броју или енергетици?
Зашто је на њих пристао пре него што је решио
питање културне баштине? Јер време за решење тог питања је било тада, не сада када су
споразуми већ потписани. Да смо решили то питање, питање надлежности над нашим споменицима културе, чланство Косова у Унеско нас и
не би погађало. Зашто би нама био проблем да
албанске културне споменике на Косову штити
нека косовска културна институција?

Уместо да гурамо главу у песак, хајде
да погледамо чињеницама у очи.
Територија Косова и Метохије је правно постала део државе Србије након балканских
ратова. Међународним уговором. Краљевина
Југославија је између два рата насељавала

Саша Радуловић,
председник покрета Доста је било

Основ и предуслов сваке
успешне политике у 21. веку
је економска снага. Једино
економски јаке земље могу
да воде смислену спољну
полику. Србија већ деценијама
има неспособну власт која
није у стању да води рачуна
ни о сопственим грађанима, а
камоли о другим

Косово и Метохију. Између осталих и мој деда
је са породицом двадесетих година прошлог
века из Црне Горе дошао у општину Дечане.
Тамо ми се и родио отац. Након другог светског рата, нова власт није дозволила повратак
наших људи на Косово. За време социјалистичке Југославије, демографска слика се значајно променила, што као резултат исељавања
Срба и других неалбанаца, што као резултат
изузетно високог наталитета Албанаца. Током
ратова 90-тих, наша држава се на КиМ није
понашала као држава. То што је ОВК чинио
злочине над Србима на КиМ није оправдање
да држава Србија прикрива и штити убиства
и злочине над албанским цивилним становништвом и да разне службе шаљу криминалце
да пљачкају и застрашују. Држава не може да
штити, кажњава и пресуђује по националном
кључу, јер онда није држава.
Таквим понашањем држава Србија је дала
изговор свима који имају интересе супротне
интересима Србије да укину надлежност државе Србије над територијом Косова и Метохије.
КиМ је правно престао да буде део правно-политичког система државе Србије од изгубљеног
рата, Кумановског споразума и капитулације
Србије 1999. године. Надлежност над КиМ је
прешла на Савет безбедности Уједињених нација на основу Резолуције 1244. То је такође
међународни уговор који су писале заједно
западне силе и Русија. Промењено је и име,
тако да је од Косово и Метохија остало само
Косово. По том новом међународном уговору
је јасно да Косовом не управља држава Србија
и њене институције и да на Косову не важе
закони Србије. Та резолуција међутим не каже
да је Косово независна држава или да ће то
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покрета током потписивања петиције
“Последњи воз – твоја земља или
њихова држава”

постати. То су велике силе оставиле за своја
даља међусобна натезања.
Иако су креирале Резолуцију 1244, западне
земље је на терену не поштују. Потпуно игноришу делове резолуције који говоре о статусној
неутралности и правима државе Србије на Косову. И ту ништа не можемо. Ту ни Русија, нити
било која друга земља на свету ништа не може.
Русије нема на Косову. Ни Бразила, ни Индије,
ни Шпаније, ни Аргентине. Запад од Косова на
терену, данас, прави независну државу. И ту
нас нико ништа не пита.
Поред Запада који форсира прављења независне државе од Косова, ово противправно
отимање Косова је и у интересу Русије. Русија је заједно са западом креирала резолуцију
1244. Русија се на пример Косова позвала кад
је анектирала Крим. Руси чине преко 90% грађана Крима, исто као што данас, након етничког чишћења из 2004. године, Албанци чине
преко 90% грађана Косова. Чињеница је да
је Крим био руски и да га је Хрушчов 50-тих
година прошлог века комунистичким декретом
пренео Украјини. Али је такође чињеница да је
Русија признала све пост-совјетске републике
у њиховим тадашњим границама. Једино правно оправдање анексије Крима је противправни
преседан који је Запад направио на Косову.
Уз сагласност Русије која се није противила
Резолуцији 1244.
Косово може званично и правно постати
међународно призната независна држава или
новом одлуком Савета безбедности, или одлуком Србије да призна Косово. Трећи начин не
постоји. Чињеница да је Косово признала већина држава чланица Уједињених нација ништа не
мења на чињеници да је међународни правни

статус Косова и даље одређен Резолуцијом
1244 и да Косово формално и правно није међународно призната држава. Резолуцију 1244
су писали и Запад и Русија. Такође је тачно да
на терену држава Србија нема никакав утицај,
осим на северу. Оно што јесте проблем, оно
што нас историја учи је да се на крају велики
увек договоре. Цену плате мали. Ми смо мали.

Ово су све биле чињенице.
Шта нам је онда чинити?
Спољна политика сваке успешне земље је
заснована на јасно исказаним интересима и
разумевању интереса других земаља. У спољној
политици, исто као и у економији, не постоје
пријатељи. Постоје само интереси. Шта су конкретни интереси Републике Србије на Косову?
•• Суштинска аутономија, не ЗСО, као гарант
останка и опстанка Срба и других неалбанаца
на Косову
•• Заштита свих људских права Срба и других
неалбанаца на Косову
•• Надлежност Србије над српским споменцима
културе на Косову
•• Заштита имовинских права како физичких
лица, тако и свих правних лица и цркве
•• Очување и јачање економских и свих других
веза са Косовом
Ове интересе све друге земље могу да разумеју. „Косово је срце Србије“ нико не разуме,
јер емоције нису предмет преговора. Против
ових преговарачких принципа заснованих на
интересима Србије приликом решавања питања Косова, нико, па ни земље запада, не
могу да имају ни један аргумент. Јер се ради
о неспорним, цивилизацијским вредности-

ма на којима су и њихове земље засноване.
Основ и предуслов сваке успешне политике
у 21. веку је економска снага. Једино економски јаке земље могу да воде смислену спољну
полику. Србија већ деценијама има неспособну
власт која није у стању да води рачуна ни о
сопственим грађанима, а камоли о другим. Да
би Србија постала лидер у региону, мора прво
себе да доведе у ред и да изгради јаку домаћу
привреду. Ка таквој земљи други гравитирају
и не беже од ње. Предуслов решења свих наших проблема јесте економија. Она не решава
одмах проблеме у образовању или урушеном
правосуђу. Али је предуслов њиховог решавања. Не обратно.
Од Србије нико не тражи признање Косова.
Али на терену се отима имовина наших грађана и правних лица, ускраћују се имовинска и
угрожавају људска права неалбанаца. Србији
је потребна политика која ће то спречити и
одбранити наше легитимне интересе.
Политика Коштуничине, Тадићеве и Вучићеве владе је политика гурања главе у песак и
замајавања гласачког тела. Док је глава Србије
дубоко у песку затрпана бесмисленим флоскулама, губимо сва наша неспорна права на
Косову. Јер их наша партократија не штити.
Она штити себе и своју власт. Шта ту грађани
који ово виде и разумеју могу да ураде? Да
гласају другачије. Тога се партократија највише и боји. Србији је потребна државотворна
политика окренута ка истинским интересима
државе Србије. То може да се промени само
на изборима. •
Ауторски текст Саше Радуловића
објављен у Недељнику
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Куповина медијског
мрака нашим новцем

Саша Радуловић на протесту „Новинари не
клече“ испред Владе Србије

С

транке на власти троше огромне своте новца који припада грађанима Србије само да
би контролисале медије, спречиле критику и
креирале лажну слику о стању у држави.
Савет за борбу против корупције је проценио
да је најмање 840 милиона евра од 2011. до
2014. године јавних пара потрошено да би се
медији држали у покорности.
Покрет “Доста је било – Саша Радуловић”
захтева да се уведе потпуна транспарентност
рада државних институција, јавних предузећа и
предузећа са већинским државним капиталом,
јер је то једини начин да се успостави контрола трошења јавног новца и његова очигледна
злоупотреба.
Савет је утврдио несумњив механизам у
коме, на пример, једна странка контролише
министарство, предузећа која су под њим и
ангажује за маркетинг оне фирме које су у
власништву чланова и донатора странке. Круг
корупције је затворен и очигледан.
Ево само неких од карикатуралних примера
који дочаравају механизме контроле медија, исисавања државног новца у џепове моћних појединаца и одржавање партократског система:
•• Председник Србије за израду сајта ангаживао приватну фирму која се претежно бави
машинском обрадом метала и посао платио
3,1 милиона динара.

•• Рударски басен Колубара платио је Студију Б емитовање изјава са директором
предузећа Милорадом Грчићем (108.00),
министром Миланом Бачевићем 162.000 и
Зораном Михајловић (199.200).
•• ЈП Железнце Србије су уговоре у вредности око 100 милиона динара склапале путем
наруџбеница.
•• Маркетинг ЈП Железница Србије радила је
златара, фирма за подне и зидне облоге.
•• Емитовање саопштења о несрећном случају
у РБ Колубара плаћено 30.000 динара.
•• Емитовање прилога са министарком Зораном Михајловић на терет РБ Колубара
плаћен 90.000 динара.
•• Народна банка Србије набављала рекламне
чоколадице у огромним количинама: 2011 –
80.000 комада, 2012 -10.000 комада, 2013
– 90.000 комада = 784.800 динара.
•• Галеника је као спонзор временске прогнозе
на ТВ Пинк дала више од 300 хиљада евра, а
посредник у уговарању је била агенција која
је за СПС радила изборе.
•• Галеника је као спонзор временске прогнозе
на Студију Б платила 18,4 милиона динара.
•• Српска банка је донирала 18 милиона динара за екскурзије пољопривредника Драгана
Марковића Палме по свету.
•• ЈП Нуклеарни објекти Србије потрошили за
медије 4,2 милиона динара. Зашто?
•• Чувени губиташ ЈП ПЕУ Ресавица имала је
медијски трошак од 36 милиона динара.
•• Зашто је монополисти ЕПС-у, који је у 2014.
години имао пословни губитак од 114 милиона евра, био потребан медијски трошак од
613 милиона динара? Да би нам поскупела
струја?
•• Прва Петолетка из Трстеника, предузеће
у реструктурирању и огромним дуговима,
за 4 године имала медијски трошак од 13
милиона динара. Зашто?
•• Медијски трошак Аеродрома Београд износи за 4 године 235 милиона дин. Зашто? Да
користимо њих а не на неки други Аеродром?
•• Зашто је Електровојводина Нови Сад имала
медијски трошак од 121 милиона динара?
•• Путеви Србије за интерни билтен од 8 страница текста платили 3,8 милиона динара.
•• Анализу о томе шта се пише о Ђиласу на
Твитеру Град Београд је платио 414.000
динара.
•• Видео продукција за протреба Агенције за
приватизацију (нема извештаја и снимака)
8.700 – 9.000 евра месечно.

•• Интерно информисање запослених у Аеродрому Никола Тесла путем билтена –
1.000.000 динара – приватна агенција.
•• Југомпорт СДПР 2014. донирао 100.000 динара за награду „Најевропљанин 2013“ коју
је добио Небојша Стефановић. Члан СНС-а
другом члану СНС-а?
– ФАМ у реструктурирању, са губитцима од
725,5 милиона динара, платио је двема перионицама рекламу више од три милиона динара
2013. године.
Ово је илустрација карикатуре од државе у
којој се нико ни не труди да прикрије корумпирани ланац енормног трошења јавног новца.
Партијски паразити су на “медијске” буџете
у последње 4 године потрошили преко 850
милиона €. То је преко 210 милиона € годишње.
Противуставним смањењем пензија Вучић је
пензионерима отео 210 милиона €. Није се
сетио да укине ове непотребне партијске “медијске” буџете. •

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:
• Београд – Бранкова бр. 21
• Ниш – 29. Децембра бр. 14 б
• Нови Сад – Војвођанских бригада бр. 22
• Крагујевац – Карађорђева бр. 34
• Чачак – Скадарска бр. 7
• Врање – Краља Стефана Првовенчаног бб
• Бор – Радничка бр. 22, Л 2
• Лозница – Марије Бурсаћ бр. 4
• Зрењанин – Пупинова бр. 15
• Сомбор – Читаоничка бр. 1

