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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

НЕЋЕМО У КОАЛИЦИЈЕ
са погрешнима, из
погрешних разлога
Ми који не верујемо онима који су
издали наше поверење…
Нећемо правити предизборне коалиције,
немамо с ким
Појединци или организације удружују се
привремено да би заједничком акцијом,
поштујући различитости,
остварили заједнички циљ

Tekst: Jasmina Nikolić,
generalni sekretar pokreta

Н

аш коначни циљ је да направимо систем у
ком влада ред, где су правила иста за све
и који је јачи од сваког појединца. То није циљ
политичких организација које већ деценију и
по доказано урушавају систем, злоупотребљавајући наше поверење.
Ми не верујемо у КОАЛИЦИЈЕ С ОНИМА КОЈИ
СУ ИЗДАЛИ НАШЕ ПОВЕРЕЊЕ.
Ми не верујемо људима који се, издавши
наше поверење, нису покајали, извинили и
повукли.
Ми не верујемо људима који су без емпатије,
саможиво и мирне савести уништили садашњост и будућност 7 милиона људи.
Ми не верујемо људима за које не умемо да
кажемо у шта верују.
Ми не верујемо у КОАЛИЦИЈЕ ИЗ ПОГРЕШНИХ
РАЗЛОГА.
Наш стратешки циљ успостављање новог
политичког система Србије је, долазак на власт.
Само тако ћемо бити у прилици да уредимо
систем. Ми планирамо дугорочно. Ми смо рационални, а наша решења су остварива и кон-

Ми не верујемо у
КОАЛИЦИЈЕ С НЕУСПЕШНИМА
кретна. Наш циљ није да пређемо цензус не бисмо ли са скупштинских трибина критиковали
безвлашће. Ми не желимо да будемо вечита
опозиција. Сигурно нећемо правити коалиције
да бисмо прешли цензус.
Ми не верујемо у КОАЛИЦИЈЕ ЗАСНОВАНЕ НА
ПОЛИТИЦИ ПРОШЛОГ ДОБА.
Ми смо политичка опција савременог доба,
наша парадигма је парадигма крупних замисли,
тимског рада, конкретних резултата, сталног
учења и добра. Ми смо покрет обичних људи,
остварених људи. Не верујемо у то да је политика елитни посао. Нама не треба политички
колач. Ми смо своје колаче сами направили.
Ми рачунамо на себе.
Ми не верујемо у коалиције са организацијама које не поштују ОСНОВНА ЉУДСКА ПРАВА.
Ми не верујемо људима који нас продају у
бесцење и не умеју да заштите наше интересе.
Ми не верујемо људима који од закона праве
интересне скаламерије.
Ми не верујемо људима који тајно врше
јавну власт.

Ми не верујемо људима који мисле да су јачи
од принципа, закона и независних институција.
Ми не верујемо људима који грађане Србије
држе за неспособне, глупе, лење и покорне.
Ми не верујемо људима који не мере учинак
сопствених одлука.
Ми не верујемо у коалицију којој уређен СИСТЕМ није на првом месту.
Ми не верујемо у ВОЂЕ, СПАСИОЦЕ И БАЈКЕ.
А верујемо у ВЛАДАВИНУ ПРАВА и ЉУДСКА
ПРАВА, у то да свако има право да гради сопствену срећу.
А верујемо да је Србији потребан НОВ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ у ком има места за различита
гледишта и аргументовану дискусију.
И верујемо у ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ, истинске
хероје.
Ми смо ту.
Ми који сањамо уређену Србију, упорни, храбри и бескомпромисни, искрени и доследни,
посвећени истом циљу и вредностима, подстичући разноврсност мишљења, транспарентно
и професионално •
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Падају порески приходи
М

инистарство финансија је објавило извршење буџета Републике Србије за октобар
месец. Резултати су поражавајући. Порески
приходи у октобру су мањи од пореских прихода у октобру 2012. године.
Уместо очекиваног повећања пореских
прихода од више од 10%, премијер је добио
смањење од 10%.
Од те 2012. године до данас, Александар Вучић је повећао све порезе који постоје у Србији.
ПДВ је повећан са 18% на 20% и са 8% на 10%.
Повећане су све акцизе, на гориво, дуван у
више наврата за више од 10%. Уведена је и
нова акциза на струју. Повећан је порез на добит за трећину. Повећани су паушални порези
и доприноси за предузетнике. Повећан је порез
на имовину, за многе грађане и неколико пута.
На шта је рачунала неспособна партократија? Мислили су: повећаћемо пореске стопе и

боље напунити буџет. Са друге стране, мислили
су смањићемо плате и отети део пензије и тако
ћемо смањити дефицит. За то време нећемо ништа урадити на увођењу реда у јавном сектору,
већ ћемо наставити по старом и са партијским
запошљавањем и са субвенционисањем и са
корупцијом и са зидањем губитака у јавним
предузећима.
Смањење плата и пензија и повећање свих
пореза је премијер назвао:
ТЕШКА РЕФОРМА.
Дешава се управо обратно. Зашто? Повећавањем пореза и смањењем плата и пензија
смањује се потрошња становништва, што доводи до пада произодње, што за собом повлачи
смањење пореских прихода. Наш премијер
изгледа жели да провери на грађанима Србије да ли основна једначина БДП-а ради.
Замислите, ради. •
јама, испод жита, тајним уговорима. Све остало
је магла.

Шта је решење?
Шта би требало урадити? Повући ове накарадне измене закона у корист страних инвеститора и на штету наших паора и написати нови.
Вратити се на правило још из доба Обреновића:
земљу треба да поседује онај ко је обрађује.
Треба прво извршити реституцију, укључујући и задружну земљу, а затим остатак државне
земље продати нашим паорима. Не запосленим
у јавним предузећима и шпекулантима, већ
паорима и њиховим газдинствима. Онима који
живе од земље. Не дати у закуп, већ продати
на рок од 20 година, у једнаким ратама, без
учешћа. Ограничити посед (не приватни, већ
државног земљишта, покушавају да посвађају овај од државе) као у Данској и Холандији.
сточаре и ратаре, да прикаже како тобоже Поред тога, треба поново подићи систем копаори не знају шта хоће, да су разједињени. оператива, задруга. Буџет Министарства поПа у целу причу убацују
љопривреде је довољан
и како се земља неће
да се у свакој руралној
Покрет „Доста је било”
овим законом продавати
општини у Србији напраће катастрофално штетан
странцима, како је крива
ви задруга са капиталом
закон повући на првој
претходна власт што је
од 2 милиона евра. Сваке
скупштинској седници
2008.г. потписала ССП са
године. Фокус пољоприЕУ по коме странци могу
вредне производње треда купују земљу већ од 2017.г. Тачно је да је ба да буду породична газдинства, не велике
претходна власт потписала катастрофално лош корпорације. Паори треба да буду власници,
ССП са ЕУ и дала оно што ни једна друга земља не најамна радна снага.
није дала, али то није предмет овог закона.
Ако питате премијера, његову владу и миниПредмет је ЗАКУП 30% најбоље државног старку, наши паори изгледа не умеју ни свиње
земљишта у Војводини које премијер хоће да да гаје. Него нам требају страни инвеститори
непосредном погодбом да великим корпораци- да нам и то покажу. •

Манипулисање
захтевима паора
В

ласт и странке на власти и Министарство
прољопривреде се истински труде да замагле јавности прави разлог за протест паора
против измена Закона о пољопривредном земљишту. Војвођански паори траже да се укине
ПРАВО ПРВЕНСТВА ЗАКУПА 30% најбољег државног пољопривредног земљишта у свакој
општини у Србији, на 30 година, испод жита,
тајним уговорима, које премијер уводи у закон
зарад крупног капитала, Тениса и других таквих
компанија, његових „пријатеља”.
Намера премијера је да паоре претвори у
најамну радну снагу у великим корпорацијама,
његовим пријатељима.
Министарка и цео премијеров хор папагаја
невешто замагљује суштину, па измишљају
како постоје велике површине необрађеног
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Губитак шест предузећа
већи од милијарду евра
А

нализа пословања Србијагаса, ЕПС-а, Железница Србије, Петрохемије, Железаре Смедерево и Ер Србије показала је да је ових шест
компанија направило заједнички губитак од
преко милијарду евра, а држава их је „частила“
субвенцијама од 241 милион евра.
Вучић је на противуставном смањењу пензија и плата уштедео 30 милиона евра мање
него што су износиле субвенције за ових шест
компанија.
Шест губиташа за два дана потроши сву
помоћ за просвету
Начин на који држава помаже државна
предузећа су: директне донације из буџета и
кредити из фондова или агенција како што је
Агенција за осигурање и финансирање извоза,
где се дају кредити за које се зна да никада
неће бити враћени. Кад држава опрости
кредит од 36 милиона евра, Железара то у
својим финансијским извештајима прикаже
као приход. То је један од механизама, како
се дотирају фирме и како се то сакрива у
финансијским извештајима.

Губици Ер Србије 75 милиона евра +
субвенција од 71 милион евра
Железаре 134 милиона евра +
субвенција од 110 милиона евра
Петрохемије 94 милиона евра
Железница Србије 208 милиона евра
Србијагаса 382 милиона евра
ЕПС – а 114 милиона евра
Свака породица поклонила Ер Србији
3.600 динара
Можете ви да тврдите да је Ер Србија пословала добро и да је остварила добитак, али
ако је тај добитак остварен тако што је свака
породица у Србији из свог џепа извадила 3.600
динара и дала Ер Србији, ту се не може говорити о добитку него о жељи да се замаскирају
пословне перформансе компаније

Као министар привреде Саша Радуловић
је 2013. године покушао да установи право
стање ствари у српској привреди и да уведе
ред. У томе је био спречени после свега четири
месеца. Након тога наставила се маскарада и
сакривање катастрофалних резултата јавних
предузећа, која за собом вуку и приватни сектор који се прекомерно опорезује. •

Предизборно „повећање“ плата и пензија
Д
ок грађанима и пензионерима преко веће
цене струје и претплате за РТС узима 217
милиона евра, Александар Вучић покушава да
своју неспособност пред изборе замаскира „повећањима”, а у ствари враћањем дела отетих
плата и пензија од 145 милиона евра.
У један џеп ставља, из другог џепа узима
још више.
Укупни трошак повећања плата и пензија за
буџет ће износити око 17 милијарди динара,
односно око 145 милиона евра.

ВУЧ Ић

Премијер је у августу ове године повећао
цену струје за 12%. Домаћинства у просеку
од августа месечно плаћају 400 динара више.
Већу цену струје, грађани и привреда ће годишње плаћати визше око 21,5 милијарде динара,
односно око 180 милиона евра. На ово иде и
нова претплата за РТС у износу од 150 динара
по домаћинству, што ће грађане Србије коштати око 4,5 милијарди динара годишње, односно
око 37 милиона евра.
„Дао” 145 милиона евра, узео 215 милио-

У један џеп даје,
из другог узима још више.
“ДАО”

ОТЕО (ВРАТИО ДЕО) ПОСКУПЕО
пензионерима

1.800 do
2.200 DIN

просвети
здравству
полицији и војсци

4.800 DIN

290 do
328 DIN
1.728 DIN
1.296 DIN
864 DIN

6 јавних предузећа годишње губе више од 1,2

уја
стр 0 ДИН ата
40 ретпл
п
РТС0 ДИН
15

МИЛИЈАРДЕ ЕВРА

на евра. Њему и његовој неспособној влади
остаје разлика од 72 милиона евра. Оно што
премијер и влада дају у један џеп, из другог
изваде још више.
На шта ће премијер и Влада потрошити ову
разлику? На свој партијски паразитски систем,
на своје неспособне кадрове који воде наша
јавна предузећа.
Саша Радуловић је као министар привреде
крајем 2013. године покренуо увођење реда.
Кренуо је од личних карата, пописа имовине и
обавеза, купаца и добављача, анализе тржишта, пословних и инвестиционих планова, како
би спречио да се ово катастрофално пословање
понови у 2014. години.
Неспособни директори је требало да добију
отказ. Александар Вучић је зауставио увођење реда и заштитио своје партијске паразите.
Саша Радуловић је због тога и поднео оставку
у јануару 2014.године.
Смањење пензија није реформа. Увођење
реда у јавни сектор јесте. Цех неспособности
премијера и његових партијских кадрова плаћају сви грађани Србије. •
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предузећу Дипос, као и за откривање манипулације медијима преко скривеног власништва
људи из врха власти. Напад на њу је уследио
уочи објављивања новог извештаја Савета за
борбу против корупције о медијима. Са њом
је на тим извештајима радио Иван Нинић, најмлађи узбуњивач у Србији и сарадник Саше
Радуловића, који је претучен пре три месеца.
Нападачи нису откривени.
Напад на Мирославу Миленовић је напад на
Савет за борбу против корупције и претећа порука свима који се баве истрагом корупције.
Центар корупције је у врху власти, оличен у лику
Александра Вучића, који се све бруталније обрачунава са представницима регулаторних тела.
Захтевамо од полиције и тужилаштва да расветли бројне нападе на независне новинаре,
чланове Савета за борбу против корупције и
декана Факултета политичких наука. За две године није расветљен ни један напад на угледне
појединце и оне који критикују власт, а за све
славе Миленовић дириговао је премијер, који то време премијер кука како је угрожен и неко
се очигледно ничим не бави осим застраши- му наводно ради о глави. •
вањем и нападима на независна регулаторна
тела, политичке опоненте и независну критичку
јавност. Пошто је неспособан и окружен неспособним кадровима, премијер стално измишља
неке „државне ударе“.
Ми нисмо странка. Ми немамо партијски
Мирослава Миленовић, форензички рачунозапослене чланове у јавном сектору. Такви
вођа, заслужна је за откривање злоупотреба у
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
међу којима су и два најближа премијерова
друштву, треба нам ваша помоћ. Једино
сарадника и пријатеља – кум Никола Петровић,
вама ћемо и полагати рачуне. Учланите се
у наше удружење.
директор Електромреже Србије и Горан Веселиновић, чије три маркетиншке фирме конМи сви плаћамо чланарину. Без чланаритролишу тржиште оглашавања у медијима и
не удружење не може да ради. Неко мора
да га финансира. Тај неко смо сви ми. Да
Вучићу омогућавају пресудну контролу медија.
Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“
би размонтирали паразитски страначки сиподржава препоруку Савета за борбу против
стем интересних група и тајкуна, наше фикорупције да се предузеће Дипос ликвидира и
насирање може да дође само од грађана.
захтевамо од Владе да усвоји извештај Савета
Да бисте постали члан Удружења Доста
и поступи по њему. Захтевамо да Дирекција
је било – Рестарт потребно је да попуните
приступницу и уплатите чланарину.
за имовину попише све некретнине које су у
државном власништву и јавно објави списак.
То можете преко нашег сајта www.
Захтевамо од Тужилаштва да преиспита све
dostajebilo.rs или у некој од кацеларија:
купопродајне уговоре којима је, испод сваке
• Sombor – Čitaonička бр. 1
цене, продавана државна имовина, као и уго• Vranje – Kralja Stefana Prvovenčanog bb
воре о изнајмљивању.
• Kragujevac – Karadjordjeva br. 34,
Уговори који су закључени противно пра• Čačak – Skadarska br. 7,
вилима и законима у свакој правној држави
• Novi Sad – Vojvođanskih brigada br. 22,
сматрају се неважећим и њихови власници их
• Zrenjanin – Pupinova br. 15,
морају вратити, ако Србија жели да заштити
• Niš – 29. Decembra br. 14 b,
своју имовину. Покрет ће предузети све правне
• Beograd – Brankova br. 21,
радње које нам стоје на располагању да зау• Bor – Radnička br. 22, L 2
ставимо ову пљачку. •

Опет напад на сарадницу
Саше Радуловића
М

ирослава Миленовић, чланица Савета за
борбу против корупције и блиска сарадница
Саше Радуловића док је био министар привреде,
физички је нападнута 22. новембра у улазу зграде у којој живи. Након тога власт је покренула
медијску хајку на њу покушавајући да од жртве
физичког напада направи кривца за наводни,
измишљени „државни удар“ против премијера.
Оркестрираном кампањом против Миро-

Случај ДИПОС – злоупотреба
државне имовине
Д
ржавне виле и станови у ексклузивним
деловима Београда, на Дедињу и Сењаку,
Александру Вучићу служе да купује наклоност пословних партнера, високих полицијских службеника и пропадника тајних полицијских служби и
да помаже блиским пријатељима да се обогате.
Арчењем државне имовине Вучић јача своју власт, брутално употребљавајући већ две
деценије разрађени механизам крађе преко
државног предузећа Дипос, које одабранима
изнајмљује државне некретнине.
Извештај Савета за борбу против корупције о
пословању Дипоса разоткрио је начин на који су
за мале паре распродаване државне виле и како
се сада дају у закуп, тајно – без јавног конкурса,
испод цене и искључиво привилегованим људима, блиским Александру Вучићу. Разоткрио је и
огромне размере корупције у врху власти, јер
овим предузећем, преко својих кадрова, руководи Влада, односно премијер који се за све пита
и који је апсолутно централизовао сву власт.
Да је Александар Вучић центар корупције у
Дипосу, као и у целој држави, доказује и списак повлашћених закупаца ексклузивних вила,

Придружите се

