септембар 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

Петиција против последње распродаје државне имовине:
• ПРОТИВ давања пољопривредног земљишта у Војводини
великим корпорацијама
• ПРОТИВ поклањања грађевинског земљишта тајкунима
• ПРОТИВ продаје Телекома стратешком инвеститору
• ПРОТИВ продаје инфраструктуре и природних ресурса

Петицијa

ТВOJA зeмљa или
ЊИХOВA држaвa
у већини градова

И

мамо јако тешку економску ситуацију и погрешне мере штедње које је применио Александар Вућић. Смањење плата и пензија је довело
до још тежег стања у привреди. Кад повећате
порезе и смањите расходе, смањује се потрошња. Укидање пензија је најгори потез. Тако се
смањује производња, која доводи до мање потрошње, која доводи до мањих пореских прихода.
Буџет је празан и зато хоће да продају Телеком. Апетити власти су све већи и зато доносе
Закон о улагањима који ће легализовати њихову
стратегију да све распродају у тајним диловима и
директном погодбом. Корупција је у самом врху
власти и зато су сво грађевинско земљиште из
пљачкашке приватизације поклонили тајкунима.
Зато поклањају милион евра вредну земљу у
Београду „Арапима“. Рекетирање је систем који
су увеле бивше власти, а који је мутирао под

владом Александра Вучића, зато су све праве
инвестиције стале, а гледамо распродају земље.
Нигде се не испитује где је новац из пљачкашких приватизација нестао и не ради се ништа
на томе да се уведе транспарентни систем и
ред, него идемо у општу распродају свега.
Највећи терет носи приватни сектор и то породичне фирме. Мала и средња предузећа, али
и породична газдинства која живе све теже
и једва састављају крај с крајем. А то је део
привреде који прехрањује Србију.

Реформе значе увођење реда у државу, да
свако зна која су правила и да она важе за све.
Србији није потребан вођа, него систем који је
Саша Радуловић почео да уводи као министар
привреде. Зауставили су све његове реформе,
јер је почео да зауставља њихову пљачку.
Грађани то знају и зато потписују петицију
покрета „Доста је било – Саша Радуловић“. Ово
је последњи воз да спречимо партијске паразите
да нам отму државу. Зато се петиција зове „Последњи воз. Твоја земља или њихова држава“. •

Мислиш да си немоћан? Да не можеш ништа да урадиш?
Твој глас мења све. Потпиши петицију. Уђи у последњи воз. Након распродаје државне
имовине, других возова неће бити осим из Србије. Последњи воз за НАШУ земљу, не
ЊИХОВУ државу.
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Тужба Стразбуру
због пљачке пензионера

У

ставни суд је донео срамотну одлуку да
подржи пљачку готово 700.000 пензионера којима су, на предлог Александра Вучића,
смањене пензије. Покрет „Доста је било – Саша
Радуловић” ће у име пензионера покренути
поступак пред Међународним судом за људска права у Стразбуру. Жалосна, али редовна
пракса, је да Међународни суд за људска права
боље штити права наших грађана од нашег
Уставног суда, коме је то посао.
Покрет је 30.01.2015. године поднео Уставном суду иницијативу да прогласи смањење
пензија противуставним. Наведена су два главна аргумента: угрожено је уставом гарантовано право на имовину (пензије нису социјална
давања, пензије су имовина, стечена права) и
извршена је дискриминација једног дела пензионера.
Уставни суд се,на жалост, приликом одлучивања није руководио правом, већ је у свом
саопштењу поновио политичку и квазиекономску реторику Александра Вучића, чиме је
јасно показао да је и ова институција система
под његовом контролом. Судије су одбациле
иницијативу рекавши да је, наводно, исплата
пензија била угрожена, па је Влада, преко леђа
једног дела пензионера, морала да спашава
Фонд ПИО од колапса.
Чињенице су, међутим, потпуно супротне и
наведене су у иницијативи коју је поднео Покрет. Чињеница је да Влада баца новац
на коруптивне субвенције „страним инвеститорима“ за радна места на којима
наши људи примају минималац, да кабинет премијера ванредно више троши
(само у 2014. години ванредни додатни
трошак био је 7,8 милиона динара), да је држава платила дуг Ер Србије од 160 милиона евра
да би ово предузеће приказала успешним, да

Све ово су пензионери платили из свог џепа, а
је трошак владиних канцеларија увећан прошле године за 16 милиона евра, расходи за не спашавање Фонда ПИО. Платили су расипање
робу и услуге за још 15 милиона евра, да је за Александра Вучића. Укупна уштеда од смањења
казне и пенале плаћено 80 милиона евра, за пензија износи око 150 милиона евра. На субвенције Влада годишње баца у бунар 800
милиона евра.
Пензионери плаћају
Кад Покрет дође на власт, укинућемо
расипништво
неморалан и противуставан закон о смањењу пензија и вратити пензионерима
Александра Вучића
отето. Нажалост, то ће поново морати
набавку зграда и грађевинских објеката 152 да се уради кроз обвезнице Републике Србије,
милиона евра, земљишта 37 милиона евра, као и за отету штедњу грађана с почетка 90а разних машина и опреме 84 милиона евра... тих година. •

Спремају закон за тајне дилове

В

лада Александра Вучића припрема противуставан закон о улагањима, којим се,
практично, суспендују делови правног система
Србије, у корист договора власти са одабраним
инвеститорима.
Овај својеврсни “лекс специјалис” суспендује,
између осталих и Закон о доступности информација од јавног значаја, чиме се отвара велики
простор за корупцију кроз тајне уговоре.

У члану 25. овог Нацрта наведено је да се
„против решења којим се одбија слободан
приступ информацијама од јавног значаја из
инвестиционог програма или посебног инвестиционог уговора не може изјавити жалба,
а у смислу закона који уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја“. Другим
речима, до садржине уговора са инвеститорима грађани Србије неће моћи да дођу ни

уз помоћ повереника за информације од јавног
значаја, већ ће морати да воде управни спор да
би сазнали какав споразум је власт склопила
у њихово име.
Имајући у виду потпуно урушено и од власти
зависно правосуђе, тиме се практично у потпуности суспендује Закон о доступности информација од јавног значаја. •
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„Београд на води“ синоним
за највећу корупцију

У

говор за прoјекат „Београд на води“ са
арапским инвеститорима‘ је дубоко штетан по интересе грађана Србије и Београда.
Држава Србија улаже преко милијарду евра
за 32 одсто власништва, „Арапи“ 22 хиљаде
евра за 68 одсто.
Овај уговор је гори од уговора за ЈАТ са „Етихадом“ и уговора о продаји бачке земље са
фирмом „Aл Равафед“. Сво досадашње искуство
нас учи да иза свих овако штетних уговора увек
стоји корупција. Не постоји ни један инвеститор
у свету који не би платио стотине милиона евра
да добије овакав уговор
Из објављених детаља види се да држава Србија улаже сто хектара најбољег грађевинског
земљишта вредног више од милијарду евра.
Обавезује се, при том, да овај простор, на коме
може да се изгради 2,2 милиона квадрата пословног и стамбеног простора, ослободи свих
обавеза, да га о свом трошку расели, еколошки
санира и инфраструктурно опреми.
Држава Србија се одриче и накнаде за закуп
грађевинског земљишта као и накнаде за каснију конверзију земљишта у власништво над
њим. Из Уговора се јасно види да је градоначелник Синиша Мали обмањивао јавност изјавом
да се земљиште не продаје. Како изгради који
објекат, инвеститор постаје власник парцеле
на којој је објекат изграђен и то без икакаве
накнаде.
„Инвеститор“ за којег се најављивало да ће
уложити три и по милијарде евра, уплатио је
оснивачки капитал од 22.000 евра. Он ће пројектовање, маркетинг и продају радити преко
своји повезаних фирми, за шта служи и почетно
„улагање“ од 20 милиона евра. „Инвеститор“
ће сам себи платити те трошкове и провизију

за продају. Уговор говори и о потенцијалном
улагању додатних 130 милиона евра које ће
стићи не зна се кад и не зна се да ли. Уз све ово
“инвеститору” је омогућено да на земљиште
стави хипотеку и подигне кредит.
Савски амфитеатар треба јавним конкурсом
урбанистички уредити у интересу грађана Београда, затим препарцелисати и на отвореном
тендеру земљиште понудити свим заинтересованим инвеститорима.
У државну касу би се на овај начин слило
најмање милијарду евра, плус накнада за уређење грађевинског земљишта која би износила стотине милиона евра. То би покренуло
грађевинску индустрију у Србији одмах. Овако,
Уговор је на 30 година, градиће се само две
куле, у државну касу неће ући ни динар, а од
профита, ако га буде и ако га „арапски“ „инве-

ститор“ не извуче преко својих повезаних лица,
држава ће добити 32 одсто.
Упозоравамо премијера да ће сада, када
сви знамо како Уговор изгледа, уколико га не
раскине, бити кривично одговоран за злоупотребу службеног положаја. •

Кривична одговорност
Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“
затражио је од три министарства, финансија, привреде и грађевине, као и од
Републичког јавног правобранилаштва,
Републичке дирекције за имовину и Републичког секретаријата за законодавство,
информацију да ли су дали сагласност на
штетан уговор „Београд на води“, а ако
нису, шта су из свог делокруга надлежности предузели да до тог штетног уговора
не дође.
Закључењем уговора о заједничком улагању у пројекат „Београд на води“, очигледно је нарушено начело из облигационих
односа о „еквиваленцији давања“ уговорних страна и то на штету Републике Србије.
У зависности од одговора институција и
након увида у то да ли су предузели неке
радње да заштите интересе Србије, покрет
„Доста је било – Саша Радуловић“ одлучиће против кога треба поднети кривичну
пријаву за злоупотребу положаја, немар у
обављању посла или намерно пљачкање
државне имовине.

4

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

Лажни „српски мерцедес“
„Икарбус“ је склопио десет аутобуса на немачким шасијама и продао их Граду Београду.
Град Београд је променио Правилник како би
ови делимично нископодни аутобуси за приградски превоз били прихваћени за градски.
То су чињенице. Остало су Потемкинова села
Александра Вучића.
Требало је увести ред у „Икарбус“. Направити
анализу и одговорити на важна питања: Да ли
град Београд треба да купује ове аутобусе? Да
ли је управо ова шасија најбоља за град Београд, или су нам можда потребни нископодни
аутобуси? Да ли постоји потенцијал баш за ове
аутобусе на светском тржишту? Без икакве анализе Вучић је тада тврдио да цела Југоситочна и
Источна Европа већ стоје у реду и нестрпљиво
чекају „српски мерцедес“, а данас је тржиште
ограничио на Београд, Ниш и Нови Сад. •

Н

емачки аутомобилски гигант „Мерцедес“
није у Србију уложио ни евро, а сликање
премијера Србије и градоначелника Београда
с десет „Икарбусових“ аутобуса на „Мерцедесовим“ шасијама има један једини циљ – личну
промоцију.
Власт ствара привид „великих инвестиција“ и
користи звучно име немачке компаније. Саша
Радуловић је као министар привреде разговарао са немачком делегацијом и још пре годину
дана јавно рекао да „Мерцедес“ никада није ни

имао намеру да инвестира у Србију. Оно што је
„Мерцедес“ привукло је јавно исказана потреба
Града Београда да купи нове аутобусе.
Како су „Мерцедесови“ аутобуси прескупи
и не могу да прођу јавни тендер, идеја је била
да „Мерцедес“ „Икарбусу“ прода своје шасије
старије генерације, са мотором и преносом, да
„Икарбус“ надогради шасију и да такав аутобус
прода граду Београду. „Мерцедес“ би извршио
контролу квалитета и аутобус би добио „Мерцедесов“ знак.

Железара Смедерево на
суду због тајних уговора
П

рекршајни суд у Београду је на основу захтева покрета „Доста је било – Саша Радуловић“, покренуо прекршајни поступак против
овлашћене службенице у Министарству привреде, због скривања документације и уговора
о избору и ангажовању страног менаџмента у
„Железари Смедерево“.
У прекршајном поступку је изашло на видело
да Министарство и пословодство Железаре
крију од јавности следећа документа: Уговор
о пружању услуга управљања и саветовања,
Пословни план, Листу саветника. Регистровану
заложну изјаву, податке да пружаоци услуге не
стичу контролу над имовином Железаре, као
и податке везане за уговоре о краткорочном
кредиту закључене између Републике Србије

и Железаре, али и Уговор о залози закључен
између Републике Србије, Фонда за развој и
Железаре (Закључак Владе Републике Србије
број: 420-3838/2015, од 2.4.2015.).
Покрет је поднео прекршајним судовима до
сада најмање 30 захтева за покретање прекршајних поступака против највиших државних
службеника функционера због скривања важних докумената и кршења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Праксу тајних договора, уговора и непотребног бацања новца на стране менаџере увео је
Млађан Динкић, а усавршио Александар Вучић.
Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ захтева транспарентно пословање јер је то једини
начин да се у Србији искорени корупција. •

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

