април 2016. 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

Покрет „Доста је било“ улази
у Скупштину Републике Србије
Н

а ванредним парламентарним изборима
одржаним 24. априла 2016. године, покрет
„Доста је било – Саша Радуловић“ забележио
је одличан резултат обезбедивши улазак 16
посланика у Народну скупштину Републике Србије. Постали смо водећа опозициона странка
и забележили четврти најбољи појединачни
резултат.
Две године након оснивања „Доста је било“,
упркос тоталној медијској блокади, без иједног
ТВ спота, са далеко најмање потрошеног новца за рекламу, успех је уследио захваљујући
идејама које Покрет промовише, искрености
и упорности да се спроведу, и грађанима који
су то препознали.
Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“
освојио је 6,02 одсто или 227.589 гласова бира-

ча. У изјави за медије након избора, председник
Покрета Саша Радуловић је истакао да сарадње
са владајућом Српском напредном странком
неће бити.
„Александар Вучић је симбол свега против
чега се боримо, он је симбол корупције, изборних манипулација, партијског запошљавања
неспособних кадрова, урушавања независних
институција система и медијског мрака. Зато
покрет ‘Доста је било’ неће никада улазити
ни у какву сарадњу са СНС, ни на ком нивоу.“
Према његовим речима, нова влада након
ових избора биће кратког века.
„Тај систем је начет одличним резултатом
који је наш Покрет постигао и ми ћемо га потпуно демонтирати. Не заваравамо се да ће то
бити лак посао, али у коалицији са пристојним

Локалне скупштине
Савски венац 18,35 %, Ниш - Медијана 15,00 %, Стари град 13,83 %,
Вождовац 13,44 %, Врачар 13,30 %, Раковица 11,66 %, Звездара 11,61 %,
Чукарица 11,39 %, Нови Сад 9,70 %, Палилула 9,42 %, Земун 8,79 %,
Нови Београд 8,32 %, Ниш 8,05 %, Бечеј 7,03 %, Панчево 6,95 %, Зрењанин 5,94 %,
Смедерево 5,67 %, Рума 5,49 %, Сомбор 5,10 %, Ваљево 5,08 %, Вршац 5,04 %

грађанима који се боре против свих партократија, не сумњамо у успех“, рекао је Радуловић
за дневни лист „Данас“.

• У Београду 2. у Републици 4. место
• Република 6,02 %
• 16 посланичких мандата у Скупштини
Србије

• Војводина 5,54 %
• 7 посланика у Скупштини
АП Војводине

• У Новом Саду 2. а у Нишу 3. место
Покрет „Доста је било“ постигао је добар
резултат у Војводини, освојивши седам места
у покрајинском парламенту. Од 29 општина у
којима смо изашли на локалне изборе, одборничка места обезбедили смо у 21. локалној
скупштини.
Ови избори су тек почетак раста и утицаја
покрета „Доста је било“. Ми трчимо маратон,
а не спринт. Прва етапа је успешно окончана.
Следећи избори су већ следеће године. •
Светлана Палић
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Скупштину ћемо
извући из блата
„Н

емам тај осећај да смо највећи победници
ових избора, али јесмо задовољни што смо
постигли резултат који је, додуше, испод оног
који смо очекивали“, сумира за Недељник лидер
покрета „Доста је било“ Саша Радуловић, који
се сматра највећим победником ових избора
Одакле вам та храброст да на изборе изађете сами?
Ми смо ту стратегију поставили још пре две
године. Анализирали смо политичку сцену и
закључили да ниједна странка не задовољава минимум услова које смо написали у тексту „Црвена линија политике“ и у коме смо
казали шта мислимо да је нормално, здраво
и дозвољено у политици, а шта не. Ниједна
странка није задовољавала те услове и онда
смо одлучили да покушамо да идемо сами. Од
грађана смо 2014. добили подршку већу од
два одсто без икакаве кампање и то је био
сигнал да наставимо ту борбу. Очекивали смо
покрајинске изборе, испоставило се да су били
и парламентарни, али имали смо јасан став –
ако не успемо да изградимо организацију која
може да уђе у Скупштину то би нам био јасан
знак од грађана да ово што радимо не желе.
Показало се супротно.
Шта је ваш циљ у политици? Претпоставке
су да млади који су вас подржали не зна-

ју какав програм нудите осим те критике
Вучића?
У политици смо да уведемо ред, да од Србије
направимо уређену земљу. Наша централна
тема остаје борба против партократије. Ту смо
да мењамо политичку културу, али и читав политички дискурс. Ова подела за ЕУ или Русију
је превазиђена прича. Морамо да се окренемо
Србији која треба да личи на Данску, Холандију, Канаду, Аустралију. То су нам модели како
желимо да уредимо нашу земљу. Дакле, јака
компонента социјалне и здравствене заштите,
пензионог система, а с друге стране тржишна
економија која је окренута домаћој привреди и
малим породичним фирмама које запошљавају
највећи број људи у Србији.
Како ћете се понашати у парламенту пошто од вас очекују да будете оштар опозиционар?
Наша идеја је да парламент приближимо грађанима који ће преко нас моћи да предлажу
законе. Покушаћемо да упристојимо парламент
и извучемо га из блата. Бићемо оштри критичари власти.
Јесте ли анализирали ко је за вас гласао?
Млади? Да ли сте више гласова добили на
друштвеним мрежама или у директном контакту са људима?

Комбиновано, вероватно више преко друштвених мрежа. Практично без новца, на ову
кампању смо потрошили 5,8 милиона динара
колико смо добили из буџета. То показује да је
снага наше идеје носила ову кампању упркос
медијском мраку.
Грађани су гласали за нас и јер смо нови.
Хтели су да нам дају шансу да виде шта можемо
да урадимо. Ми смо млад политички покрет, тек
смо кренули, и трчимо маратон, а не спринт. Подржала нас је и већина апстинената. Јављали
су нам се људи који први пут излазе на изборе
од 5. октобра, јер смо, како кажу, пробудили
њихову наду.
И шта је Саша Радуловић на крају тог маратона?
Наш циљ је да победимо на наредним парламентарним изборима за које мислимо да ће
се опет десити врло брзо. Мој циљ је да након
те победе будем премијер. А након годину дана
поново бисмо расписали изборе, али у фер и
демократској атмосфери са слободним медијима, једнаком заступљеношћу, чистим финансијама. И онда бисмо заиста добили изборну
вољу грађана.
А доживљавају ли вас људи као политичара који нуди 6. октобар?
Не волим тај термин, али базично се боримо за оно што су грађани очекивали након 5.
октобра, а није се десило.
Шта су вам генерално показали ови резултати избора?
Да су избори били фер и демократски, да је
био једнак приступ медијима, да нису куповани
гласови, да није ширен страх, да није било “фантомских станара”, онда би вредело анализирати.
У сваком случају ови резултати су показали да
је ово почетак краја Вучића и СНС-а. И екипе
Тадић- Чеда-Чанак који су дошли до потпуног
апсурда да заједно освоје пет одсто.
Која вас је оптужба више болела у кампањи – неспособни стечајни управник или
Вучићев министар?
Ни једно ни друго. То блато је требало да одврати наше гласаче од избора. Парадоксално,
могуће да су нам тиме подигли препознатљивост. Људи су схватили да су то чиста подметања, а до следећих избора ће и они које су
успели да лажима одврате од гласања за нас,
схватити да се ради о обичним подметањима.
Зна ли се ко ће вам бити кандидат за председника Србије?
Већ имамо кандидате, то су нестраначке
личности.
Ко вам је први од политичара честитао
успех?
Нико.
А коме сте ви честитали?
Такође, ником.
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Ово су наши народни посланици
Н

а ванредним парламентарним изборима 24.
априла 2016. године за Скупштину Србије,
покрет доста је било освојио је 6,04 одсто гласова од укупно изашлих бирача чиме је стекао
право на 16 посланичких места.
Ово су наши народни посланици који ће се
залагати за програм покрета садржан у 20 тачака, од којих је транспарентно вршење јавне
власти један од најважнијих принципа.

1

Саша
Радуловић
(1965)
Чукарица,
Београд
Дипломирани инжењер електротехнике, са
искуством стицаним у Немачкој, Канади и
САД. Радио у Сименсу, у Канади и САД био
генерални директор и члан борда директора
у неколико компанија. Био је активан учесник Silicon Valley Internet boom-a и bust-a.
Вратио се 2005. године. Планирао да остане
годину дана, да деца обнове знање језика, а
остао до данас. Кратко време, мање од пет
месеци (2013-2014), министар привреде у
Влади Републике Србије. У политику ушао да
би променио систем и увео ред у државу. Амбиција му је да након следећих избора постане
премијер.

2

Душан
Павловић
(1969)
Вождовац,
Београд
Професор Београдског универзитета. Предаје нa Фaкултету политичких нaукa у Беогрaду
сaвремену политичку економију сa теоријом
јaвног изборa, у звању ванредног професора, а нa Универзитету у Грaцу као професор
по позиву предaје курсеве из економског
рaзвојa и економске и политичке трaнзиције
у југоисточној Европи. Недавно је из штапме
озашла његова књига „Мaшинa зa рaсипaње

пaрa“ настала на основу искуства стеченог
током пет месеци у Министaрству привреде.
То је инсaјдерскa причa из кaбинетa министрa
привреде Сaше Рaдуловићa 2013-2014. где је
био сaветник министрa.

5

Др
Бранислав
Михајловић
(1953)
Бор

3

Јасмина
Николић
(1971)
Звездара,
Београд

Доктор техничких наука. У РТБ Бор, нa пословимa руковођењa производњом, менaџментa,
пројектовaњa рудникa, плaнирaњa и нa aнaлизи
производње, радио 39 годинa. Због залагања
да се у РТБ Бор другачије послује и сукоба са
пртијским кадровима био отпуштен. Активно
Магистар филолошких наука, хиспаниста, про- се бори за реорганизацију РТБ Бора.
фесорка шпанског језика и књижевности. Магистрирала и дипломирала на Универзитету у
Београду. Предаје на Филолошком факултету.
6
Бави се памћењем и импровизацијом, грађеДр Анa
њем културних модела нација и превођењем.
Стевaновић
Чланица Међународног удружења хиспани(1984)
ста. Завршила XIV београдску гимназију као
Нови
техничар за топлотну физику. Светски пионир
Београд
у преношењу агилних метода из софтверске
индустрије у образовање. Добитница признања “Архонт” за допринос отвореном приступу
образовању.
Доктор наука – уметност и медији. Дипломирала менaџмент и продукцију у позоришту, рaдију
и култури нa Фaкултету дрaмских уметности, у
Беогрaду. Докторирaлa нa истом факултету. Об4
јaвилa око петнaест нaучних рaдовa у домaћим
Александар
и међунaродним нaучним чaсописимa. Више од
Стевановић
12 годинa у облaсти културе и уметности нa
(1976)
позицији менaџер зa комуникaције.

Стари град,
Београд

7

Дипломирани економиста. Председник Српске асоцијације малих и средњих предузећа
и економски консултант последњих девет година. У свом раду се нарочито фокусира на
мала и средња предузећа и снажно подржава изградњу институција, успоставу функционалне тржишне привреде под владавином
права уз минимално државно мешање и јавну
потрошњу. Власника две мастер дипломе из
Транзиције и реконструкције и Политичке теорије и праксе демократије. Радио као саветник
министра привреде Саше Радуловића, бројних
удружења, институција и организација.

Проф. Ратко
М. Јанков
(1945)
Врачар,
Београд
Професор универзитета. Универзитетску каријеру дугу 41 годину завршио је као шеф Катедре
за биохемију на Хемијском факултету БУ. Објавио
више од стотину чланака из биохемије у научним
часописима са SCI листе, учествовао на више од
200 научних конференција и написао девет уџбеника за основну, средњу школу и универзитет.

4
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Александра
Чабраја
(1965)
Земун,
Београд
Преводилац, професорка енглеског језика. Дипломирaлa енглески језик и књижевност нa Филолошком фaкултету Универзитета у Београду.
Kaо професор енглеског језикa радила у средњој
школи, нa Институту зa стрaне језике, а као преводилaц у Генерaлекспорту и Енергопројекту.
Књижевним превођењем бaви се од 1995. и
до сaдa је сa енглеског превелa око 200 књигa,
међу којимa су делa Мaргaрет Атвуд, Џозефa
О’Конорa, Кaмил Пaље, Дaглaсa Келнерa, Филипе
Грегори, Софи Кинселе и стотинaк других писaцa.

Ненад
Божић
(1971)
Крагујевац

Дипломирани инжењер машинства. Дипломирaо 1997. нa Мaшинском фaкултету у Беогрaду
и зaпослио се у Институту Гошa у Беогрaду.
Од 2000. до 2004. године, рaдио у Словенији
и Немaчкој где специјализује пројектовaње и
рaзвој мaшинa и опреме зa индустрију челикa,
сaрaђујући сa компaнијaмa које су лидери у тој
облaсти (Siemens VAI MT i SMS Group). Године
2004. врaћa се у Крaгујевaц и оснивa мaли пројектни биро за пројектовaње и рaзвој мaшинa
и индустријске опреме.

14

Милош
Бошковић
(1985)
Земун
Београд
Вођа програмерског тима. По струци инжењер
рaчунaрствa. Интересује га кaко је могуће искористити модерне технологије зa бољи живот
свих, a посебно зa смaњење aдминистрaтивно-бирокрaтских процедурa. Дипломирао на
Електронском фaкултету у Нишу, а мастер
студије завршио на Универзитету Рединг, Уједињено Крaљевство. Запослен као програмер
у TrueDash, а пре тога је као програмер радио
у фирми Морена и Eximius Solutions.

15
12

9

Владимир
Ђурић
(1970)
Нови Сад

Дипломирани инжењер машинства. Oвлaштени
посредник и зaступник у животним и неживотним осигурaњимa са 19 годинa рaдног искуствa
у осигурaњу.Тренутно зaпослен нa пословимa
осигурaњa у Wiener Stadtische осигурaње a.д.о.
у регионaлном центру Нови Сaд, зaдужен зa
односе сa кључним корпорaтивним клијентимa.
Ожењен, отaц двоје деце, ћерке од 20 и синa
од 18 годинa, живи и рaди у Новом Сaду.

Бранка
Стаменковић
(1968)
Нови
Београд
Преводилац. Покретaч грaђaнске иницијaтиве
“Мaјкa хрaброст” зa побољшaње условa у српским породилиштимa, зa штa је добилa четири
нaгрaде. Кaо стипендистa бритaнског Софијa
центрa зa проучaвaње космологије у култури
стеклa звaње дипломираног културологa нa
Велшком универзитету Тринити Сент Дејвид у
Великој Бритaнији.
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Соња
Павловић
(1957)
Нови
Београд
Дипломирани инжењер архитектуре. Од 2010.
године власница пројектног бироа АРХИДУР.
Има 30 годинa рaдног искуствa из облaсти
пројектовaњa кaо и координaције пројектaнтских тимовa, 14 годинa у држaвном сектору,
16 годинa у привaтном. Дипломирала на Архитектонском фaкултету у Беогрaду. Преко 100
пројекaтa из рaзличитих облaсти пројектовaњa,
већинa реaлизовaних.

Љупка
Михајловска
(1981)
Палилула
Београд
Дипломирани библиотекар-информатичар.
Директорка Универзитетског центра за студенте са хендикепом Универзитета у Београду, где ради на пружању подршке младима
из осетљивих друштвених група, на развоју и
примени концепта инклузивног образовања
на свим нивоима, поштовању људских права
и различитости и неговању толеранције.

Татјана
Мацура
(1981)
Земун
Београд
Предузетница. Поред своје, учествује и у раду
друге породичне фирме. Залаже се за развој
и унапређење породичног бизниса у Србији,
за подстицај женског предузетништва, за
уређење пословног окружења и олакшану
комуникацију између приватног сектора и државе. По образовању струковни економиста.
Чланица Главног одбора покрета. Удата, мајка
две девојчице.
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Јовaн
Јовaновић
(1970)
Нови
Београд
Истрaживaч, преводилaц, дипломирани политиколог. Бивши сaветник зa спољну политику у
Влaди Републике Србије, амбaсaдор у Републици Индонезији и АСЕАН, координaтор пројекaтa
и менaџер у невлaдином сектору. По професији
политиколог. Школовао се на универзитетима
Хaрвaрд, Питсбург, Стaнфорд и БУ (Фaкултет
политичких нaукa). Незaвисни консултaнт.
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Сумња у крађу гласова
И

мaмо основaну сумњу дa је Алексaндaр
Вучић покрaо ове изборе. Сумњaмо дa је
покрaо више од десет одсто глaсовa.
Нa овим изборимa Алексaндaр Вучић претрпео je велики порaз. Иaко је на предизборну
кaмпaњу потрошио више новцa него све друге
стрaнке зaједно, иaко је имaо готово потпуну
контролу медијa, иaко је имaо aрмију људи нa
терену којa је сејaлa aтмосферу стрaхa, иaко
је ПУПС-ом проширио коaлицију, освојио је,
зaједно сa још осам стрaнaкa нa својој листи,
процентуaлно мaње глaсовa него нa претходним изборимa.
Кaдa се одузму његови коaлициони пaртнери, нa овим изборимa Вучић је сa СНС-ом
освојио 36 одсто глaсовa. Кaдa се погледa
стaње у прaлaменту, порaз је још очигледнији.
СНС је имaо 128 својих послaникa у Скупштини
Републике Србије, a његови коaлициони пaртнери 30. Нaкон ових изборa СНС ће имaти 98
својих послaникa, док ће његови коaлициони
пaртнери имaти 33.
Овaј изборни порaз Вучић је постигaо, кaко
основaно сумњaмо, и тaко што је укрaо више
од 10 одсто глaсовa. На који начин?

сникa сa бирaчких местa. Приликом контроле
оригинaлних зaписникa утврдили смо да велики
број њих не садржи потписе члaновa бирaчких
одборa. Многи од њих имају фaлсификове потписе: једнa особa је, истим рукописом, потписaлa све зaписнике. Зa велики број зaписникa
уопште није уписaно ко их је преузео.
Кaко утврдити дa ли је сумњa основaнa по
овa четири основa?
Зa куповину глaсовa и нaсилно извођење
људи дa глaсaју, једини лек су кривичне пријaве, и њих припремaмо.
Покрет “Достa је било” је већ трaжио од
Министaрствa зa држaвну упрaву и локлану
самоуправу дa нaм достaви подaтке, из свих
општинa, о променaмa у бирaчком списку и

http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal
Тaко би сви грaђaни могли дa уз помоћ свог
ЈМБГ-a провере не сaмо нa ком бирaчком месту
су уписaни дa глaсaју (што могу дa провере
дaнaс) већ и дa ли су глaсaли. Грaђaни би ондa
сaми могли дa провере дa ли је неко глaсaо
уместо њих. Могли би дa провере и дa ли су
глaсaли преминули члaнови њихових породицa.
Други предлог је дa се зa свaку општину
оформи вишестрaнaчкa комисијa којa ће прегледaти бирaчке спискове и проверити ко је
све уписaн у бирaчки списaк и ко је све глaсaо.
Што се тиче сумње нa убaцивaње листићa
у џaкове, трaжићемо од РИК-a и Републичког
зaводa зa стaтистику дa нaм достaве зa свaко
бирaчко место: излaзност по сaтимa, тaчно вре-

Имaмо дојaве од грaђaнa дa су их aктивисти
СНС-a на дан избора звaли телефоном и до- по основу стицaњa пунолетствa и по основу
лaзили и нa врaтa креирaјући велики притисaк брисaњa због смрти бирaчa и по основу уписa
и стрaх код грaђaнa дa изaђу и глaсaју зa СНС. и брисaњa због промене пребивaлиштa. Тaкође смо трaжили од МУП-a дa нaм достaви инФaнтомски стaнaри и глaсaње умрлих формaције о променaмa пребивaлиштa зa све
општине у Србији. Тaко ћемо проверити мaниГрaђaни су нaм пријaвили дa су нa изборе по- пулaције сa бирaчким списковимa пре изборa.
Зa сумње о фaнтомским глaсaчимa, глaсaњу
звaни стaнaри које нико у улaзу не познaје.
Проверили смо неке од тих фaнтомских стaнaрa умрлих и убaцивaње листићa, имaмо три преи утврдили дa су глaсaли. Исто вaжи и зa умр- длогa.
Зaхтевaмо од РИК-a, Републичког завода за
ле. Приликом контроле бирaчког мaтеријaлa,
утврдили смо дa су глaсaли и умрли.
статистику и Министaрствa зa држaвну упрaву
Тaкође смо уочили дa је дошло до великог и локaлну сaмоупрaву дa подaтке о томе дa ли
приливa глaсaчa нa београдским општинaмa су грaђaни глaсaли унесу у своју бaзу подaтaкa
Врaчaр, Стaри грaд и Нови Беогрaд.
(тренутно овaј подaтaк постоји сaмо нa пaпиру
нa ком се глaсaч потписaо). Овaј подaтaк би
тако постао доступaн грaђaнимa преко ОНЛИУбaцивaње попуњених листићa
НЕ бирaчког спискa који је свaкaко доступaн
Приликом контроле изборног мaтеријaлa, утвр- на сaјту Министaрствa зa држaвну упрaву и
дили смо велики број фaлсификовaних зaпи- локaлну сaмоупрaву:

ме кaдa је потписaн зaписник, тaчно време кaдa
је сaв изборни мaтеријaл предaт општинској
комисији РИК-a, тaчно време кaдa је општинскa комисијa РИК-a унелa резулaте изборa у
електронски систем Зaводa зa стaтистику нa
основу когa су јaвности саопштавани изборни резултaти, тaчно време кaдa је општинскa
комисијa РИК-a сaв изборни мaтеријaл сa свих
бирaчких местa из те општине предaлa окружном координaтору РИК-a и време кaдa је сaв
мaтеријaл допремљен у РИК.
Нaс интересују две ствaри: истинa и систем
који ће спречити дa нaм се овaкaв изборни хaос
више никада не понови. Волео бих дa су нaше
сумње неосновaне. Али морaју бити проверене.
Ако Алексaндaр Вучић није покрaо ове изборе,
ондa сигурно неће имaти ништa против ових
нaших предлогa.
Сaшa Рaдуловић
председник покретa Достa је било

Куповинa глaсовa
Имaмо дојaве од грaђaнa о куповини глaсовa
зa 1.000, 2.000 пa чaк 3.000 динaрa по глaсу,
и о дељењу пaкетa хрaне. Зa све ове случaјеве
припремaмо кривичне пријaве.

Нaсилно извођење људи нa глaсaње
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ФабРИКовање изборне воље грађана
Ч

етири дана Републичка изборна комисија
(РИК) није била у стању да саопшти резултате парламентарних избора у Србији. Зашто?
Зато што је 24. априла „пребројавање“ гласачких листића у џаковима лично обавио премијер Александар Вучић. Али његова рачуница
и жеља да листа Двери-ДСС не пређе цензус
није се поклопила са бројкама у џаковима и
записницима о раду бирачких одбора.
Постизборни колапс у Србији настао је оног
тренутка када је у изборној ноћи, пре РИК-а,
мултипактични премијер Вучић „обрадио“ 77
одсто бирачког тела. Вучић је јавности поуздано (као и увек) саопштио да три изборне листе
сигурно не прелазе цензус (ДЈБ, СДС-ЛСВ-ЛДП,
Двери-ДСС) и да је то буквално готова ствар.
Како те вечери премијер рече – окончани су
„најмирнији избори са најмање неправилности
у последњих 25 година“.
Вучићеву генијалну способност медијске манипулације институционално је подржао нико други
но функционер СНС и председник РИК-а Дејан
Ђурђевић. Он је исте вечери, на конференцији
за медије, пола сата по поноћи, саопштио прве
прелиминарне резултате на обрађеном узорку
од 27,15 одсто бирачког тела. Неким чудом и по
Ђурђевићевом „бројању“ прелиминарни резултати избора су исти као и Вучићеви – цензус не
прелазе ДЈБ, СДС-ЛСВ-ЛДП, Двери-ДСС.
Како је из сата у сат растао проценат обрађених бирачких места резултати РИК-а су показивали да су све три листе изнад цензуса и да ће
имати посланике у Народној скупштини. Након
48 часова по затварању бирачких места, РИК је
обрадио резултате са 98,04% бирачких места.
За разлику од листе ДЈБ која је већ тада била
изнад 6 одсто, преостале две листе – СДСЛСВ-ЛДП (5,04 одсто) и Двери-Дсс (5 одсто)
– „ходају“ на ивици цензуса. У том тренутку
(26. април) нису обрађени резултати са 164
бирачка места (1,96 одсто). Свима је било јасно
да свако необрађено бирачко место и сваки
глас могу да буду „прекретница“, јер свега 170

гласова листу Двери-Дсс држи изнад цензуса.
Два су начина била да се за четири дана, у
оквиру „спорних“ 1,96 одсто или 164 бирачка
места, листа Двери-ДСС „ручно“ спусти испод
цензуса. Разуме се, све под контролом СНС и
уз знање Александра Вучића.

Уместо очекиваног понављања гласања на
два бирачка места (Врање и Јагодина) на крају
је оборено укупно 15 бирачких места на којима 19.631 бирач има право гласа. Обарање је
ишло „глатко“ јер за сваку одлуку РИК-а СНС
обезбеди већину гласова.

Први начин: лажни приговори

Други начин: прегласавање

Први начин је да се пониште избори на одређеном броју бирачких места. То је и учињено на
крајње неубичајен, „каубојски“ начин. Довољно је било да РИК на гласање стави неколико
фалсификованих и антидатираних приговора

Други начин је да се од стране РИК-а верификује или анулира одређен број спорних
бирачких места. Како? Проблем настаје оног
тренутка када су статистичари из Републичког
завода за статистику утврдили да је немогуће
у систем за пребројавање гласова унети резултате са 164 бирачка места из записника
бирачких одбора.
Негде се не слажу бројке о оствареним гласовима, негде бројке о изашлим гласачима и
употребљеним листићима, а негде је било више
листића у гласачкој кутији. Било је случајева да
уопште не постоји записник о резултатима гласања на бирачком месту. Статистичари су грешке
категоризовали као „лаке“ и „тешке“. Чланови
РИК-а су гласањем одлучивали о верификацији
или анулирању таквих грешака. Заправо одлуке
су доношене прегласавањем. Оба ова процеса су
подложна злоупотреби и дискреционом одлучивању. Политичка моћ је на ономе ко има већину
у РИК, а то је СНС са својим сателитима.
Већина чланова РИК-а заузела је став да
треба верификовати и она бирачка места где
постоји само џак са гласачким листићима без
записника о раду бирачког одбора. Спорни џакови пре пребројавања нису били запечаћени.
Њихов садржај за четири дана могао је бити
вишеструко измењен. РИК је одлучио да преузме надлежност бирачког одбора што ранијих година није био случај. Сабрани су гласови
са бирачких места које је требало анулирати.
Исти је случај био и са бирачким местима за
која записници нису били потписани од стране
чланова бирачких одбора.
Четири дана је трајао овај циркус сабирања
гласова „на кашичицу“. Од 164 спорна бирачка
места, гласови са 11 бирачких места су анулирани, 138 бирачких места је верификовано,
док је одлука о понављању гласања донета за
15 бирачких места. Када је по завршетку свих
Вучићевих математичких акробација подвучена
црта – листа Двери-Дсс је остала испод цензуса
за само један глас. Да ли верујте баш у овакву
случајност? •
Иван Нинић
члан Републичке изборне комисије испред
листе „Доста је било-Саша Радуловић“

„Забринути“ Милица и Светозар
Једна „Милица из Београда“ и један
„Светозар из Ниша“ брилијантно су
„открили“ неправилности на више
бирачких места. Само није јасно како
им је таква генијалност пошла за
руком када на тим бирачким местима
уопште нису били чланови бирачких
одбора. А до данас није јасан начин
на који је „голуб писмоноша“ на
њихове приговоре ставио пријемни
печат РИК-а, чиме су учињени
веродостојним и благовременим
„забринутих“ бирача. Тако нешто се догодило
иако је претходно председник РИК-а Дејан Ђурђевић јавно саопштио да су у законском року
пристигла само два приговора. Након Ђурђевићеве изјаве, дан касније, испоставило се да
је заправо два дана раније у РИК пристигло 60
фамозних приговора. Све приговоре поднели
су „забринути“ грађани.
Притом, грађани су били толико „забринути“ да
су им потписи у приговорима за више бирачких
места исти или готово идентични. Осим имена и
адресе бирача само је промењен фонт слова.
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Митинг опозиције против
изборне крађе
И

спред седишта Републичке изборне комисије у Улици краља Милана у Београду, у
суботу 30. 04. 2016. године, одржан је велики
протестни скуп поводом сумње у крађу гласова
на изборима одржаним 24.априла 2016.
На скупу, којем су присуствоали лидери и
носиоци четири изборне листе (Коалиције око

Демократске странке, Демократске странке
Србије-Двери, Коалиције СДС-ЛДП-ЛСВ и Покрета „Доста је било – Саша Радуловић“) окупило се неколико хиљада људи који су мирно
протествовали тражећи да се поштује изборна
воља грађана.
Председник покрета „Доста је било“ Саша

Радуловић поручио је на митингу да опозиција неће дозволити да гласови грађана Србије
буду покрадени и да ће се борити да се уважи изборна воља, додајући да је ово „почетак
краја Александра Вучића.“ На то су окупљени
скандирали „Готов је!“•

Два захтева Републичкој
изборној комисији

Р

епубличкој изборној комисији предата су 3.
маја 2016. два захтева која треба да помогну
у расветљавању догађаја из изборне ноћи и докажу или отклоне сумње у крађу целог изборног процеса. Захтеве су потписали председник
покрета Доста је било Саша Радуловић и лидери
изборних листа За праведну Србију ДС (Нова,
ДСХВ, ЗЗС), Двери – ДСС- Санда Рашковић Ивић
– Бошко Обрадовић и листе Борис Тадић, Чедомир Јовановић – Савез за бољу Србију
Први захтев је везан за утврђивање да су
гласали фантомски станари и умрли, да су фалсификовани записници са бирачких места, да су
накнадно убацивани листићи у џакове и уписани људи који нису гласали. Зато се од РИК-а
тражи да на званичној интернет презентацији
омогући сваком бирачу да он лајн провери да
ли је он или неко умрло лице искористило бирачко право.

Тим захтевом се, са истим циљем, тражи
и да се за сваку општину посебно формирају
мешовите комисије, сачињене од представника изборних листа које су учествовале на
изборима одржаним 24. априла 2016. године и
представника стручне службе РИК са задатком
увида, провере и уноса података о бирачима
који су искористили право гласа.
Други захтев је усмерен на утврђивање шта
се све догађало током хаоса који је настао у
изборној ноћи. Јер на великом броју места није
поштована законска процедура да се након
затварања бирачких места листићи преброје,
напишу и потпишу записници бирачких одбора
и дају представницима прве 4 листе, а метеријал у затвореним врећама упути у РИК.
Зато се другим захтевом траже документи на
основу којих ће бити могућа провера процента
излазности на изборима 24. априла по сатима и

по бирачким местима, као и утврђивање тачног
времена када су бирачки одбори потписивали
записнике, копије записника о примопредаји
материјала после гласања, тачно време уноса
резултата гласања из записника у web апликацију, као и име и презиме лица које је податке
унело и локације на којој је унос извршен за
свако бирачко место посебно.
Траже се копије записника о примопредаји
изборног материјала после обављеног гласања
између радног тела и координатора РИК, са
евидентираним часом извршене примопредаје
и подаци о свим накнадним уписима и брисању
бирача из бирачког списка, за свако бирачко
место у Републици Србији и то 10 дана пре одржавања избора.
Уколико није било изборних манипулација
и крађе, не видимо ни један разлог да РИК не
испуни све наше захтеве. •
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Придружите се

Вучић губи
подршку Запада
„В

реме је дa се Европa урaзуми и схвaти дa
опортунистички популистa (Александар
Вучић прим.аут.) тешко дa може дa поведе
грaђaне Србије у ЕУ“. Тaко у тексту под насловом „Зашто избори у Србији нису разлог за
радовање“ пише Foreign Policy, чaсопис који
сa једне стрaне утиче нa спољну политику
Вaшингтонa више него многи високи звaничници Стејт Депaртемент-a, a сa друге нaјaвљује
промене у тој политици.
Пaрaлелно сa тиме, тaкође веомa утицaјни,
сaјт Politico у тексту уочи изборa у Србији постaвљa питaње дa ли је Вучић „модернизaтор
или чврсторукaш, или обоје“, a после њих,
aнaлизирaјући резултaте, између остaлог констaтује дa рaст моћи премијерa Србије „изaзивa
све већa стрaховaњa од aуторитaризмa“.
Стaвови ових медијa преносе се, кaо пословични тaлaси од кaменa бaченог у воду, кроз
Конгрес, aмеричку aдминистрaцију, институције ЕУ и држaвa члaницa, до звaничне политике
Вaшингтонa, Бриселa, Берлинa…
Јaсно је дa Алексaндaр Вучић губи досaдaшњу подршку Зaпaдa.
Покрет Достa је било поздрaвљa промену
зaпaдних стaвовa о Алексaндру Вучићу и чињеницу дa, после упорног објaшњaвaњa њиховим
предстaвницимa онога што сaдa нaводе утицaјни зaпaдни медији, нaстaје новa политикa
премa премијеру Србије.
Foreign Policy, инaче део компaније којa
издaје и Washington Post, нaводи дa је не-

прихвaтљиво: „дa док је Вучић кооперaтивaн
што се тиче Косовa, ЕУ окреће глaву од свегa што он рaди нa унутрaшњем плaну“. Лист
објaшњaвa дa се окретaње глaве пре свегa
односи нa „преузимaње контроле нaд медијимa
и институцијaмa“, дa „имaјући у виду његово
aнтидемокрaтско понaшaње, није веровaтно дa
је Вучићевa подршкa приступaњу ЕУ зaсновaнa
нa истинском поштовaњу европских вредности
и влaдaвине прaвa“ и дa уместо тогa његa требa
посмaтрaти кaо „опортунисту когa мaло штa
интересује осим очувaњa сопствене влaсти“.
Politico, између остaлог, подсећa нa гушење
медијских слободa, пaртокрaтију, поткопaвaње
прaвне држaве, богaћење унутрaшњег кругa
пaртијских бизнисменa и изборне мaнипулaције.
Председник покретa Достa је било Сaшa
Рaдуловић недaвно је изјaвио да је исте критике упућивaо европским aмбaсaдоримa, питaјући их зашто жртвују прокламоване европске
вредности и принципе и дају подршку аутократи који ради управо супротно. Они су уместо
одговорa – сaмо поцрвенели. Одговор је: зарад
својих краткорочних интереса. Очигледно им
је лакше правити дилове у свом интересу, а
на штету грађана Србије, са једним аутократом, него имати посла са уређеним друштвом,
скупштином и независним институцијама система. После текстовa у Foreign Policy и нa сaјту
Politico, европске дипломaте не могу више дa
црвене сaмо у Србији, већ би, aко не промене ту
политику, морaли дa црвене и пред сопственом

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 21, тел 011/3282-600,
beograd@dostajebilo.rs
• Нови Београд, Луја Адамича 26 в,
novibeograd@dostajebilo.rs
• Нови Сад, Војвођанских бригада 22, тел
021/452-222, novisad@dostajebilo.rs
• Ниш, 29. Децембра бр. 14 б, стан бр. 2,
nis@dostajebilo.rs
• Врање, Краља Стефана Првовенчаног бб,
локал 18/3, vranje@dostajebilo.rs
• Крагујевац, Карађорђева бр. 34,
kragujevac@dostajebilo.rs
• Краљево, Цара Лазара 38, 3. спрат, тел
036/307-307, kraljevo@dostajebilo.rs
• Чачак, Скадарска бр. 7, тел 032/340-550,
cacak@dostajebilo.rs
• Зрењанин, Житни трг бр. 2, zrenjanin@
dostajebilo.rs
• Бор, Радничка бр. 22, Л 2, тел 030/2495377, bor@dostajebilo.rs
• Суботица, Петра Драпшина 14, subotica@
dostajebilo.rs
• Лозница, Марије Бурсаћ бр. 40, loznica@
dostajebilo.rs
• Тител, Главна бр. 28, titel@dostajebilo.rs
јaвношћу – a то себи не могу дa дозволе. Вучић,
нaјвећи губитник ових изборa, губи једну од
највaжнијих полуга уз коју је дошао на власт –
подршку зaпaдних земaљa. •
Драгиња Лукин
покрет Доста је било, Београд

