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САША РАДУЛОВИЋ:
КО ЈЕ НАШ ПОЛИТИЧКИ
ПРОТИВНИК?

Н

а парламентарним
изборима 2016. године
покрет Доста је било је
освојио 227.626 гласова,
односно 6,02% од изашлих
бирача. Ти бирачи су
углавном били апстиненти,
односно људи који не би ни
гласали да се није појавио
ДЈБ.
Са становишта апстинената,
на тим изборима на нашој
страни политичког спектра
нисмо имали конкуренцију.
За њих смо били практично
једина опција за коју су
уопште могли да гласају.
Све остале странке су
на политичкој сцени већ
веома дуго, њихови лидери
такође, и нису више у стању
да мотивишу апстиненте
да гласају. У ствари, они и
даље генеришу апстиненте.
Опозициони гласачи су и
постали апстиненти управо
због тих опозиционих
странака и њихових

Централна тема
политике ДЈБ је борба
против партократије.

опозиционих лидера. Оно
што се десило после 5.
октобра јесте једно огромно
разочарање за гласаче.
Централна тема политике
ДЈБ је борба против
партократије. Међу
гласачима ДЈБ на изборима
2016. године највећи број
разуме и да је ДЈБ дубоко
антиестаблишмент политичка
опција. Да ми заиста хоћемо
да размонтирамо овај
накарадан систем. Партијски
паразитски систем који већ
деценијама убија Србију. Да
нас не занима да отерамо
Курту и да ми постанемо
Мурта. Да нас не занимају
привилегије. Да хоћемо
једнака правила за све. Да
хоћемо да укинемо партијско
запошљавање. За разлику од
других политичких опција,
ми не желимо да дођемо
на власт и постављамо
своје кадрове који би били
бољи од СНС кадрова. Ми

хоћемо државу у којој се
људи запошљавају на основу
конкурса, резултата рада,
мерења радног учинка.
Xоћемо да нас воде најбољи.
Да живимо у земљи у којој
је најважније шта знаш, а не
кога знаш. Да ти партијска
књижица, или “чланство
у библиотеци” како је то
звао Зоран Радмиловић у
Радовану III, не буде једини
начин да добијеш посао.
Након управо завршених
председничких избора,
јасно је да смо добили
конкуренцију. То су Покрет
Саше Јанковића и покрет
Белог. Постоји значајно
преклапање бирачког тела,
што јасно показује онлајн

2

истраживање које смо
спровели на нашем сајту.
Конкуренција није исто што
и политички противник.
Наш политички противник
су све политичке опције
које не прихватају наше
црвене линије политике. А те
црвене линије политике су:
владавина права, независне
институције система,
поштовање људских права,
слобода медија, укидање
партијског запошљавања и
потпуна транспарентност
рада државе. Ми ове црвене
линије не видимо као
политику. Оне су систем
вредности, оно што нас
чини оним што јесмо, оне су
неупитне, оне су принципи

од којих никада нећемо
одустати. Оне странке које не
поштују ове принципе или
их нису поштовале док су
биле на власти и нису се за то
јасно извиниле грађанима,
јесу наши политички
противници. Ми мислимо да
те и такве странке и њихови
лидери треба да нестану са
политичке сцене. Начин да се

различите политичке опције
са различитим идеологијама
које кандидују различита
решења за друштвена питања
на изборима. Конкуренција
идеја значи боља решења за
грађане.

Наш главни противник је
апстиненција. Наш главни
противник је апатија.

Са политичком конку
ренцијом сарађујемо по
свим питањима која се тичу

копирају наше ставове и
наше политике и то видимо
као позитиван знак. Да ли
би нашу политику коју данас
промовишу и спровели, ако
икада буду у прилици да уђу у
власт, не знамо. Ми знамо да
ми хоћемо.

Наш главни задатак је да
вратимо људе у политички
процес, да их убедимо да
нису сви исти и да се све
може променити.
то оствари је на изборима.
Тек након поштовања
црвених линија, поштовања
темељних принципа, почиње
политичка конкуренција.
Политичка конкуренција
значи да различите
политичке опције које
поштују црвене линије
политике нуде грађанима
различита решења за

Са становишта великог
заједничког задатка,
директно нападати
конкуренцију је
контрапродуктивно.
Заједнички задатак је да
што више опозиционо
настројених апстинената
вратимо у политички
процес. То је једини начин
да победимо Александра
Вучића.

основних принципа и у којима
нам се политике слажу. Са
конкуренцијом имамо и
велики заједнички задатак: да
победимо Александра Вучића
на изборима. То је предуслов
да дође до било каквих
позитивних промена у Србији.

Како вратити апстиненте у
политички процес? Сваки
општински одбор, сваки
одборник и посланик мора
да успостави директан
контакт са нашим бирачима.
Телефоном и лично од
врата до врата. То је рад
на терену и мора да траје

Са друге стране, са
конкуренцијом се такмичимо

током целе године. Ми,
нажалост, не знамо ко су
нам бирачи. Немамо конакт
са њима. Ослањамо се на
то да ће читати наш сајт,
пратити друштвене мреже
и видети понеко гостовање
у медијима. Зато морамо да
остваримо лични контакт. Без
оваквог рада на терену, без
обзира на наше принцпие
и без обзира на најбољи
програм који имамо, ништа
нећемо остварити.
Наш главни противник је
апстиненција. Наш главни
противник је апатија.
Наш главни противник је
већинско мишљење да су
сви исти и да се ништа не
може променити. Видели
су и како смо ми прошли
у Скупштини, колико
смо немоћни и то их је
разочарало. Све то нам
додатно отежава посао. Наш
главни задатак је да вратимо
људе у политички процес, да
их убедимо да нису сви исти
и да се све може променити.

Сваки општински одбор,
сваки одборник и посланик
мора да успостави
Покрети Саше Јанковића
директан контакт са
и Белог су наша
нашим бирачима.
политичка конкуренција.
Конкуренција идеја
друштвена питања. Та питања
за поверење и глас бирача.
су: како најбоље развити
Шта ће бити политика
економију, здравство,
покрета Саше Јанковића и
значи боља решења за
образовање, као и културна
политика Белог још увек не
политика, спољнополитичка
знамо. Сазнаћемо. ДЈБ има
грађане. Заједнички
орјентација земље,
своју аутентичну политику,
решавање питања КиМ,
програмске циљеве због
задатак је да што више
пољопривредна политика,
којих смо ушли у политику.
заштита човекове околине,
Они су садржани у нашем
опозиционо настројених
безбедносна политика,
програму од 20 тачака и
улога војске, организација
представљају ДЈБ оригинал.
апстинената вратимо у
полиције, изборни систем,
Реч оригинал се односи
државна управа... Нормално
на оригинал у контексту
политички процес.
је и пожељно у свакој
српске политике. Видимо да
демократији да грађани имају

и друге политичке опције
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ТРИ ГОДИНE
сопственог џепа. Увек нам је
била важна независност од
донација крупног капитала.

13. марта 2016.
године одржана је Друга

редовна Скупштина Доста је
било по савременом моделу
„Отвореног простора“ који
учвршћује демократски
начин одлучивања, насупрот
аутократији. Скупштини је
присуствовало више од 800
чланова покрета.

24. априла
2016. године

27. јануара 2014.
године, три дана након

што је Саша Радуловић
поднео оставку на место
министра привреде у Влади
Републике Србије, оснива

скупштине покрета

политичкој сцени. Почели
да градимо нову политичку
културу и позвали здраве
странке опозиције да нам се
прикључе.
Почетком 2016. године
покрет је бројао преко

организовали смо преко
60 трибина широм Србије,
велике акције „Не дамо
земљу испод жита“, „Не
дамо пензије паразитима“,
„Последњи воз, наша

ДЈБ НА ФЕЈСБУКУ

2,4 милиона - недељни број прегледа постова током кампање
350.000 - недељни број прегледа постова после кампање
покрет Доста је било са
тимом својих сарадника из
министарства.

16. марта
2014. године, на

парламентарним изборима,
после свега месец и по дана
постојања, покрет осваја
2,1% гласова: у Војводини
2,4 %; у Новом Саду, 5,3%;
у Београду на Старом Граду
7,5%; на Врачару 7.2%; на
Савском венцу 6,5%; на
Новом Београду 5,5%; у
Нишу 4,8%.

1. фебруара 2015.
године одржана је

Прва редовна Скупштина
покрета Доста је било којој
је присуствовало око 300
чланова.

Од прве до друге

земља, а не њихова
држава“. На десетине
хиљада грађана дало нам
је потписе подршке. Наш
правни тим упутио је преко
200 захтева за приступ
информацијама од јавног
значаја, поднео на десетине
кривичних и прекршајних
пријава и покренуо неколико
уставних иницијатива.

ДЈБ НА ТВИТЕРУ
7,7 милиона током месец дана кампање
1,3 милиона данас, након кампање

3.000 чланова, 70 локалних
одбора у Србији и 17
окружних канцеларија,
изграђених на чистом
ентузијазму и личном
пожртвовању наших
координатора, који су
се финансијски ослањали
искључиво на средства од
чланарина и мале донације,
а неретко и на средства из

17. јануара 2016.
године покрет излази

са програмом “Година
прекретнице - последњи
воз за Србију” у коме је
промовисано 20 тачака за
реформе у Србији, програм
са којим ће Доста је било
изаћи на парламентарне
изборе. Повукли смо црвену
линију прихватљивог и
неприхватљивог на домаћој
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на парламентарним
изборима покрет Доста је
било освојио је 227.626
гласова, 6,02% од изашлих
бирача. Са 16 посланика у
Скупштини Србије постаје
најјача опозициона снага
демократске, грађанске и
реформске орјентације.

Покрет је у Београду освојио
11,15 % гласова и то је други
најбољи резултат, испред
СРС (9,20%), СПС коалиције
(8,73%), ДС коалиције
(8,30%), Двери (6,55%) и
СДС-ЛДП (4,8). У општинама
Стари Град и Врачар
освојили смо преко 18%,
на Савском венцу 17,34%,
Новом Београду 15,42%,

ДОСТА ЈЕ БИЛО
на Вождовцу преко 12%.
У Нишу је освојено 9,2%
гласова, што је 3. резултат,
а покрет је постао најјача
опозициона организација
у граду. У Новом Саду је
за покрет Доста је било
гласало 9,7% грађана на
републичким изборима
и то је други по јачини
резултат, иза СНС. И за
градску скупштину Новог
Сада покрет је освојио други
резултат са 9,5% гласова.

3. јуна 2016. године

верификују се мандати
у Скупштини Србије и са
16 посланика Доста је
било почиње нова фаза
у политичком деловању.
Постајемо видљивији
захваљујући телевизијским
преносима скупштинских
заседања, али се појачавају
и напади на Доста је било,
посебно на Сашу Радуловића.
Нападе у Скупштини прате
контролисани медији који
појачавају производњу
измишљених афера. Уз
брутално кршење правила
и омаловажавање владајућа
коалиција покушава да
спречи политичко деловање
наших посланика. Саша
Радуловић улази у дуеле
са Александром Вучићем
и министрима његове
владе и користи све, иако
малобројне, прилике да
разоткрије њихове преваре
и лажи. Видео клипови
са обраћањима Саше
Радуловића у Скупштини
постају хит на друштвеним
мрежама, гледа их око
200-300.000 људи и
дуплирају подршку покрету
и јединственој политици
за коју се Доста је било
бори. Поједини клипови
су достизали и милионску
гледаност.

Крајем јануара и

почетком фебруара
2017. године

прикупљамо више од 10.000
потписа за оснивање странке
Доста је било. Министарство
на све начине покушава
да спречи регистрацију
странке Доста је било.
Уставно право грађана да
се слободно удружују у
политичку организацију
грубо је прекршено писмом
Министарства за државну
управу и локалну самоуправу
којим је одбило да Доста
је било упише у регистар
странака јер је наводно
име странке Доста је било
спорно. Пред Управним
судом траје спор са влашком
странком НОПО која од 2016.
године покушава да преузме
име Доста је било.

ПРОМЕНЕ БЕЗ
КОМПРОМИСА
Мирослава Миленовић

М

ени је јасно да систем
мора да се мења и да је
Доста је било једини пут за то.
Не да једни оду, а други дођу.
То је тежак и дуг пут, некада
исцрпљујућ, а понекад личи
на борбу са ветрењачама.
Али је једини прави. Можда
време још увек није право,
можда су моје наочаре

другачије али ја умем само
овим путем. Да они који су
се огрешили о државу и
друштво буду у затворима,
да се морал, част и поштење
врате у наш речник и живот...
без компромиса, макар
била и сама на том путу...
и срећна што не морам
сама јер сте сви ви ту.

Ванредна седница
Скупштине удружења
Доста је било на којој
је одлучено да се Саша
Радуловић кандидује на
изборима за председника
Србије. Циљ кандидатуре
је спречавање Вучића да

изборних услова, куповине
гласова, манипулације
бирачима и бирачким
материјалом циљ није
испуњен. Гласачи Доста је
било поделили су се између
три кандидата, а Саша
Радуловић осваја свега
1,41%. Странка Доста је

глас. Правни тим ради на
регистрацији и немамо никакву
дилему да ће суд приморати
Министарство да региструје
странку Доста је било. У
међувремену, Доста је било ће
функционисати и наступати
као странка у складу са својим
статутом и свим општим актима

победи у првом кругу, али
због велике апстиненције
бирача, медијске
дискриминације, нефер

било суочава се са новим
изазовима. Наставља борбу
у Скупштини Србије која је
готово једино преостало
место са кога се чује наш

преко својих страначких
органа. Ми не одустајемо
док заувек не размонтирамо
партијски паразитски систем
који убија Србију.

11. фебруара 2017.
године основана је

странка Доста је било на
Скупштини оснивача.

2. марта 2017.
године одржана је

ЗНАМО ДА ВРЕДНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ БОРИМО ГАРАНТУЈУ ПОБЕДУ.
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ЉУДИ СУ
САМО ОД НАС
ЗАВИСИ

Александар Стевановић

И

згледа да нас чека
мало дужи пут. Нешто
због грешака које смо
правили последњих 12
месеци у најбољој намери,
нешто због појаве нових
конкурената који имају
сличне, али битно ублажене
погледе на кључна питања
Србије. Наредних 9 месеци
је пресудно у нашем
бављењу политиком.
Питање је да ли ћемо
извући поуке и вођени
нашим вредностима и
нашим програмом, добити
довољно поверење грађана.
Да би то урадили, ове
године морамо ојачати
организацију, а то је посао
сваког члана Доста је било,
као и јасније комуницирати
наше кључне поруке и једну

Никола Штула,
Војводина, машински
инжењер,
-Верујем да је могуће
променити овај накарадни
систем, због кога одлазе
сви који то могу, због кога
је пасош стране државе
најтраженија роба код
нас и где најгори међу
нама постављају мерила
вредности. Овај пут идем до
краја, до промене.

Душко Перин,

ствар која нас разликује од
других – не само да знамо
шта су кључни проблеми
Србије, него за те проблеме
имамо јасна решења која
смо спремни да до краја
спроведемо у пракси.
Сигуран сам да ћемо сви, од
симпатизера, преко чланова
и руководства странке, од
општинског до републичког
нивоа, имати довољно
мотивације и решености
да нашу отаџбину учинимо
лепим местом за живот,
а још више да ћемо то
урадити на ефикасан и
ефективан начин. Време
наших политика је дошло,
а само од нас зависи да
ли ће оне бити усвојене у
потпуности или, као увек до
сада у Србији, парцијално и
разводњено.

Јужнобанатски округ, bus
sines developer у HoReCa,
Coca cola Hellenic
-ДЈБ је једини представник
модерне Србије. Ми грађане
не делимо на наше и
њихове, ми правимо јасну
разлику између поштених
и непоштених, између
кредибилних појединаца и
оних који су наше поверење
изгубили. Зато ћемо и
победити. До победе!

Александар
Мијаиловић,
Шумадијски округ,
предузетник
-Мотив мог укључења у
покрет “Доста је било” је
пре свега борба за промену
система. Знам да ће борба
бити дуга, жестока и пуна
изазова, али сам сигуран
да ћемо из ње изаћи као
победници.

Снежана Спајић,
Колубарски округ,
предузетница
-У покрет сам ушла највише
због програма који заступа
ДЈБ. План ми је да истрајем
у борби за успостављање
система у држави који ће
дозволити нашој деци да
оснују породице, запосле се
и да живе као сви нормални
грађани.

Оливера Јовић,
Јабланички округ,
предузетница
- Борићу се док сам жива
да нашој деци оставимо у
наслеђе уређено друштво
у којем је систем јачи
од било ког појединца.
Политиком треба да се
баве најспособнији, а не
најпослушнији. Планирам
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да у парламенту будем
посланица која ће се борити
за јачање југа Србије, да
најсиромашнију део земље
постане најпожељнији за
младе и образоване.

Сретен Белошевић,
Моравички округ, дипл.
инжењер машинства
-Желим да дам допринос
поправљању привредне и
укупне друштвене ситуације
у нашој земљи а препознао
сам идеје и принципе ДЈБ
као добар основ за то.
Верујем у снагу људи и
њихову савест, принципе
и доследност. Време и
наша упорност ће донети
промене.
Владан Ћосић,
Мачвански округ,
економиста и
пољопривредни произвођач
-Велики трагач за етиком у
политици. Вечити противник
партократије и непотизма.
Након више од две деценије
безнађа, убеђен да једино
у програму Доста је било
постоје јасни путокази ка
бољем сутра.
Мирослав Младеновић,
Пчињски округ, инжењер
архитектуре, приватник
-У ДЈБ сам јер верујем да
само нови људи и програм

СНАГА ДЈБ
РАЗЛОГА ЗА
УСПЕХ ЈЕ ВИШЕ

Јасмина Николић
(превасходно економски део
програма) који ДЈБ жели да
спроведе може од Србије
направити много лепше
место за живот. Србију из које
се не бежи.
Владан Аћимовић,
Браничевски округ,
машински инжењер
-Приступио сам покрету ДЈБ,
јер је то једина политичка
организација остварених
и стручних људи у нашој
земљи. План ми је да у мом
округу стручним људима
створим услове за политичко
деловање усмерено
првенствено на спречавање
одласка младих који то чине
све више.

Љиљана Видојковић,
Подунавски округ,
предузетница
-С обзиром на то да грађани
Србије свакодневно бирају
између апатије или акције,
изговора или храбрости,
понижења или борбе,
приступање ДЈБ видим као
одговорност и обавезу према
својим прецима и деци и
начин доказивања да смо их
достојни. Због идеје коју ДЈБ
носи и људи који се за њу
свакодневно боре верујем у
успех и поносна сам што могу
да помогнем.

Н

Биљана Пантовић
Вучинић, Златиборски

едавно ме је на
Твитеру обрадовао
наш, претпостављам,
симпатизер поруком да му
наша НЕНАВИКНУТОСТ на
НЕНОРМАЛНО улива наду
да смо спремни да СТВАРНО
мењамо ствари. Мислим да
је ухватио суштину која нас
одликује и издваја: искрени
смо и имамо решења.
Можда још наивни, можда
нетактични, нестрпљиви,
исхитрени, затворени, груби,
арогантни… али ИСКРЕНИ
у намери да СТВАРНО
променимо ствари, да
решимо проблеме.

округ, педијатар
- Члан сам покрета “Доста је
било” од његовог оснивања.
Једноставност, смисао и
применљивост наших идеја
дају ми наду да се може
увести ред у рад институција.
Од нечега морамо почети,
почните од себе, укључите се!

Игор Стојановић,
Топлички округ, струковани
менаџер/електротехничар
рачунара
-За време рада у кабинету
Министарства привреде
увидео сам да је Саша
Радуловић са својим тимом
саветника за 5 месеци урадио
више него остала 3 министра
после њега за 2 године. Зато
сам одлучио да се први пут
политички активирам и дам
свој допринос да се Саша
врати у Владу РС и настави
тамо где је стао и коначно
среди овај лош систем.

Није нормално да највиши
орган законодавне власти
не поштује прописе. Није
нормално да медији не
извештавају о томе да највише
законодавно тело крши
прописе. Није нормално
ћутати кад законодавна власт
игнорише законе, а медији
чињеницу да се то дешава. Ми
не бисмо да се навикавамо,
већ да мењамо, иако нам је
маневарски простор тесан
и осећамо се као аномалија
у неисправном друштву, као
Труман у истоименом шоу,
Сантјаго у Хроници најављене
смрти, а неко би рекао и слон
у стакларској радњи.
Говорили смо да трчимо

Милан Турншек,
Западнобачки округ, оснивач
књиговодствене агенције
-Кад сам крајем 2013. г. почео
да пратим рад тадашњег
министра привреде Саше
Радуловића, помислио сам да
је то баш оно што нам треба
да би се увео ред у држави.
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маратон, а не спринт.
Заправо смо трчали маратон
спринтом, као без душе,
убеђени да можемо јер
морамо. Затрчали смо се и
клонули. Сада је време за
издржљивост на дуге стазе, за
консолидовање УНУТРАШЊЕ
снаге и исправљање грешака
у комуникацији, у тактици,
време је за политичко
сазревање на сцени на којој
једва да постоје искрени
партнери и намере да се
СТВАРНО и у правој мери
мењају ствари.
Настављамо да радимо с
оним што имамо, паметнији за
оно што успемо да научимо из
сопствених грешака, потучени
али и даље ненавикнути на
ненормално, улубљени, али
неукалупљени у формат
блаже опозиције с више
маневарског простора. Циљ
је исти - промена система
тако да људима коначно
сване. Можда никада неће
успети. Можда зато што заиста
нисмо допадљиви. Можда
зато што није дозвољено да
будемо допадљиви јер бисмо
СТВАРНО мењали ствари.
Ко зна. Разлога за неуспех је
много. Разлога за успех још
више. Учимо и идемо даље.
пс. Хвала Бори за твит.

Исто тако, схватио сам да то
нема ко да уради. Морамо
ми. Зато сам се прикључио
Доста је било. Да ме једног
дана не буде срамота пред
децом, јер нисам покушао.

успоставити правичан
систем, да ће се створити
услови да млади више не
морају да одлазе из земље,
јер не могу да трпе неправду
естаблишмента.

Влада Мандић,

Игор Ратковић,

Расински округ, wеb
програмер
- Дошло је време да
пристојни и образовани
људи, устану и кажу: ДОСТА ЈЕ
БИЛО! Од покрета очекујем
да ће по освајању власти

Средњебанатски округ,
предузетник
- Једино политичким
активизмом може се
директно утицати на
конкретне промене. У ДЈБ
сам препознао програм који

нуди чист, разуман, праведан
и остварљив начин уређења
друштва.

приоритет првог реда. Пред
нама је тежак задатак и није
немогућ или неостварив.

Александар
Миладиновић,

Александар
Зеленски, Јужнобачки

Зајечарски округ,
предузетник
- Идеје и принципе за које се
залаже Доста је било сматрам
својим личним и животним
опредељењем, јер борба за
увођење реда и система у
сваки сегмент нашег друштва
постаје циљ сам по себи и

округ, дипломирани правник,
медијатор.
- Мотив ангажовања у ДЈБ
је сажет у циљу да Србија
постане место где се лепо
и радо живи. Један сам од
оних који скајпују са децом, а
остварење нашег програма је
пут да са тим престанемо.

ДЈБ ХИТОВИ
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