Знамо да мислите
да су сви исти

dostajebilo.rs | kontakt@dostajebilo.rs
twitter.com/DostaJeBilo | www.facebook.com/Dostajebilo

Знамо да су сви обећавали много када
су били у опозицији, а када су дошли на
власт, радили су исто што и они пре њих.
Знамо да вам се гаде политичари јер раде
само за своје џепове. Нисмо планирали
да уђемо у политику! Морали смо – да
бисмо мењали систем! Погледајте нас боље:
ми смо ваше комшије, колеге и пријатељи.

НИСMO СВИ ИСТИ
Ми смо рационални, остварени, породични људи
који брину о својој деци – нама је доста.
Ово не радимо због нас, већ због наше и ваше деце

ДЈБ једини има конкретан програм
Нећемо вам причати празне приче и трошити велике речи

Ми ћемо конкретно

Знамо шта вас мучи, јер исто мучи и нас

Преполовићемо цену
градског превоза
у Београду
Квалитетан
градски
превоз
мора бити
доступан свим
Београђанима
по ценама које
могу да плате

би сузбила корупцију, могуће
годишње уштедети између 40
и 50 милиона евра.
Повећање квалитета превоза
и знатно смањење цене карата у великој мери би олакшало
кућни буџет и довело до тога да
много већи број грађана купује
карте и тиме повећало приходе.
ДЈБ ће преполовити цену град-

ског превоза у Београду. Баш
као и Беч и Праг, увешћемо годишње карте за Београђане за
које ће потписивати уговор и
плаћати месечно, као на пример
за постпејд мобилне телефоне.
Плаћање ће ићи преко месечног рачуна за Инфостан за сва
домаћинства која се одлуче да
потпишу годишњи уговор. Цена

З

бог чега грађани избегавају
да купују карте? Разлог је једноставан: превоз је прескуп и
неквалитетан.
Цена месечне маркице за централне градске општине је 3.000
динара, док је цена за приградске општине преко 5.000 динара. Ово значи да домаћинство
за месечну карту треба просечно да издвоји скоро 10% прихода. Ово није разумно.
Превоз је и неквалитетан:
грејање ради лети, а хлађење
зими, возни парк је застарео и
буквално се распада, не може
се поуздати у ред вожње и бити
сигуран да ће стићи на време.
Гужве у шпицу нису достојне човека. Мрежа линија у Београду је неефикасно постављена,
што знатно поскупљује превоз
и доводи до огромних гужви и
недостатка возила на најфреквентнијим линијама.
Поред тога, као што је већ
стандард у јавном сектору, буразерске јавне набавке и корупција обично једу од 15% до 20%,
често и више. Све се ово може
променити. ДЈБ процењује да
је реорганизацијом ГСП-а и читавог система јавног градског
превоза, модернизацијом возног парка, другачијим распоредом линија, раскидом уговора и
преузимањем Бус плус-а и потпуном транспарентношћу, која
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• Основцима,
средњошколцима и
студентима превоз
из буџета града
• Повољне годишње карте
за Београђане на уговор
(месечна карта
око 1.500 динара)
• Социјално угроженима и
незапосленима (социјална)
помоћ за градски превоз
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градског превоза на годишњем
нивоу ће износити око 150 евра
(око 1.500 динара на месечном
нивоу), са попустима на породичну карту и годишње плаћање. За приградске општине
годишња карта ће бити око 250
евра (око 2.500 динара на месечном нивоу). Цена месечних
карата ће остати иста.
Сва деца у основним и средњим школама и студенти добиће слободан превоз о трошку
буџета града. Цену њихових карата ће плаћати директно ГСП-у (јавном предузећу за градски
превоз у Београду) општине у
којима њихова домаћинства
имају пребивалиште. Децентрализацијом Београда општине ће
добити највећи део пореских
прихода, те ће моћи да плате
услуге превоза за своју децу.
То што је град одлучио да деци
пружи слободан превоз не сме
да утиче на приходе ГСП-а који
им пружа услуге и има трошкове
за њих.
Социјално угрожена домаћинства и незапослени добијаће социјалну помоћ за градски превоз, која ће такође бити приход
ГСП-а. Исто важи и за пензионере. Тиме ће јавно предузеће
ГСП добијати приходе који му
припадају на основу броја годишњих карата и путника. Субвенције ће бити укинуте и ГСП
ће постати одржив систем који
ће Београђанима пружати квалитетан јавни превоз.
ДЈБ сматра да је квалитетан
градски превоз основна потреба свих становника града, друштвени интерес, и да мора бити
доступан свим Београђанима по
ценама које одговарају њиховим примањима и које могу да
плате. Политика ДЈБ је да штити
интересе свих грађана, не привилеговане партијске мањине.
Нису сви исти. ДЈБ ће вратити
Београд Београђанима.
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Вратићемо свим родитељима преплаћен
новац за вртић, без обзира на то да ли су
тужили град Београд или не

Право детета на образовање и васпитање не сме
да зависи од економске снаге његових родитеља

А

пелациони суд у Београду
потврдио је првостепене
пресуде по којима родитељи
имају право на накнаду штете
због преплаћене цене боравка у вртићима. Градска власт је
недавно најавила да ће новац
вратити, али само родитељима
који су поднели тужбе. Када добије поверење Београђана, ДЈБ
ће свима вратити преплаћено!
Градске власти сву кривицу за
поткрадање родитеља сваљују на претходну градску власт
предвођену Драганом Ђиласом, иако су Београђани увећану цену вртића плаћали све до
1. јануара 2015, a Синиша Мали
је на чело Београда дошао у новембру 2013.
Не само да су наставили Ђиласову незакониту праксу увећаних цена, градске власти
са Синишом Малим на челу и
СНС су, уместо да одмах врате
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преплаћено, одлучили да уђу
у судске спорове и тиме нанели додатну материјалну штету
градском буџету. Тако ће град
сваком родитељу на име суд-

ских трошкова и камата морати
да плати најмање 500 евра.
Током четири године, од 3.
априла 2010. до 31. децембра
2014, родитељи су плаћали вртић

• Родитељима се мора
вратити преплаћено
• Трошкови вртића свих
малишана у Србији
треба да се финансирају
из државног буџета
• ДJБ нуди конкретан план
за ефикасно решавање
судских спорова
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скоро четири пута скупље него
што су били законом обавезни!
Према Закону о предшколском
образовању и васпитању родитељи су у обавези да плаћају 20
одсто економске цене вртића
по детету, док остатак плаћа локална самоуправа, односно град
Београд. Међутим, уместо 2.600
динара, родитељи су незаконито плаћали и до 8.700 динара,
а после поскупљења у јануару
2013. године и до 9.700 динара.
ДЈБ нуди конкретан план за
решавање судских спорова. Тренутно због преплаћене цене боравка око 13.000 родитеља води
спорове против града Београда
и предшколских установа. Наш
план подразумева да градски
органи – Скупштина града Београда, наложи Градском јавном
правобранилаштву да позове
родитеље у најкраћем могућем
року на закључење судског или
вансудског поравнања и да их
обештети. Актуелна власт нема
намеру да надокнади почињену штету и без судских пресуда
споразумно врати новац.
Због неодговорног понашања
надлежних град ће морати да
издвоји више милиона евра за
надокнаду штете, а сваки дан
одуговлачења увећава трошак
за градску касу. Подсећамо да
је ДЈБ 2016. године позвао родитеље да судским путем остваре
право на накнаду штете и понудио им бесплатну правну помоћ.
ДЈБ ће водити одговорну социјалну политику. Држава из буџета треба да плаћа све трошкове
боравка деце у обдаништима
за све грађане Србије, као и да
изједначи приватни сектор са
државним и омогући и приватним обдаништима да по истој
цени чувају децу. Право детета на образовање и васпитање
не сме да зависи од економске
снаге његових родитеља. Када
добијемо поверење Београђана, свим родитељима ће бити
враћен дуг за вртиће.
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Доста је било ће свој
деци обезбедити
уџбенике о трошку
града Београда

Бесплатни
уџбеници за све
средњошколце

Када добијемо поверење Београђана на
предстојећим изборима, сви ученици
београдских основних и средњих школа ће
од града добити све уџбенике на коришћење
без икаквог трошка по родитеље, баш као и
њихови вршњаци који одрастају у дијаспори,
у Канади, Русији, Америци и већини земаља
Европске уније. У Београду ћемо показати
целој Србији да је то могуће и доказати
грађанима да нису сви исти и да ДЈБ
води рачуна о друштвеном интересу

О

бразовање је право детета.
Не право родитеља да школује дете, већ право детета да се
школује, без озбира на материјално стање родитеља. Просечна примања домаћинства у Ср-

кошта око 12 милиона евра, и
то по садашњим ценама, тако
да постоји и озбиљан простор
за додатне уштеде. У богатим
земљама ЕУ и Северне Америке уџбеници се не купују сваке
године, него у просеку сваке четврте, и преносе се са једне на
другу генерацију деце.
Управо такав систем предлаже
Доста је било, тако да би годишњи трошак за набавку уџбеника за сву децу у свим основним
школама у Београду износио
око три милиона евра, односно
око 0,3% буџета Града.

Образовање
није трошак
него улагање
у будућност

бији износе око 57.000 динара.
То су месечна примања целе породице. Из овога је јасно колики
је ударац на буџет куповина све
скупљег комплета књига, који
коштају од око 10.000 до преко
15.000 динара, посебно за родитеље са двоје или више деце.
Колико кошта набавка уџбеника и да ли то град може да
плати?
Укупан буџет града Београда
Новца има, питање је како се
и 17 градских општина износи троши. Образовање није троготово милијарду евра. Набавка шак, него улагање у будућност!
свих уџбеника за сву децу у свим
Јарболи које СНС планира
основним школама у Београду да гради у Београду по налогу

Бесплатни
уџбеници за
све основце

председника државе коштају
око три милиона евра. Шта нам
је важније, јарболи или књиге
за децу? Основци су важнији
од јарбола!
За набавку свих уџбеника за
сву децу у средњим школама у
Београду је потребно око осам
милиона евра. Уз просечан век
уџбеника од четири године, укупан годишњи трошак за буџет
износи око два милиона евра,
односно око 0,2% буџета града. То је мање од цене музичке
фонтане на Славији коју су СНС
и њен градоначелник Синиша

Уколико Београђани
дају поверење ДЈБ на
предстојећим изборима,
следеће године неће морати
да купују уџбенике за децу
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Мали набавили за више од 2,5
милиона евра. Средњошколци
су важнији од фонтане!
Није само трошак за уџбенике
проблем. Проблем је и њихов

twitter.com/DostaJeBilo
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квалитет, начин одабира, то да
деца морају да носе књиге у
пренатрпаним ранцима и тако
криве кичму. Проблема има

Образовање
је право
детета
много. Оно што недостаје јесте
политичка воља да се проблеми
решавају у интересу Београђана, а не у нечијем приватном
или партијском интересу. То је
оно што је Доста је било донео у
политику: брига о друштвеном,
не партијском интересу.
Уколико Београђани дају поверење ДЈБ на предстојећим
изборима, следеће године
неће морати да купују уџбенике за децу. Уџбеници ће бити
обезбеђени из буџета града.
Ово је саставни део Плана ДЈБ
за Београд у 20 тачака и испуњење програмског циља ДЈБ
који имамо од настајања 2014.
године: “Образовање је право
детета”.
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Новогодишња расвета
наставак корупције и ругање
гладним грађанима
Одлука београдских
власти да ове
године само за
новогодишњу
расвету издвоје
близу 190 милиона
динара представља
наставак
коруптивних
послова градске
власти предвођене
Синишом Малим
и директно ругање
све сиромашнијим
грађанима Србије

О

ко 1300 нових украса купљено је поново од фирме “Kip
Lajt” за 170 милиона динара,
док ће за поправку украса Београђани платити још 17,5 милиона динара, иако су украси под
гаранцијом. Овоме треба додати трошкове струје од око 2,5
милиона динара јер су украси,
које су градске службе увелико поставиле, засветлели мимо
сваке логике, почетком новембра, а ко зна када ће бити скинути јер су и ове године блештали
скоро до почетка пролећа.
Подсећамо да град већ неколико година набавља украсе
баш од ове фирме, а портал
Пиштаљка је утврдио да је реч
о намештеном тендеру пошто је
град тражио да се купе искључиво украси грчког произвођача које у Србији продаје само
“Kip Lajt”.
Новац за украсе долази из
градске касе. То је, дакле, субвенција коју град уплаћује градском предузећу Јавно осветљеdostajebilo.rs
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ње, које набавља новогодишње
светиљке. Прошле године је за
украшавање потрошено 150
милиона динара, а 2015. више
од 50 милиона динара, што
значи да је београдска власт за

последње четири године само
на новогодишње украсе потрошила око четири милиона
евра новца грађана Србије и
Београда.
Ако Синиша Мали није знао

• Новац за украсе долази
из градске касе
• Град уплаћује субвенцију ГП
Јавно осветљење које набавља
новогодишње светиљке
• Ако Мали не зна шта да ради
са толиким парама, ДЈБ га
подсећа да je у Београду број
корисника народних кухиња
већи из године у годину
kontakt@dostajebilo.rs
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шта да ради са толиким парама,
подсећамо га да је у Србији и
у Београду број корисника народних кухиња већи из године
у годину. Међутим, ручка у виду
пола литре куваног јела и пола
векне хлеба нема за све чланове угрожених породица, већ
тај један оброк могу да поделе
сви гладни у кући. Ако не верује Доста је било, нека погледа
планове Црвеног крста за 2017.
годину. Његове нове сијалице
износе две трећине годишњих
буџетских издвајања за цео Црвени крст Србије.
Указујемо Малом и на то да
он ове године за нове лампионе намерава да издвоји четири
пута већу суму него што је ове
године опредељено за обнову
народних кухиња у Србији. Да
ће његове сијалице коштати као
целокупна подршка Владе Србије развоју задругарства у Србији,
или као четвртина расхода ове
државе на превентивне здравствене прегледе.

www.facebook.com/Dostajebilo
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СТОП за викендице на Савском насипу

стоп за поплаве и тровање воде
2007.

2009.

Н

еприступачан због густе
шуме, Савски кеј је пре експанзије Новог Београда био
урбана оаза нетакнуте природе. Ширењем Београда на леву
обалу Саве јавила се потреба за
уређењем тог простора, са примарним циљем изградње бедема за заштиту Новог Београда
од могућих поплава.
Бедем је изграђен у другој половини прошлог века, а уређењем савског приобаља, житељи
Новог Београда добили су уређен и пријатан простор крај реке
за шетњу, одмор и рекреацију.
Међутим, неодговорним понашањем појединаца и новобеоградске власти према бедему
и насипу, нарочито у последњих
десетак година, Нови Београд
излаже се ризику од евентуалних поплава. Тако смо дошли до
ситуације да се, због бахатости
малог броја људи, грађанима
одузима оно што им по праву
припада – неколико километара
дуга оаза крај реке.
Експанзију Белвила, насеља Др
Иван Рибар, Саваде, Блока А, Вест
65, и будуће аутобуске станице,
у стопу прати дивља градња дуж
савског насипа. Сплавови, викендице, па чак и куће, све без дозволе, озбиљно угрожавају ста-
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билност читавог подручја. Крчи
се шума као природна заштита
бедема, како би се ослободиле
парцеле за градњу, и насипа се
земљиште уз саму реку, да би
се те парцеле додатно прошириле. Нестају стабла која током
повишеног водостаја апсорбују
воду и смањују размекшавање

земљишта, а кореном додатно
увезују тло спречавајући ерозију.
Кретање камиона и приватних
возила бедем додатно оптерећује и растреса, чиме се умањује
његова функција и отпорност.
Потпуном одсуству одговорности градских и општинских
власти за наведени проблем

• ДЈБ ће решити питање бесправно
подигнутих објеката који се не
могу легализовати и казнити
надлежне државне службенике
• Политика нашег покрета
темељи се на доследној
примени закона и кривичној
одговорности која је иста за све
• Отворићемо јавну дебату о
урбанистичком плану за цео
Београд и спровести јавни
конкурс за урбанистичко решење
за савски амфитеатар, Луку
Београд и леву страну Дунава
|
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и грађане додатно сведочи игнорисање чињенице да се на
том простору налази шеснаест
рени бунара из којих се водом
снабдева цео Београд. Бунари
су угрожени активностима викендаша, чији се објекти налазе
у њиховој непосредној близини,
блокирајући прилаз и отежавајући потребне интервенције,
али и затрпавањем самих бунара приликом насипања парцела за потребе проширења.
Сви објекти који се налазе у
небрањеним деловима Саве су
нелегално изграђени.
Доста је било неће дозволити
да због бахатости појединаца и
њихових интересних сфера, уз
крајњу неодговорност и небригу локалних власти, врло брзо
сви платимо високу цену. Нећемо дозволити да новац који
би се могао уложити у изградњу
вртића, у побољшање инфраструктуре, у уређење зелених
површина и паркиралишта, сутра морамо да искористимо за
санацију штете, само због тога
што смо данас били лењи или
незаинтересовани да дигнемо
глас. Имамо јасан план за савски
насип, према коме ћемо уклонити све објекте са насипа који
се не могу легализовати.
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Чишћење септичких јама из
буџета, не из џепова грађана
Београд је једини
град у Европи који
нема фабрику за
прераду отпадних
вода, већ се
оне директно
испуштају у Саву и
Дунав, доводећи
до озбиљног
еколошког
проблема као
што је помор
чак тоне рибе
(у Дунаву код
Падинске скеле)

С

удећи према бројкама, између једне четвртине и једне трећине београдских домаћинстава нема прикључак на
канализациону мрежу (Овча,
Борча, Крњача, Калуђерица...).
Једини кривац – држава – деценијама није улагала у изградњу
канализационе мреже, већ је
проблем ‘’препознала’’ тек када
су преговори о приступању ЕУ
запели управо око поглавља 27
које се, између осталог, бави
овим питањима. Истраживања
показују да се у Србији прерађује само 5–10% отпадних
вода. Док у развијеним земљама углавном постоји читав низ
различитих постројења за пречишћавање, у нашој земљи се
већина загађених вода испушта
у водотоке, без претходног пречишћавања или проласка кроз
канализацију. Прошле године
усвојен је Стратешки план развоја система водоснабдевања
и каналисања насеља на широј
територији града Београда,
према којем би сва домаћинdostajebilo.rs
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Фото: Annabel / CC-BY-SA-3.0

ства требало да се повежу на
канализацију до 2025. године.
Међутим, питање је – шта до
тада..?
На местима где канализације
нема, у употреби су простори
за одлагање отпадних вода,

буде гора, трошак се заправо
прелива и на остале грађане,
јер приватници своје цистерне,
након што испразне септичке
јаме (случај у Кумодражу), на
превару празне у шахтове око
зграда на Бањици, након чега

Када ДЈБ добије поверење
грађана, град ће о свом
трошку свим грађанима
чистити септичке јаме
док се не изгради
канализациона мрежа
тзв. септичке јаме, чије је одржавање постало луксуз за многобројне суграђане. Наравно,
грађани се сналазе како знају,
па кроз цеви и ископане канале
фекалије испуштају у локалне
речице, потоке, њиве или оставе септичке јаме да се преливају и отичу низ улицу. Да ствар
kontakt@dostajebilo.rs
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градско предузеће мора да реагује па цех, напослетку, опет
плаћају грађани.
Градска власт више пута је обећавала изградњу колектора отпадних вода, међутим, за сада
је колектор интерцептор „Ушће
– Велико Село“ једино решење
предвиђено за прикупљање и

twitter.com/DostaJeBilo
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одвођење отпадних и дела атмосферских вода из централног
београдског канализационог система (укључујући Нови Београд
и Земун), које би се прикупљале
и одводиле низводно од града
у Дунав.
Изградњом интерцептора,
канализациони изливи у реку
Саву код Београдског сајма и
Београдског пристаништа, као
и дунавски излив у Земуну,
Новом Београду, код Панчевачког моста и Аде Хује, биће
затворени.
Покрет Доста је било сматра
да је из градског буџета могуће
издвојити средства којима би
се покрили трошкови потребни
за одржавање канализације и
чишћење септичких јама наших
суграђана. Уместо што милионе
евра троше на бесмислене фонтане, јарболе и новогодишње
осветљење, позивамо градске
власти да тај новац уложе у изградњу корисних елемената, који
ће олакшати живот становницима Београда и околних насеља.

www.facebook.com/Dostajebilo
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Доста је било ће смањити порез
на имовину за домаћинства
Увешћемо неопорезиви
део за свако домаћинство
и додатно олакшати
живот Београђанима

Д

ЈБ ће смањити пореске
основице за станове и кориштени пословни простор јер тренутни систем пореза на имовину
је неправедан и неподстичући

према наведеним категоријама.
Физичка лица, власници станова и породичних домаћинстава, обезбеђују 60% укупних
прихода које град Београд

остварује од пореза на имовину. ћемо олакшати живот БеограђаСа друге стране, стотине хектара нима, нарочито оним најугронеизграђеног грађевинског зе- женијима.
мљишта, и то само у ужем градском језгру, практично је неопорезовано. Доста је било ће кроз
смањење пореза на имовину за
физичка лица, а реалним опорезивањем неизграђеног грађевинског земљишта, променити
такво стање.
Увођењем неопорезивог дела
за свако домаћинство додатно

Смањићемо
пореске
основице
за станове

Доста је било ће опорезовати
неизграђено грађевинско земљиште
Један од најважнијих
и највреднијих
ресурса сваког
великог града
је грађевинско
земљиште

200 хектара вредног грађевинског земљишта уз Дунав чија се
тржишна вредност процењује
на преко милијарду евра, ИМТ,
ИМР, Авала филм и небројена
друга предузећа најбољи су
пример за то. Производња у
њима одавно је престала, радници отпуштени а све што је од
њих остало јесу пусте и руиниране фабричке хале на небројеним хектарима земљишта на
атрактивним локацијама, крајњи плен њихових власника.
Врхунац овако неодговорног,
бахатог, па свакако можемо
рећи и пљачкашког односа према Београђанима представља
тренутна власт, која је скоро 100
хектара грађевинског земљишта у строгом центру Београда
(савски амфитеатар), чија тржишна вредност достиже близу милијарду евра, поклонила
„страном“ а свакако сумњивом
инвеститору за изградњу такође
сумњивог „Београда на води“.
А колико град Београд губи
само неадекватним опорезивањем неизграђеног грађевинског
земљишта, јер је износ пореза
по квадрату истог 2-5 пута нижи
од износа који плаћамо за квадрат примарног стамбеног или
пословног простора, лако је из-

У Београду се
градско грађевинско
земљиште поклања
или се од њега не
убира никакав порез.
ДЈБ ће то променити

П

риватизација српских предузећа извршена је по шаблону постпетооктобарске власти
продају – препетооктобарски
профитери купују. Последице
овакве, испоставило се диловске приватизације, на својој
кожи најбоље су осетили грађани а пре свега радници дотичних предузећа. Делом јер
њихови нови власници нису
имали довољно знања и умећа
да тим предузећима управљају
а делом јер им то није ни био
циљ, већ да се куповином истих
домогну грађевинског земљишта на атрактивним локацијама. Лука Београд, која заузима
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рачунати. Када би се адекватно
опорезовало, само грађевинско
земљиште неколико поменутих
а свесно уништених (земљишта
ради) предузећа, буџет Београда
био би пунији на годишњем нивоу за скоро 100 милиона евра.
Нажалост, политиком коју води
актуелна власт, за тих 100 милиона евра годишње оштећени су
грађани Београда кроз све оно
за шта би тај новац могао бити
уложен како би им се побољшао

по 100 милиона евра годишње
само по основу неопорезивања
грађевинског земљишта.
Уколико ДЈБ добије поверење грађана на предстојећим
изборима, један од првих потеза, садржан у тачки 7 плана за
Београд, биће свакако промена
пореске политике. ДЈБ ће увећати цену пореза на неизграђено
грађевинско земљиште, а снизити исту за примарни стамбени
и пословни простор, јер оваква

Када би се адекватно опорезовало,
само грађевинско земљиште
неколико предузећа би у
буџет Београда допринело
скоро 100 милиона евра
квалитет живота, а заштићени су
они који су разним злоупотребама постали власници нашег
животног простора.
Примера ради, да би боравак
свих 60.000 малишана у београдским вртићима био потпуно
бесплатан, потребно је издвојити непуних 150 милиона евра
годишње, а они који су дужни да
воде бригу о нама, већ годинама уназад тајкунима опраштају

twitter.com/DostaJeBilo
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мера не само да је праведна већ
смо сигурни да би била и подстицајна за развој Београда.
А иако кратка, досадашња
присутност и активност Доста
је било на политичкој сцени Србије најбоља је потврда да Доста је било има храбрости да се
ухвати у коштац и испостави рачуне онима пред којима су се до
сада сви повлачили или ступали
у дилове с њима.

www.facebook.com/Dostajebilo

Кредибилитет,
17 година касније
Идеја 5. октобра је била величанствена. На власт су
дошли људи који су обећали да ће бити другачије.
Једно кратко време заиста је било другачије.
А онда је све почело да се враћа на старо...

Фото: Никола Цветковић / CC-BY-SA-3.0

П

очело се са пљачкашким
приватизацијама, намештеним тендерима, тајним уговорима, страначким запошљавањем,
негативном селекцијом, притисцима на правосуђе и тужилаштво, и завршило се кршењем
устава од стране председника,
реформом правосуђа у кафани
и контролом медија.
Онда се 2012. године десило “изненађење”. На власт се
вратила политичка елита из деведесетих прошлог века. Повратак Александра Вучића на власт
није ништа друго до освета понижених и изневерених грађана
за све оно што није урађено за
дванаест година.
Александар Вучић је 2012.
године дао велика обећања да
ће променити систем и искоренити корупцију. Али постало је
још горе.
Вучић је наставио да унапреdostajebilo.rs
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ђује систем који је пре њега изградила петооктобарска елита.
Велика популарност Александра
Вучића има своје утемељење у
медијској контроли, подршци
Запада и злоупотреби државног

дар Вучић то добро зна и зато
на сваким изборима бираче ставља пред једноставну дилему –
“Можда ја нисам добар. Али, да
ли желите да се врате они пре
мене?” Ово пали већ пет година.

Да би се десила права
промена, промена која
подразумева промену
система, од пресудне
важности су људи с којима
се борите за промене
новца. Ипак, постоји још једно
– то је чињеница да су на политичкој сцени још увек присутни
људи који су ударили темеље
партократског система који данас уништава Србију. Алексанkontakt@dostajebilo.rs
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Велики број грађана мисли
да је проблем у опозицији, у
сујети опозиционих лидера.
То је погрешно. Проблем је у
кредибилности.
Не можете кредибилно заго-
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варати реформу правосуђа са
оним ко је реформисао правосуђе у кафани. Не можете кредибилно критиковати садашњег
председника државе што је и
даље председник своје странке
ако сте и ви били председник
који осам година није поднео
оставку на место председника
своје странке. Не можете кредибилно критиковати владајућу
странку за шиканирање у Скупштини ако сте то исто радили
пре 2012. године. Не можете
кредибилно критиковати власт
за потписивање тајних уговора
ако сте их и сами потписивали.
Народ није глуп. Он добро
види и разуме шта се дешава.
Не жели да дā свој глас да би
једну власт заменио другом
која се од прве разликује само
по томе што је пристојнија, има
више стила и праве докторате.
Исто као што људи који су учествовали у стварању оваквог система немају кредибилитет да
одговоре на ово питање страним званичницима, тако ти исти
људи не могу то да објасне ни
српским бирачима. Аргумент
да је Вучић још гори од њих не
држи воду. Ово се јасно види по
апстинентима. Вучић и Шешељ
су на председничким изборима освојили онолико гласова
колико је Томислав Николић
освојио у другом кругу председничких избора 2008. године: око
2,2 милиона. Сви опозициони
кандидати заједно су освојили 900.000 гласова мање него
Борис Тадић 2008. године (Тадић је тада добио 2,3 милиона
гласова).
За кредибилан програм који
подразумева владавину права,
слободне медије, социјално
одговорну државу, тржишну
привреду без буразерских
фирми, монопола, пљачкашких приватизација, намештених тендера, страначког
запошљавања, тајних уговора
и реформе правосуђа у кафани неопходно је да се удруже
људи који немају историју злоупотреба и окретања главе у
другу страну.
Све остало једноставно није
кредибилно. Ни за Запад, ни за
гласаче у Србији.
Душан Павловић, народни
посланик, потпредседник ДЈБ
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Излазимо пред Београђане
са тимом неукаљаних људи
Интервју са Војином Биљићем,
председником Београдског одбора ДЈБ
Ко ће бити кандидат Доста је
било за градоначелника?
На предстојећим градским
изборима ДЈБ излази са тимом
кредибилних људи и Планом од
20 тачака за Београд који смо
представили у јулу ове године.
Ми желимо да променимо постојећи накарадни систем, а то
може да уради само тим кредибилних, нових и неукаљаних
људи. То не може да уради један
човек, него тим са јасно дефинисаним програмом. ДЈБ има и
једно и друго.
На локалним изборима се бирају одборници који касније у
скупштини формирају већину и
бирају градоначелника. Подразумева се и поред тога да ће ДЈБ
имати свог кандидата, изабраног од стране органа странке.
Ако будемо у прилици да преговарамо са неким да ли ћемо
направити власт у Београду, једине позиције око којих може
да се преговара су позиција градоначелника, позиција градских
секретара и њихових помоћника. То су наше црвене линије,
а питање градоначелника неће
бити камен спотицања у будућем договору у оквиру евентуалне коалиције. ДЈБ ће имати
свог кандидата али нећемо инсистирати на тој позицији.
Да ли очекујете фер изборе и
шта можете као опозиција да
урадите по питању обезбеђивања што поштенијих изборних услова?
Фер избора у овом тренутку и
у оваквим околностима свакако
неће бити. Избори се одржавају
у атмосфери медијског мрака,
притисака и уцена. Манипулисање страхом и потпуна финансијска надмоћ додатно доприносе
да избори не буду фер. Људи су
застрашени и уцењени.
Борба на терену у директном
контакту са грађанима је једино
што нам остаје.
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Ми заиста желимо да створимо уређено, праведно и хумано друштво и то су циљеви због
којих ћемо дати све од себе да
директно допремо до што више
грађана Србије, да их упознамо
са нашим идејама и ставовима,
али и да их охрабримо да се
и сами укључе у борбу против
овог накарадног система.
Охрабрује чињеница да ДЈБ
има најкомплетнију организацију и инфраструктуру од свих
опозиционих политичких партија. На прошлим изборима
сва бирачка места у Београду

ли кампању и објавили свој програм још пре неколико месеци.
Да ли је политичко неискуство у смислу немања довољно јасне представе да је у политици маркетинг делотворнији
од исправности ставова био
узрок због којег је ДЈБ платио
цену мање освојених гласова
на председничким изборима?
ДЈБ је пре годину дана био
млад покрет, организација у
настајању, састављена од људи
који нису прекаљени политички лисци, већ, напротив, обични људи који нису одустали од

Знате ли да од 50.000
пензионера на општини
Нови Београд свега 300
старијих грађана користи
„бесплатан“ програм..?
покрили смо контролорима тако
да крађа гласова на бирачким
местима у Београду није могућа.
Прича о крађи гласова само додатно обесхрабрује Београђане
да изађу на гласање.
Да ли постоји нека политичка
или невладина организација са
којом бисте желели коалицију
или са којом бисте координисали барем неке елементарне
акције и захтеве?
Као што на нашој политичкој
сцени постоје политичке партије са којима искључујемо било
какав вид сарадње, тако постоје
и оне са којима имамо коректну сарадњу. ДЈБ је спреман на
договор са свим неукаљаним
људима који нису учествовали
у злоупотреби јавних ресурса и
имовине, а то су представници и
садашње и бивше власти. Међутим, немамо времена за чекање
да други објаве своје програме и
принципе због чега смо започе|

kontakt@dostajebilo.rs

|

борбе за уређеније, праведније
и хуманије друштво. Такви људи
су у борбу ушли крајње искрено,
лишени било каквог тактизирања. Нажалост, у политици је често битнији маркетинг јер њиме
можете искривити стварност.
Ми смо платили цену на председничким изборима из простог
разлога што ДЈБ није трчао трку
за председника, него за излазност. Подсетићу да су Саша
Радуловић и ДЈБ једини водили
кампању речима “изађи и гласај. Не мораш да гласаш за мене,
само изађи и гласај”, чиме смо
доказали да нисмо сујетни и да
нам је стало до општег интереса.
Свакако би за нас било боље да
смо пропустили председничку
трку, али понављам водили смо
се несебичним циљевима макар
то значило и наш лош резултат.
Нисмо наивни, знамо да је
маркетинг битан, али нама је
важније да од Србије направи-
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мо земљу у којој се лепо живи.
Зашто за ДЈБ није прихватљива сарадња са Александром
Шапићем?
Ми немамо ништа против
Александра Шапића лично.
ДЈБ жели да промени систем,
а то могу да ураде људи који су
кредибилни и који нису злоупотребљавали власт. Начин на
који Александар Шапић руководи општином Нови Београд
чији је председник типичан је
пример злоупотребе власти.
Постоји више примера за то.
Нпр. зарад личне промоције
је приватизовао општинску хуманитарну организацију, новац
грађана троши тако што га пребацује на приватна предузећа
повезаних лица, а касније то
представља као некакве “бесплатне програме”. Ми немамо
ништа против бесплатног базена и представа, али они морају
бити за све грађане, а не само за
део њих. Његова пасивност када
је у питању нелегална градња
на Савском насипу је посебна
прича пошто ништа није урадио
тим поводом, а што је била његова обавеза. Подсетићу вас и
да Александар Шапић влада у
коалицији са СРС-ом, као и да је
јавно рекао да је за њега сарадња са СНС-ом након избора могућа. За ДЈБ сарадња са СНС-ом

Глас Шапићу
је глас СНС-у
није опција, а тако ни сарадња
са било којом организацијом
која на неком нивоу сарађује.
Који је план ДЈБ-а за освајање
избора? Каква вам је тактика?
ДЈБ има најјачу опозициону
организацију на терену. Имамо
више од 80 одбора и потпуно
опремљених и функционалних
канцеларија у Србији. Наши
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локални одбори у Београду су
сваким даном све јачи. На предстојећим изборима нудимо програм од 20 тачака у оквиру којих
се налазе решења за животне
проблеме грађана. Ниједно решење није дато паушално, него
након спроведене анализе трошкова и корисности. Ми ништа
не причамо напамет.
Од бесплатних вртића, уџбеника за све основце и средњошколце, преполовљивања
цене ГСП-а, смањења пореза на
имовину, исправног опорезивања грађевинског земљишта
из пљачкашких приватизација,
па све до решења за све бесправно подигнуте објекте који
не могу да се легализују. Једини
имамо програм, али су нам сви
медији затворени и немогуће
је пласирати наше идеје путем
конвенционалних канала. То нас
неће спречити у намери да разговарамо са грађанима о нашем
програму. Покренули смо кол
центар преко кога непосредно
упознајемо комшије са Планом
од 20 тачака. Такође покрећемо
и онлајн телевизију, билтен, а неизоставна је и директна комуникација са грађанима на терену.
Како ДЈБ планира да поново оствари резултат са избора
2016. године?
ДЈБ је сваким даном све јача и
озбиљнија организација. То нам
говоре подаци са терена, све
више нам се прикључују нови
чланови, али нам се враћају и
они који су у неком тренутку
посустали, јер у ДЈБ препознају
доследност и конзистентност
политике коју водимо. Од почетка се залажемо за транспарентност, демонтажу партијског
паразитског система, а то могу
да спроведу само нови, кредибилни људи. Ми смо једини
остали привржени тој бескомпромисној борби. Након парламентарних избора 2016. године
постали смо најјача опозициона
посланичка група, а циљ нам
је да на наредним изборима у
Београду поновимо и премашимо овај резултат.
Да ли сматрате да треба изменити постојећи статут града
Београда? Ако је одговор да,
шта бисте прво променили?
Апсолутно. Промена статута
града је неопходна како бисмо
dostajebilo.rs
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могли да спроведемо наш програм од 20 тачака.
Примарне ствари које је потребно мењати су оне које се
односе на надлежност општина.
Наш план укључује денцентрализацију Београда, кристализацију надлежности и бољу расподелу прихода између града
и општина. Пренећемо пореске
приходе са града на општине.
Са једне стране, наше мере
донеле би веће надлежности и
више новца за општине. Са друге
стране, мању цену општинског
апарата јер предвиђамо смањење броја одборника у општинама. ДЈБ ће увести јасна мерила
успеха јер тежимо успешном
друштву и желимо општинску
администрацију која је мотивисана за посао који обавља.
Је ли могућа сарадњa са ПСГ на
градским изборима након размењених увреда ваших лидера?
Доста је било је понудио сарадњу Покрету слободних грађана.
ДЈБ не чини један човек да бисмо наше односе свели на однос
између два лидера. Такође, врло
је важно истаћи да не постоји
никаква размена увреда. У изнетим тврдњама о сусретима са
Јанковићем председник Доста
је било Саша Радуловић никога
није вређао, већ је изнео чињенице. То се нажалост не може
рећи за другу страну која јесте
посегла за увредама. Међутим,
на то питање, као и зашто је себе
изједначио са покретом чији је
председник, одговоре вам може
дати искључиво Саша Јанковић.

Живи на Врачару. Ожењен и отац две девојчице.
Адвокат је и члан Адвокатске коморе, потпредседник
Асоцијације за европске интеграције и председник
Комисије за људска права АК Србије. Председник
Лиге за заштиту потрошача, те члан уредништва
стручног часописа “Путоказ”. Шеф одборничке
групе ДЈБ у СО Врачар и члан комисије за прописе
и да су многи од њих напустили
ту борбу. Искрено жалимо због
тога, јер смо се и сами суочавали
са изазовима и турбуленцијама,
који су стављали на тест нашу

На градским изборима
се бирају одборници
који касније у скупштини
формирају већину и
бирају градоначелника
Да ли је после свих дешавања понуда за предизборну коалицију и даље на столу?
Понуду за сарадњу смо упутили кредибилним људима, који
су донедавно кроз политички
ангажман у оквиру тог покрета искрено радили на промени
система. Очигледно да су скорашња дешавања утицала на то
kontakt@dostajebilo.rs
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истрајност у намери да мењамо
систем. Тај период је иза нас, прележали смо све дечије болести и
сигурно нећемо одустати од тога
да Србија постане земља у којој
се лепо и радо живи. Ко год од
неукаљаних и нових људи и организација жели да нам се придружи у томе, добродошао је.
Ако до заједничког наступа
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ипак дође, хоћете ли подржати Драгана Ђиласа као могућег
кандидата ПСГ-а за градоначелника?
Јасно смо истакли да ћемо
сарађивати само са новим,
здравим политичким организацијама и људима који нису злоупотребљавали јавне ресурсе.
Апсолутно не видимо разлог
да се кроз београдске изборе
потпуно непотребно перу нечије укаљане политичке биографије. Сматрамо да би такво
окупљање опозиције потпуно
отерало гласаче у апстиненцију. Наш циљ је да разочаране и
изневерене грађане убедимо
да нисмо сви исти. То нећемо
постићи тиме што ћемо давати
инфузију потрошеним паразитима и доказаним партократама.
Напротив, кандидатура Мурте
уместо Курте само ће повећати
број апстинената, што иде директно у прилог Курти.

www.facebook.com/Dostajebilo
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Децентрализација Београда
Када ДЈБ дође на власт у Београду,
извршиће децентрализацију
и тако омогућити ефикасније
решавање локалних проблема,
извршити правилну расподелу
пореских прихода, створити
подстицаје за квалитетнији рад
и привредни развој градских
општина и тако обезбедити
свеукупно квалитетније
функционисање града Београда.
Као што је у Србији потребна
децентрализација, тако је
она потребна и у Београду

Д

ецентрализација представља облик организовања
у коме се управљање преноси
са централних на ниже органе
који имају одређену самосталност у свом раду. Међутим, да
би децентрализација суштински
постојала потребно је да нижи
органи имају приходе који им
омогућавају да буду суштински
самостални.
Како је организован град Београд?
Град Београд има 17 градских општина од чега је седам
приградских са ширим надлежностима од осталих 10. У овој
години има буџет од око 815

град по истом принципу оставља општинама. Јер власт је
тамо где су паре. Град арбитрарно расподељује новац градским
општинама без икаквих правила
критеријума и смисла.
На први поглед би се могло
рећи да у Београду постоји децентрализација, али уколико погледамо начин на који се врши
финансирање и на који начин
се деле порески приходи, онда
видимо да суштинска децентрализација не постоји, односно да
она постоји само на папиру.
Како се финансира град Београд?
Пре свега, финансира се кроз
порезе правних и физичких
лица, али и кроз таксе, накнаде и друге приходе. Од пореза,
порез на доходак је највећи порески приход и износи око 300
милиона евра на годишњем нивоу, од чега општинама припада
око 35 милиона евра, односно
око 12%. Затим иде порез на
имовину који правна и физичка лица у Београду плаћају око
172 милиона евра, од чега 17
општина добијају око 29 милиона, односно око 17%.
Од пореза на доходак, општи-

Ови избори
могу да
промене све
милиона евра што је око 10%
републичког буџета. Буџети свих
17 општина заједно износе око
100 милиона евра, што је око
12% буџета града Београда.
Десетину новца и надлежности
које Република оставља граду
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нама у Србији припада 80%, док
Републици припада 20%. Порез
на имовину у целости припада
општинама. Ово важи за све општине у Србији осим за Београд
и Ниш, где градске скупштине
одлучују како ће се делити ови
приходи између града и градских општина.
По којој формули се онда
деле порески приходи између
града Београда и 17 општина?
Ту већ почиње циркус. Вишедеценијски циркус!
Од пореза на зараде приградским општинама Барајево и Сопот припада 100%, Младеновцу
70,6%, Сурчину 56,7%, Обреновцу 41%, Гроцкој 27,3%, Лазаревцу 2,7%, док градским општинама припада између 10% и 13%
(сваки проценат је различит),
осим Новом Београду 4,7%, Звездари 8% и Вождовцу 9,7%.
Од пореза на имовину, Барајево, Сопот, Лазаревац и Младеновац добијају 100%, Обреновац
74%, Гроцка 55%, Сурчин 33%,
Раковица 35%, Палилула 21%,
Земун и Чукарица 19%, Вождовац 18%, Звездара 17%, Врачар
9%, Нови Београд и Савски венац 6% и Стари град 5%.
Дакле, приходи се расподељују према различитим процентима и без икакве логике.
Како су градски одборници
који су изгласали ове проценте
дошли до њих? Они то наравно не знају, нити их ико пита за
то. А до процената се долази на
следећи начин: градоначелник
и градско веће, значи владајућа
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већина, одреде колико која општина треба да добије новца, па
онда наштимају проценте како
би постигли тај циљ. Овај систем, као и већину накарадних
ствари у Србији, није измислио
СНС. Они су такви деценијама.
Овај систем су примењивале све
власти у Београду. СНС их само
ради још боље по партократију,
односно горе по грађане.
Зашто је ово лоше?
Уколико не постоји правилна
расподела прихода између града и општина, неће постојати ни
подстицаји за квалитетан рад од

Промене
морају да
крену из
Београда
стране општина. Да би општине могле да решавају проблеме
грађана, оне морају да имају довољно новца. Уколико не могу
да планирају приходе које ће
остварити, општине не могу ни
да планирају будуће пројекте,
нити ће се трудити да буду ефикасније у свом раду.
Ово је, наравно, крајње неозбиљно. Нажалост, таква је цела
држава у којој живимо. Промене морају да крену из Београда.
Ови избори могу да промене
све!
Саша Радуловић
председник “Доста је било”

Фото: Кристијан Илић / CC BY-SA 4.0
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Објавићемо све тајне уговоре
Објавићемо
тајне уговоре
Штетни уговори
биће раскинути

Необјављени уговори индикатор
су да власт жели да прикрије
корупцију и економску штетност
Уместо да сузбија корупцију, градска власт је досадашњим
понашањем подстицала кршење закона, дубоко уверена да
неће сносити никакве последице. ДЈБ се овако неће понашати

Д

оста је било ће објавити све бија новац из градског буџета и
уговоре чији је потписник ко будзашто изнајмљује некретград Београд, установе и јавна нине у центру града.
предузећа која су у надлежности
Тајни уговори представљају
града и забранити потписивање
тајних уговора. Штетни уговори
биће раскинути. Покренућемо и
потребне судске и друге поступке како би се утврдила одговорност надлежних.
Градска власт тајним пословањем поткрада буџет и државну имовину што се на крају
одражава на квалитет живота и
јавних услуга које сви грађани
плаћају. Исто је радила и претходна власт. Курта и Мурта. Ми
се овако нећемо понашати.
Београђани ће сазнати све о
Мосту на Ади, Бус плусу, фонтани на Славији, јарболима и
другим набавкама. О томе ко
сваке две-три године поново
асфалтира улице, ко за шта до-

легло корупције и буразерске
економије. Сваки тајни уговор
значи да има мање новца за домове здравља, обданишта, шко-

• Забранићемо тајне уговоре
• Увешћемо потпуну
транспарентност
• Конкуренција, а не
буразерска економија
• Искоренићемо корупцију
и буразерску економију
• Одговараће кривци који
су осиромашили државу
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ле и јавни превоз. То значи и да
је посао добио неки партијски
миљеник, а не неко ко то заслужује на основу својих тржишних
или академских постигнућа.
Јавни уговори ће смањити корупцију и повећати конкуренцију. Компаније ће моћи да се такмиче и да граду нуде повољније
и квалитетније услуге како би
добиле посао на општу добробит грађана.
Потпуна транспарентност је
црвена линија политике Доста
је било. За читав јавни сектор у
Београду објавићемо све потписане уговоре и месечно објављивати ко добија новац од града,
градских општина, комуналних
и других градских предузећа и
свих установа. Политика ДЈБ је
да штити интересе грађана, а не
партократије и њихових буразерских компанија. Нисмо сви исти.

www.facebook.com/Dostajebilo

13

План у 20 тачака
за Београд
1

Увести ПОТПУНУ
транспарентност рада
јавног сектора

5

Реформисати правобранилаштво. Ојачати
омбудсмана. Реформисати комуналну полицију
да ради по правилима полиције и буде
одговорна грађанима и контролисана од стране
омбудсмана. Прећи на е-управу. Укључити
грађане. Спровести референдум о најважнијим
стратешким питањима за град Београд у
наредних 10 година.

Забранити потписивање тајних уговора. За читав
јавни сектор у Београду објавити све потписане
уговоре, месечно објављивати ко добија новац
од града и градских општина, јавних комуналних
и других градских предузећа, свих здравствених,
културних, просветних и свих других установа.

2

Пописати и проценити
СВУ имовину града
Београда

6

Укинути партијско
запошљавање

7

Правилно опорезовати
грађeвинско земљиште
Грађевинско земљиште је највреднији ресурс
сваке метрополе. Оно финансира развој града,
метро и другу инфраструктуру. Опорезовати
Београд на води, Луку Београд, земљиште из
свих пљачкашких приватизација.

Објавити све систематизације радних места
и мерила радног учинка у Београду. Јавни
конкурси за све директоре.

4

Конкурси за
урбанистичка решења
Расписати и спровести јавни конкурс за
урбанистичко решење за савски амфитеатар,
Луку Београд, леву страну Дунава. Отворити
истинску, јавну дебату о урбанистичком плану
за цео Београд.

Пописати и проценити СВУ имовину града
Београда и свих 17 градских општина.
Утврдити и јавно објавити списак свих
јавних простора и ко их користи.

3

Реформисати комплетну
градску управу

Децентрализовати
Београд
Јасно дефинисати надлежности које природно
треба да има град и надлежности градских
општина. Пренети надлежности које припадају
општинском нивоу са града на општине. Увести
мерила успеха. Јасно дефинисати правила поделе
пореских прихода између града и градских
општина. Пренети пореске приходе са града на
општину. Смањити број одборника у општинама.

8

Смањити порез на
имовину за домаћинства
у Београду
Увести неопорезиви део на примарно
пребивалиште свих породица.

9

Укинути локалне таксе
за породични бизнис
Формирати мрежу инкубатора и фонд за
инвестиције у ИТ технологију и иновације као
приватно-јавно партнерство.
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Образовање је
право детета

15

За сву децу мора да постоји место у квалитетним
вртићима плаћено из буџета. Свако дете има
право на књиге, свеске, прибор, ужину, спортско
и културно образовање, драмске секције,
музику, плес, приступ компјутерима и интернету.
Будућност детета не сме да зависи од економске
снаге родитеља.

11

Дефинисати културну
политику и мерила
успешности спровођења
те политике

Санирати и оштро санкционисати све дивље
депоније. Увести систем рециклаже за читав
град. Трајно решити питање контејнера.
Депоније смећа морају постати извори прихода,
а не трошка и загађења. Решити питање
пречишћавања отпадних вода и прекинути
изливање канализације директно у Саву и Дунав.

16

Повећати буџет за културу. Извршити
департијзацију и културу препустити културним
радницима. Дефинисати и усвојити политику
информисања. Укинути финансирање Студија Б
и свих других СНС-ових пропагандних гласила и
невладиних организација.

12

Увести ред у систем
социјалне заштите
у Београду

17

Поставити одржив
систем финансирања
градског превоза

19

Решити акутне
саобраћајне проблеме

dostajebilo.rs

|

kontakt@dostajebilo.rs

|

Извршити департизацију
свих јавних комуналних
предузећа
Извршити департизацију свих јавних
комуналних предузећа, спортских центара,
Београдске арене, ПКБ-а и свих других
предузећа у власништву града и општина.
Извести ПКБ на берзу.

20

Обновити саобраћајну инфраструктуру. Отворити
јавну дебату о метроу и пронаћи одржив
начин финансирања. Завршити заобилазницу.
Планирати и изградити мостове. Увести кружне
токове. Дугорочно решити проблем паркирања у
Београду. Направити одржив систем.

Плаћање грејања
по потрошеној
топлотној енергији
Омогућити једноставно прикључење и
скидање са централног грејања.Финансирати
и спровести програм енергетске ефикасности.
Увести коришћење обновљивих извора
енергије. Заштитити животну околину.

Спровести јавну дебату, поставити одржив систем
и дугорочно решити питање финансирања
градског превоза. Квалитетан градски превоз је
право и потреба свих Београђана.

14

Уредити паркове,
проширити зелене
површине и мрежу
бициклистичких стаза
Уредити паркове, проширити зелене
површине, направити план и проширити
мрежу бициклистичких стаза. Обновити и
одржавати рекреативне спортске терене.
Увести бежични интернет у паркове и јавне
површине за све Београђане.

Увести систем универзалне социјалне заштите.
Увести систем бесплатне правне помоћи.
Увести народне кухиње. Дефинисати програме
геронтодомаћица на нивоу целог града за бригу и
негу старијих лица.

13

Решити проблем смећа
и свих депонија

Вратити дуг свим
Београђанима за вртиће
Град је годинама наплаћивао више за вртиће
него што је то законом прописано.
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Ми, грађани Србије …
Верујући да су слобода, сигурност и хуманост изнад свега,
поштујући различитост и достојанство сваког појединца;
знајући да је граница свачије слободе слобода другог и да
иста правила важе за све;
дуго прижељкујући да Србија буде одговорно и хумано
друштво, потпуно свесни тога да се морамо ослонити на себе;
спремни да се упорно, храбро и бескомпромисно боримо
за оно у шта верујемо и да делимa станемо иза својих
речи, заслужимо поверење савременика и поштовање
будућих нараштаја;
стојећи увек на страни чињеница, никад гласина, држећи до
отворености, беспоштедно одбацујући сплетке, верујући да
је извини моћ, а увреда слабост;
захтевни, тежећи постигнућу, клонећи се изговора и
пребацивања одговорности на друге;
погледа упртог у судбину сународника и ближњих, сматрајући
да човек увек има нешто да да;
непоколебљиви у уверењу да је транспарентност у сваком
сегменту јавног рада и деловања основ здравог друштва;
знајући да конкуренција подстиче разноврсност и квалитет и
да човек има право на грешку која није намерна, кардинална
или поновљена;
поштујући себе и друге; уверени у то да се изузетним постаје
и да прави људи на правом месту раде праве ствари;
ми, грађани Србије којима је доста изневерених очекивања
и неодговорних влада, бездушног поигравања судбином
грађана и туђе државе у сопственој земљи, намерени да
једном засвагда створимо Србију у којој се лепо и радо живи,
уређено друштво остварених људи, систем јачи од самовоље
појединца, у ком владају правда, мир и слобода, у ком иста
правила важе за све и сви имају једнаке шансе;
не пристајући на мање од тога;
стабилно идући ка остварењу циља;
оснивамо странку Доста је било.

Канцеларије
ДЈБ у Београду
• Београдски одбор: 011 655 7856
beograd@dostajebilo.rs
• Вождовац: Војводе Степе 251,
011 655 7911
vozdovac@dostajebilo.rs
• Врачар: Максима Горког 20,
011 423 0695
vracar@dostajebilo.rs
• Гроцка: Првомајска 20, Лештане,
011 655 7368
grocka@dostajebilo.rs
• Земун: Трг Бранка Радичевића 4,
011 165 7986
zemun@dostajebilo.rs
• Звездара: Прешевска 13,
011 655 7991
zvezdara@dostajebilo.rs
• Лазаревац: Бранислава Нушића
9, 011 655 7579
lazarevac@dostajebilo.rs
• Младеновац: Краља Александра
Обреновића 72, локал 20, 011
655 7594
mladenovac@dostajebilo.rs
• Нови Београд: Зорана Ђинђића
73, локал број 4,
011 655 8056
novibeograd@dostajebilo.rs
• Раковица: Кнеза Вишеслава 63,
ТЦ Базар, Видиковац,
011 655 7734
rakovica@dostajebilo.rs
• Стари град: Николе Спасића 3,
011 635 0228
starigrad@dostajebilo.rs
• Савски венац: Бранкова 21,
011 655 7856
savskivenac@dostajebilo.rs
• Чукарица: Пожешка 79, локал
3.14, 011 635 0281
cukarica@dostajebilo.rs
• Палилула: Драгослава Поповића
11а, 011 655 7729
palilula@dostajebilo.rs

