НЕ ДАМО
ПЕНЗИЈЕ
ПАРАЗИТИМА
БИЛОСАША
РАДУЛОВИЋ

Смањење плата и пензија је не само неморално и противуставно, оно је и економски штетно.
Покрет Доста је било – Саша Радуловић подноси затхев Уставном суду против два неуставна
закона Александра Вучића. И ви можете да помогнете !!!
Не може се смањити дефицит повећањем пореза и смањењем расхода. Вучић је 4 пута од
2012.год. до сада то покушао. То доводи до смањења потрошње, привредне активности, што
доводи до пада пореских прихода и још већег проблема са дефицитом.
Рационални људи не раде исто и очекују другачији резултат.
У ребалансу буџета порески приходи су мањи за 360 милиона €., иако су повећали готово све
пореске стопе. Приходи од ПДВ-а мањи су за 270 милиона €. А повећали су стопу ПДВ-а са 8%
на 10%. Дошли смо до тога да људи не купују само мање меса, него и мање хлеба.
Александар Вучић контролом медија крије од нас да отима од пензија да би платио:
• Безумне Дикићеве субвенције повећане за 110 милиона € на 780 милиона €.
• Само буџет Владе и њених канцеларија је повећан за 16 милиона €.
• Казне и пенали по налогу судова 80 милиона €.
• Набавка зграда и грађевинских објеката и земљишта 190 милиона €. А да сачека?
• Набавка разних машина и опреме 84 милиона €. А да сачека?
• Динкићев Национални инвестициони план 35 милиона €. А да сачека?
• Отплата камата по гаранцијама јавним предузећима монополистима 80 милиона €.
• Дотације странкама, спортским клубовима и невладиним организацијама 75 милиона €.
А укупни очекивани ефекти смањења пензија су 210 милиона €.
Александар Вучић обмањује јавност да пензионери одрицањем од своје пензије инвестирају у
будућност своје деце. Смањењем пензија пензионери само плаћају паразите: неспособног
премијера и његову партијску машинерију са десетинама хиљада партијских кадрова са
купљеним дипломама на измишљеним административним радним местима.

Смањење пензија није реформа.

БИЛОСАША
РАДУЛОВИЋ

План за излазак из кризе дао је Саша Радуловић још у септембру 2013. године као министар
привреде. Он се може описати са две речи:

УВОЂЕЊЕ РЕДА:

• Отпуштање 15% партијског вишка из јавног сектора – уштеда од преко 1 милијарде евра
• Увођење универзалног система социјалне помоћи за све породице у Србији које немају
примања – трошак од 300 милиона евра
• Смањење пореза и доприноса и увођење прогресивног опорезивања: зарадиш мало,
платиш мало, зарадиш пуно, платиш више – трошак од 700 милиона евра
• Укидање безумних Динкићевих субвенција - уштеда од 300 милиона евра
• Завршетак реструктурирања, увођење реда, а не распродаја и наставак пљачке са
„страним“ инвеститорима из пореских рајева.
• Повезивање радног стажа за све запослене, исплата свих заосталих зарада и овера
здравствених књижица.
• Увођење реда у јавна предузећа, њихова професионализација и департизација,
а не њихова распродаја „страним“ инвеститорима.
Универзална социјална помоћ значи да би свака породица без примања добијала социјалну
помоћ у висини од 15.000 динара по породици, плус 5.000 динара по додатном члану породице,
док тражи посао и ради доквалификације и преквалификације. То је 25.000 динара за трочлану
породицу, а 30.000 динара за четворочлану.
Да ли то можемо да платимо? За пола милиона социјалнo угрожених породица са
1.500.000 грађана, то кошта 1,5 милијарда €. Данас на социјалну заштиту из буџета одлази
1,67 милијарди €. Где су паре?
Александар Вучић је на власти готово две и по године. За те две и по године повећао је
дуг за преко 7 милијадри евра, смањио број запослених за преко 50.000 и постигао рекордан
дефицит у историји Србије, од преко 2,5 милијарде €.
Цео буџетски приход Србије је једва 8 милијарди €.
Организоваћемо трибине и протесте.

Укључите се и Ви у борбу против смањења пензија неодговорне владе неспособног премијера..
email: nedamopenzije@dostajebilo.rs web: www.dostajebilo.rs Fb: www.facebook.com/Dostajebilo

