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Социјалдемократска странка (СДС) Бориса Тадића саопштила је данас да је повећање
акциза са око 37 динара по литру горива, на преко 55 динара од 2012. године до данас,
напунило буџет, али је ускратило грађанима да осете благодети јефтине нафте у
свету."Отимање од грађана" је, како је наведено, "једина 'реформа' коју је актуелна
власт у Србији применила и уместо да призна грешку и смањи пореске стопе, она
кривицу сваљује на претходну власт".

  

  

"Истина је да је претходна власт у време највеће светске економске кризе од 2008.
године до 2012. године повећала акцизе на гориво, али није повећала ниједан други
порески облик, нити је смањивала плате и пензије", наводи СДС у саопштењу.

  

Додаје се да је то повећање акција у време кад је Борис Тадић био председник Србије,
било дупло мање него повећање од 2012. до данас.

 1 / 3



СДС: Акцизе са 37 динара по литру горива 2012. године су повећане на 55 динара; Вучић и даље примењује гебелсовску технику оптуживања бивше власти
уторак, 12 јун 2018 20:05

  

Бивша власт је, како се наводи у саопштењу СДС-а, у условима највеће светске кризе
имала "далеко боље економске резултате него ова власт која се хвали огромним
економским и међународним успесима".

  

"Једини економски резултат ове власти је да је Србија црна тачка Европе по
сиромаштву, а међународни успех оличен је у предаји свих националних интереса на
Косову и Метохији", оценила је СДС.

  

Та странка је позвала председника Србије Александра Вучића "да већ једном престане
да бесомучно лаже и за своје неуспехе окривљује претходну власт, и да преузме
одговорност за катастрофалну економску ситуацију у којој се Србија налази".

  

У саопштењу се још каже да суочен са протестом грађана против његове власти Вучић
„покушава и даље да примењује гебелсовску технику оптуживања бивше власти за све“.

  

Судећи према његовим речима „испада да не протестују грађани против њега, него
опозиција против Бориса Тадића, јер по њему ово нису грађани, већ организована
опозиција, а одлуке ове власти нису његове, већ Тадићеве, саопштила је СДС.

  

Ова странка констатује да „и након шест година власти Вучић се и даље понаша као да
је опозиција, а да је председник државе и даље Борис Тадић, каже се у саопштењу
СДС.

  

"Позивамо медије да се одупру притисцима и не прикривају истину да је данас Србија
једина земља Европе на црној листи земаља у којима се пере новац и финасира
тероризам, и у којима цвета криминал и корупција, земља у којој 25 одсто грађана живи
на ивици сиромаштва", наводи СДС.

  

Додаје се да је у Србији "неједнакост највећа у Европи, а преко 50.000 младих стручних
људи годишње одлази из земље у којој се иза кулиса ослобађају оптужени за шверц
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наркотика, а криминалци и тајкуни финансирају радикале и напредњаке".

  

"Србија је земља у којој председник државе свакодневно вређа грађане и
неистомишљенике назива кретенима", навела је СДС.

  

(Бета)
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