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Отворено писмо председику Републике Србије
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ПРЕДИЗБОРНИХ ОБЕЋАЊА
Поштовани господине Николићу,
Центар за заштиту потрошача ФОРУМ, је у току предизборне кампање позивао
учеснике на изборима да се изјасне како мисле да реше велике дугове грађана према
држави (јавна и јавнокомунална предузећа), док истовремено држава има велике дугове
према грађанима (неисплаћене зараде и доприноси).
Свима у држави је познато да је у протеклом периоду, не својом кривицом, велики
број грађана остао без посла и да нису у стању да измирују рачуне за услуге јавних и
јавнокомуналних предузећа, због чега је дошло до тако великих дугова а да је истовремено
држава те дугове мултиплицирала обрачуном зеленашке затезне камате. (Затезна камата се
ни у једној земљи у Еверопи не обрачунава конформном методом као у Србији).
И док грађани, познавајући економску ситуацију у држави, стрпљиво чекају да
држава измири своје дугове према њима, нестрпљива држава припрема ``утериваче
дугова``, који ће грађанима због тих дугова одузимати имовину.
Где је ту социјална правда у коју се куну сви политичари у Србији.
Међутим, ниједан учесник на изборима није хтео о томе да се изјасни.
Једино сте се Ви у својим предизборним наступима дотакли једног од дугова
грађана према јавним предузећима, а то је РТВ претплата.
Подсећамо вас да сте поред осталог, обећали грађанима Србије да ћете ако гласају
за вас укинути РТВ – претплату.
И грађани су гласали за вас и сада очекују да испуните ваше предизборно обећање.
Ово ће бити тест о поверењу који сте добили од грађана и очекујемо да их нећете
изневерити.
Грађани Србије очекују ваш одговор на ово писмо!
У нади да ћете наћи времена да одговорите на ово наше писмо, срдачно вас
поздрављам!
Ниш, 25.06.2012. године
П Р Е Д С Е Д Н И К
Мр. Јован Јовановић, дипл.инг.
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