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Председница Владе Србије, Ана Брнабић у обраћању посланицима Скупштине
Србије рекла је да се буџет за 2022. годину усваја у временима кризе, а он се, како
је рекла наслања на све што је претходне године урађено, а посебно је истакла да је
Влада успела да спроведе три пакета помоћи привреди и грађанима Србије у
висини од осам милијарди евра.

„Ми очекујемо да нам раст до краја године буде изнад седам одсто БДП-а, а то је
један од најбољих резултата у Европи и то је огроман успех. За 2022. годину ми смо
предвидели да ће нам раст бити 4,5 одсто, а са тим показатељима – у најтежим
годинама после Другог светског рата – Србија ће имати кумулативни раст највећи у
Европи – преко 10 одсто БДП-а“, рекла је Брнабић образлажући Предлог закона о
буџету пред посланицима Скупштине Србије.

За 2021. годину каже да је прва година у историји Србије у којој ће БДП прећи 52
милијарде евра, а упоредила је са 2012. годином када је, како Брнабић каже, БДП био
око 33,7 милијарди евра. Она је додала да ће до краја године просечна плата у Србији
бити преко 600 евра и навела да је Србија на добром путу да достигне циљ да до 2025.
године просечна плата буде 900 евра, а пензије 430 и 440 евра.
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У Народној скупштини почиње седма седница другог редовног заседања у 2021. години,
а на дневном реду је седамнаест тачака, међу којима је прва тачка дневног реда
Предлог закона о буџету за 2022. годину.

Одбор за финансије и буџетска питања јуче је усвојио Предлог закона о буџету, а
министар финансија Синиша Мали рекао је да су два главна циља буџета – побољшање
животног стандарда становништва и даљи раст привреде. У буџету за 2022. предвиђено
је повећање плата у јавном сектору за седам одсто, односно за војску и здравство осам
одсто, а повећање пензија ће бити – према најавама министра финансија – 5,5 одсто,
након усклађивања са швајцарском формулом.

Швајцарска формула подразумева усклађивање пензија са инфлацијом и са растом
плата у јавном сектору. Синиша Мали поручио је да ће пензионерима бити исплаћена
новчана помоћ од 20.000 динара у фебруару месецу.

У буџету за 2022. годину издвајања за капиталне инвестиције износе 486 милијарди
динара. Фискални савет, уочи данашње седнице о буџету, изнео је критику да Влада
није дала „цост бенефит анализу“, односно анализу оправданости кључних капиталних
пројеката и да јавност не зна због чега је оправдано да се новац – како су навели – да за
изградњу националног стадиона, уместо за унапређење комуналне инфраструктуре.
Још једна од критика Фискалног савета је да Влада у планирању буџета није довољно
узела у обзир енергетску кризу, која би могла да се настави и наредне године.

Укупни планирани приходи су 1.516,8 милијарди динара, а расходи 1.717 милијарди,
планирани дефицит буџета је три одсто, а буџет је пројектован на привредном расту од
4,5 одсто БДП-а. На данашној седници Скупштине Србије је и Предлог закона о
експропријацији.
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