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Посланици би данас у Скупштини Србије требало да расправљају о Предлогу буџета за
наредну годину и још 30 тачака дневног реда, али се са самим заседањем одуговлачи,
због оправданих критика опозиције на обимност дневног реда, као и на сам предлог
буџета. Како примећује народни посланик Ђорђе Вукадиновић, нити је овај предлог
буџета добар, нити је његовим колегама остављено довољно времена да га пажљиво
проуче.

  

  

На почетку свог излагања на конференцији за штампу посланичке групе Нова Србија –
Покрет за спас Србије Вукадиновић примећује да је предложени буџет пун нелогичности
и противуречности.

  

„Када се налазите у возу који иде у погрешном правцу, онда су и све станице на том
путу, такође, погрешне. Нема спора да је господин Вујовић добар рачуновођа и да у
техничком и занатском смислу он може да испуни задатак који добије и релативно
пристојно повеже све те ставке и бројке. Но, невоља је у томе што је он дугогодишњи
успешни службеник Светске банке и других међународних финансијских организација.
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Самим тим он је најуспешнији у ономе што је већим делом своје каријере радио – да
убедљиво, атрактивно и елковентно убеђује странке, појединце и народе и државе да
узимају кредите. Да он то ради и данас, у великој мери се види и у економској политици
ове Владе“, казао је Вукадиновић.

  

  

Према речима посланика Вукадиновића, овај буџет није ни развојни, ни стабилизациони,
односно нити стабилизује, као што се претходних година говорило за неке буџете, нити
омогућава развој.

  

„Он је, евентуално, предизборни. То је буџет који, пре свега, одговара увозничком
лобију, као и међународним финансијским организацијама, јер гарантује ону врсту
стабилности која њих занима - а то је, да ће Србија наставити уредно да узима кредите и
да враћа кредите“, примећује он.

  

Додаје и то да је у питању један неолиберални буџет, буџет једне земље која се трајно
определила, или боље рећи, одустала од економског суверенитета.
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„Као што се политички одустаје од суверенитета на Косову тако се одустаје и од
економске суверености. Ослања се на стране кредите, донације, милостињу... која се
обично испостави као много скупља него да је нешто урађено властитим средствима.
Није битно да ли су ти кредити са Истока или са Запада, да ли се узимају од Немачке
или Европске развојне банке или кинеске Ексим банке. Принцип је исти, логика је иста и
она је погубна и неприхватљива“, оштар је Вукадиновић.

  

Напоменуо је новинарима да ће посланичка група Нова Србија – Покрет за спас Србије
свакако гласати против предлога овога буџета.

  

  

Такође, открио је да су они поднели иницијативу опозиционим клубовима и посланичким
групама да заједнички протестују против начина на који је заказана ова седница.

  

- Предлог буџета, који је само једна тачка дневног реда, јесте књига од седамсто и
нешто страница, а укупан материјал за ову седницу је неких 1.500 страница. Наравно да
то колегама из власти није на проблем, кад они ионако гласају на звонце, па их није
много брига шта ту пише. Али, ако неко од посланика из опозиције озбиљно схвата свој
посао и жели макар да прелиста сав тај материјал, он се налази суочен са немогућом
мисијом. Притом је за расправу о овој тачки остављено тек толико кратко време, као да
је у питању обичан, нормалан дневни ред“, закључио је Вукадиновић.

  

На крају, он је указао и на то се на овај начин показује каква је брига, односно небрига,
извршне власти према законодавној власти у српском парламенту, а како и сам
парламент, односно његово руководство не брине о достојанству институције коју води,
што све скупа није добро како за саму Скупштину, тако ни за демократију у Србији.

  

Видети још: Опозиција критикује предлог државног буџета - Санда Рашковић
Ивић: Ово је предизборни буџет: Саша Радуловић: Власт жели да угуши расправу
у Скупштини о буџету
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