Душан Никезић: Инфлација ће појести најављени раст плата и пензија у 2022.
уторак, 23 новембар 2021 10:04

Председник Ресорног одбора за привреду и финансије Странке слободе и правде
(ССП) Душан Никезић позвао је данас министра финансија Синишу Малог да
саопшти грађанима да ће "инфлација појести најављени раст плата и пензија у 2022.
години". Никезић је навео у саопштењу да је инфлација на исти начин
"обесмислила" номинални раст плата и пензија и у овој години.

„У таквим, све тежим условима за живот, предложили сте бужет којим смањујете
подршку домаћој привреди за 400 милиона евра, као да су последице ковида
нестале, док сте субвенције страним инвеститорима додатно повећали, са 112 на
170 милиона евра. Уместо шачице страних инвеститора, тим новцем сте могли да
помогнете 1.700 домаћих привредника са 100.000 евра, чиме би запослили нове
раднике, ангажовали наше ресурса и повећали домаће инвестиције“, казао је
Никезић.

Према његовим речима, док се штеди на људима и привреди, „бацају се милијарде за
непотребне или прецењене пројекте“.
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Пројекте попут 120 милиона евра за софтвер и ИТ опрему, 100 милиона евра за пратеће
трошкове задуживање, 87 милиона за пругу од Сегедина до Баје, 420 милиона евра за
стадионе, 15 милиона евра за изградњу центра за обуку чланова посаде бродова

„Пројекте попут 120 милиона евра за софтвер и ИТ опрему, 100 милиона евра за пратеће
трошкове задуживање, 87 милиона за пругу од Сегедина до Баје, 420 милиона евра за
стадионе, 15 милиона евра за изградњу центра за обуку чланова посаде бродова“, навео
је Никезић.

Јавне набавке роба и услуга за државни апарат су, према речима Никезића, за 850
милиона веће него 2012. године, уз оцену да су „од тих пара могле да буду повећане
плате лекарима на 1.000 евра, наставницима и васпитачима на 700, а медицинским
сестрама на 600 евра.

„(Могли сте да) повећате субвенције пољопривредницима на 12.000 динара по хектару и
обезбедите помоћ од 100 евра месечно за 250.000 старијих од 65 година који немају
никаква примања“, оценио је Никезић.

Он је истакао да су смањена и социјална давања „и номинално и реално“.

„Јасно је да ће овакав буџет додатно погоршати живот у Србији и зато сам уверен да је
ово последњи буџет који предлажете“, рекао је Никезић.
(Бета)
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