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 Председница Скупштине Србије Маја Гојковић је током разматрања предлога буџета за
наредну годину критиковала поједине министри што нису дошли на седницу парламента,
док је за министра финанасија Синишу Малог истакла да је "одличан министар" и да је
био "одличан студент".

  

  "Ови који вас нападају, нападају вас само политички зато што сте лојални председнику
Александру Вучићу и зато што добро радите посао", рекла је Маја Гојковић за
скупштинском говорницом.   

Она је поручила Малом да се не нервира зато што га неки нападају, као и да ће стручна
јавност и грађани рећи шта мисле о њему, Влади Србије и председнику Србије
Александру Вучићу.

  

Председница парламента је рекла да је Вучић задовољан радом министра Малог и да
мисли да је он "озбиљан човек и озбиљан министар".

  

Она је похвалила и министра рада Зорана Ђорђевића и навела да је на седницу требало
да дође и министар за културу и информисање Владан Вукосављевић да се разговара о
улагањима у културу.

  

"Министар културе није дошао овде да каже да заиста напорима Ане Брнабић имамо
благо повећање буџета за културу", рекла је Маја Гојковић и критиковала
Вукосављевића што не долази у парламент.
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Према њеним речима, у парламент би морао да дође и министар заштите животне
средине Горан Триван, који не долази ни на седнице ресорног одбора.

  

Гојковић је захвалила Тривану што је усвојио предлоге Привредне коморе Србије који се
односе на ставке у буџету за заштиту животне средине "јер ту постоји знатно увећање".

  

Она је позвала и друге министре да дођу на седницу када се буде расправљало о
амандманима на буџет, за који је навела да је "одличан, развојни, као и да није
предизборни".

  

Сваки буџет од 2012. године до сада показује позитиван узлазни тренд, рекла је Маја
Гојковић и оценила да је добро што је буџетом предвиђено повећање пензија и плата у
јавном сектору и да то показује да је Србија не само политички, него и економски
стабилна.

  

Маја Гојковић је рекла и да је део опозиције који не присуствује седници показао да није
заинтересован за дискусију о животу грађана Србије у 2020. години, него су више
заинтересовани за "јутарње сеансе и доручке са различитим факторима ван наше
државе".

  

(Фонет)
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