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Упркос тврдњама, пре свега заменика градоначелника Горана Весића да престоница
стоји одлично, Београд је из републичких буџетских резерви од почетка године до данас
добио најмање 8,3 милиона евра. Нова финансијска ињекција од више од три милиона
евра, колико је Београду одобрено из буџетских резерви.

  

  

Док градоначелник Београда Зоран Радојичић пред крај мандата најављује кампању “
Градоначелник у вашем дому, вама на услузи“ а његов заменик Горан Весић води
канцеларију на точковима, престоница Србије по свој прилици има проблема са
финансијама, пише портал Нова.рс.

  

Сваки пут се образложење у суштини своди на исто. Средства се уплаћују зарад
одржавања текуће ликвидности, али то, судећи по искуству, може да буде свашта.

  

Према подацима који су објављени у Службеном гласнику, Београду је одлуком Владе
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србије коју је потписала премијерка Ана Брнабић, додељено 390 милиона динара или око
3,3 милион евра.

  

„Средства резерве, распоређују се Министарству финанисја на име трансфера граду
Београду за извршавање обавеза из разлога које није било могуће предвидети у
поступку припреме и доношења буџета, а који могу довести до угрожавања текуће
ликвидности“, наводи се у образложењу одлуке усвојене на седници 7. октобра.

  

Претходно је у априлу такође Влада Србије на име трансфера граду Београду уплатила
360 милиона динара такође због угрожавања ликвидности.

  

Слично образложење објављено је и у марту када је , такође из средстава текуће
буџетске резерве, уплатила граду Београду 240 милиона динара или око два милиона
евра. Иако се и тада као разлог наводило ”извршавање обавеза“, а из разлога, „који могу
довести до угрожавања текуће ликвидности“, Весић је изјавио да је тај новац уплаћен за
уређење фасада у Београду.

  

Због те финансијске ињекције, Весић се тада захвалио Влади Србије, али и
председнику Александру Вучићу, који са тим не би требало да имам икакве везе.

  

Буџетске резерве већ годинама представљају извор средстава која се деле за
различите намене локалним самоуправама, упркос чињеници да сви градови и општине
добијају средства која су им опредељена годишњим буџетом.

  

Проблем код доделе ових средстава је и што у одлукама о давању помоћи не стоји и
чему је заиста намењена. на тај начин се новац грађана троши нетранспарентно.

  

(Нова.рс)
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