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Београд -- Министар финансија Синиша Мали реаговао је на тврдње Драгана Ђиласа
рекавши да је влада за 2020. издвојила 804 милиона динара више за БУ у односу на
2019.

  

  Мали је објаснио да се приходи буџета Универзитета у Београду састоје из два дела,
један је буџетска подршка, а други су сопствени приходи.   

Он је истакао да је подршка БУ из републичког буџета 2019.године била 10,4 милијарди
динара, а за 2020.годину је 11,3 милијарде динара, што је за око 804 милиона динара
више.

  

"Сопствени приходи Универзитета се смањују, а ви ваљда знате и треба да питате
руководство Универзитета, њих знате боље него ја, због чега им се смањују сопствени
приходи, па им се укупан буџет због тога смањује, али Влада Србије је повећала подршку
буџету за 804 милиона динара", објаснио је Мали.

  

Ђилас каже да је Синиша Мали кукавички смањио буџетску подршку Универзитету у
Београду за 2020.годину за 525 милиона динара, да је злоупотребио положај министра и
да се на овај начин осветио универзитету, прочитао је Мали део писма које му је, како је
рекао, упутио Дјилас.

  

"Господине Ђилас, то је безочна лаж, само једна у низу. Треба да вас је срамота, не само
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због незнања већ због тога што лажете", рекао је Мали у Скупштини Србије.

  

Он је поручио Ђиласу да се нећу спустити у његово блато и на његове гране и да
вероватно председник С СП полази од себе када говори о кукавичким реакцијама и
освети.

  

"Ја то не радим. Ви сте кукавица и велики лажов и треба да вас је стид да се бавите
оваквим неистинама и лажима, али то нека вама служи на част. Тако сте опљачкали и
градјане Србије за 619 млиона евра, тако ваши први сарадници стављају својим
кумовима кесе на главу, мало их и гуше због нелегалних пара. Ви се тиме поносите и
нека вам је, али ја ћу наставити да се борим против таквих као што сте ви и такве
политике", рекао је Мали.

  

Мали је навео да је цео буџет за просвету за 2020.годину већи и да износи 226,7
милијарди динара, а у 2019.години је био око 211 милијарди динара. "Фонд за
иновациону делатност добија 1,2 милијарде, а имао је 1,1 милијарду динара. Буџет
Центра за промоцију науке је повећан са 101 на 108 милиона динара, Фонд за науку је
дуплиран са 500 милиона динара на милијарду динара", рекао је Мали.

  

Министар је казао и држава води рачуна о младима, наводећи да ће се у оквиру
Националног инвестиционог плана обезбедити 500 милиона евра за станове за младе,
као и да се већ обезбедјују и подстицаји за запошљавање младих.

  

„Тешко ми је да прихватим одлуку политичке комисије - народ је најбољи судија“

  

Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да му је тешко након што је јуче
његов докторат проглашен плагијатом. Он је поручио да ће се борити и својим
ангажманом доказати своје знање, као и да је „народ најбољи судија, а не политичке
комисије“.

  

„А како ми је? Тешко ми је. Много ми је тешко зато што сам цео живот напорно радио,
знам колико сам напора уложио да будем најбољи студент. Много сам напора уложио и
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за своје дипломске и за постдипломске студије, једна магистратура, друга магистратура,
докторат и онда ми је тешко да прихватим одлуке ’политичких комисија’“, рекао је Мали
долазећи у парламент где је у току расправа о Предлогу буџета за 2020. годину, а
преноси РТС.

  

Министар је поновио да је сада у потпуности посвећен усвајању буџета, и да ће се
посебно обратити грађанима, али после усвајања најважнијег закона у парламенту.

  

На поновљено питање шта намерава да уради после одлуке Одбора и у вези са оставком
коју тражи опозиција, Мали је рекао да је већ одговорио на то питање и да ће „грађани
Србије на крају дати свој суд о раду сваког од нас“.

  

Видети још: 

  

ССП и "1 од 5 милиона": Синиша Мали се осветио Универзитету и умањио буџетска
средства БУ за 525 милиона динара

  

(Танјуг)
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http://www.nspm.rs/hronika/ssp-i-1-od-5-miliona-sinisa-mali-se-osvetio-univerzitetu-i-umanjio-budzetska-sredstva-bu-za-525-miliona-dinara.html
http://www.nspm.rs/hronika/ssp-i-1-od-5-miliona-sinisa-mali-se-osvetio-univerzitetu-i-umanjio-budzetska-sredstva-bu-za-525-miliona-dinara.html

