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 Странка слободе и правде (ССП) и удружење "1 од 5 милиона" у одвојеним
саопштењима су навели да је министар финансија Синиша Мали умањио буџетска
средства Универзитету у Београду за 2020. годину за 525 милиона динара.

  

  Како је наведено у саопштењу ССП, Мали је злоупотребио свој положај и "осветио" се
Универзитету смањењем средстава са 19,24 на 18,71 милијарду динара.   

"Овим потезом очајника, лажни доктор је само потврдио да му није место ни на једној
јавној функцији, као ни осталим члановима Владе који су изгласали овакав буџет. Не
постоји развојни буџет којим се смањују средства намењена високом образовању и
будућности младих и зато Универзитету у Београду мора бити враћена буџетска
подршка", наводе из ССП.

  

У одвојеном саопштењу, удружење "1 од 5 милиона" наводи да је министар тиме
"злоупотребио свој положај", да је у питању кукавички потез и притисак на Универзитет
у Београду.

  

Удружење 1 од 5 милиона поставило је питање да ли се ово може сматрати опоменом за
ректорку и Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду "да припазе у
будућности и да се ни у ком случају не баве дипломом гувернерке Народне банке Србије
Јоргованке Табаковић, али и осталих кадрова Српске напредне странке".

  

Ово је, како додају, јасан показатељ да професори морају да се ухвате руку под руку и
чувају углед и Универзитет који су, како наглашавају, јуче ослободили.
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Напомињу да ће Удружење радити на томе да се формира Комисија независна од свих
институција како би испитала све сумњиве дипломе и докторате било оних у власти или
опозицији.

  

Видети још: 

  

Синиша Мали: Шире лажи, БУ из буџета добија 804 милиона динара више, смањени
су само њихови сопствени приходи

  

(Н1)
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http://www.nspm.rs/hronika/sinisa-mali-sire-lazi-bu-iz-budzeta-dobija-804-miliona-dinara-vise-smanjeni-su-samo-njihovi-sopstveni-prihodi.html
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