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 Премијерка Ана Брнабић рекла је, на седници Скупштине Србије на којој се расправља о
буџету за 2020. годину, да је уверена да ће предложени буџет, који је развојни,
допринети порасту животног стандарда грађана у сваком смислу, као и привредном
расту и напретку земље.

  

Премијерка је, образлажући предлог буџета посланицима Скупштине Србије, истакла да
су предвиђене боље плате запослених, побољшање стања у здравству и школству,
култури, улагање у културу, као и "боље таргетирање социјалне заштите".

  

Брнабић је навела да је за капиталне инвестиције у буџету намењено 260 милијарди
динара.

  

Предложеним буџетом, како је нагласила, не угрожава се привредни раст, али се
предвиђа смањење јавног дуга.

  

Она је казала да је процењени привредни раст у 2020. години четири одсто, а
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инфлација два одсто.

  

Брнабић је рекла да ће за 0,5 одсто бити смањен допринос послодаваца пензионом
фонду, а да ће минимална зарада бити повећана на 30.022 динара од 1. јануара.

  

Премијерка је казала да пољопривреда бележи одличне резултате и да верује да ће ове
године бити превазиђени резултати из прошле, са растом извоза више од 20 одсто.

  

Буџетом за 2020. годину је предвиђено улагање 7,7 милијарди за обнову
инфраструктуре у здравству, 40 одсто више него у 2018, навела је Брнабић.

  

Брнабић је рекла да је буџет 1.314 милијарди динара, а да је планирани расход 22,9
одсто БДП, од чега је 318,5 милијарди за плате запослених и 581,2 милијарде за исплату
пензија, док се 125 милијарди даје за социјалну заштиту.

  

Посланици Скупштине Србије одбили су раније све предлоге за проширење дневног
реда и одлучили да једина тачка за расправу остане предлог буџета за 2020. годину.
Посланици су усвојили предлог да се дуплира време за расправу, тако да ће за начелну
расправу о буџету на располагању имати десет часова.

  

Седници присуствују премијерка Ана Брнабић, министар финансија Синиша Мали, као и
министри пољопривреде Бранислав Недимовић, рада Зоран Ђордјевић, министарка за
европске интеграције Јадранка Јоксимовић, министар спорта Вања Удовоичић,
министри без портфеља Ненад Поповић и Милан Кркобабић и министар екологије Горан
Триван.

  

Предвиђени су буџетски приходи од 1.314,5 милијарди динара и расходи од 1.334,7
милијарди динара, тако да ће дефицит износити 20,2 милијарде динара, односно 0,3
одсто бруто домаћег производа (БДП).
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(Бета)
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