
Горан Весић: Крајем следеће недеље Скупштина Града ће потврдити смањење буџета Београда за 17.5 одсто - до тога је морало да дође због ванредног стања
четвртак, 21 мај 2020 20:21

 Заменик градоначелника Београда Горан Весић је данас најавио да ће у суботу, 23.
маја, у свим београдским дневним новинама бити објављен "Извештај о раду Града
Београда током ванредног стања".

  

  "Ми сматрамо да је нормално да поднесемо извештај грађанима који су нас бирали и да
знају грађани како је потрошен њихов новац, како се заштитило здравље Београђана",
рекао је Весић за РТС.   

У извештају ће бити подаци о подели 182.285 хуманитарних пакета и 668.000 маски и
рукавица, о помоћи Града Клиничком центру Србије, Клиничко-болничком центру
"Драгиша Мишовић", Градском заводу за јавно здравље и Градском заводу за хитну
медицинску помоћ.

  

"Град Београд је добро функционисао, ја сам врло задовољан што су људи показали
одговорност. Наше комуналне службе су сваког дана биле на терену, хиљаде људи
сваког дана", навео је заменик градоначелника.

  

Весић је најавио је да ће крајем следеће недеље на седници Скупштине града бити
потврђено смањење градског буџета од 17,5 одсто, до којег је морало да дође због
ванредног стања.
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Та седница биће из санитарних разлога у Центру "Сава", а не у знатно мањој сали
Скупштине Града.

  

"Смањили смо буџет јер су смањени приходи. У оквиру пакета помоћи привреди
омогућено је да порези на зараде буду плаћани у наредне две године. Град има 66 одсто
од тих пореза, а неке локалне самоуправе и више", објаснио је Весић за РТС.

  

Штеди се на јавним набавкама које су смањене за 20 одсто. Контролишемо које се јавне
набавке расписују, а смањују се све које нису важне за функционисање система,
објаснио је Весић и додао да неће бити смањена социјална давања и плате запослених,
нити издвајања за културу.

  

(Бета-Фонет)
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