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Стан у Београду на води
- премија у фискалној лутрији
Укупни фонд чине 742 награде вредности 135,34 милиона динара
Највећи део новца обезбеђен је из буџета - 114,6 милиона динара

г -> -~_ц^. тан у лзградњи површине
ЈР ч 62 квадратна метра у Бе-
31 ограду на води једна је од
1| Ашест некретнина које ће
"*%*,__-*. бити подељене у наградној

игри „Узми рачун и победи", откри-
ла је јуче министарка државне упра-
ве и локалне самоуправе Ана Брна-
бић. Како је истакла стан је набављен
непосредном погодбом од предузећа
„Београд на води" у коме држава има
власнички удео од 32 одсто. Вредност
некретнине је 20,32 милиона динара
(око 163.000 евра).

У оквиру ове наградне игре прику-
пљања фискалних рачуна, која траје до
31. марта, биће подељено још пет ста-
нова површине од 50 до 80 квадрата.
Четири некретнине налазе се у насе-
љу Браће Јерковић, а једна је у насељу
Степа Степановић. Ових пет станова
је, у складу са одлуком Републичке ди-
рекције за имовину, набављено од Гра-
ђевинске дирекције Србије.

Укупни фонд чине 742 награде
вредне 135,34 милиона динара. Нај-
већи део новца обезбеђен је из буџета
(114,6 милиона динара), доксуоста-
так обезбедиле компаније, чланови
Националне алијансе за локални еко-
номски развој (НАЛЕД).

Међу наградама је и 50 аутомоби-
ла марке „фијат 500-Л", три путова-
ња за Њујорк за две особе, пет путова-
ња у Париз за две особе укључујући и
карте за тениски турнир Ролан Гарос,
као и десет летовања у Грчкој за две
особе. У наградном фонду су и лап-
топ рачунари, фрижидери, мобилни
телефони, телевизори, веш-машине,
таблети, машине за судове, микрота-
ласне пећнице, блендери, али и вау-

чери од 20.000 динара за куповину у
трговинском ланцу „Гомекс".

Извлачење награда биће јавно у ди-
ректном преносу наРТС-у (11, 18, 25.
и 31. марта). Списак свих добитника
биће објављен у дневном листу „По-
литика" у року од три дана од сваког
извлачења, истакла је Брнабићева.

До сада је у објекте „Поште Срби-
је" стигло 1,2 милиона коверти, које
су под даноноћним видео-надзором.
Како је истакао Горан Тјерић, члан
Надзорног одбора овог предузећа,
пристигле пошиљке чува и физичко
обезбеђење.

- Коверте за наградну игру заузи-
мају 200 квадратних метара и тешке
су 100 тона - објашњавао је Тјерић.

Како је истакао, реч је о посебним
пошиљкама које се аутоматски пре-
бројавају. До сада је „Пошта Србије",
о сопственом трошку одштампала
4.320.000 коверти и дистрибуирала
2.809.000 ових пошиљки. У поште је
досад враћено око 40 одсто коверти,
што значи да су грађани доставили
1,2 милиона пошиљки испуњених са
по 10 фискалних рачуна.

- Пошта је коверте донирала за ор-
ганизацију ове наградне игре, а тро-
шкови штампања биће познати тек
после 31. марта, када буде познат
укупан број одштампаних пошиљки.
Процењује се да штампање по кома-
ду кошта нешто мало више од једног
динара - казао је Т)ерић.

На критике појединих економиста
зашто су ове коверте бесплатне па их
тако плаћају и они који не учествују у
наградној игри, министарка Брнабић
одговара да су бенефити много већи
од трошкова.

- Коверте су бесплатне јер смо же-

лели да омогућимо свима да учеству-
ју у наградној игри. Било је и апела
пензионера који су сакупили толико
фискалних рачуна да им је било нео-
пходно и по 150 коверти да их поша-
љу - истакла је Брнабићева.

Горан Тјерић из „Поште Србије"
апеловао је на свест грађана да ко-
верте користе само за ову намену, јер
се ни за шта друго не могу употреби-
ти. Убеђен је да ће се све и вратити у
објекте „Поште Србије".

На питање како коментарише то
што се коверте које су намењене за
учешће у наградној игри за смање-
ње сиве економије препродају на
улици и тиме доприносе сивој еко-
номији, министарка Брнабић одго-
вара:- Не бих се сложила са тиме да се
овим сива економија повећава. Тре-
бало је да организујемо једну овакву
наградну игру којом ћемо скрену-
ти пажњу јавности на чињеницу да
се дневно у сивој економији изгуби
осам милиона евра. Сива економија
је рак-рана овог друштва - истакла је
Брнабићева.

Како каже, после реаговања тр-
жишне инспекције, смањен је и број
приговора и пријава грађана да се ове
коверте препродају на улици. На пи-
тање да ли је нелегална продаја могла
да се спречи тако што се коверте не би
ни износиле из поште, већ би грађани
на лицу места на шалтеру убацивали

1 0 фискалних рачуна, Горан Т)ерић из
Поште Србије каже да је, ипак, оста-
вљена слобода учесницима наградне
игре да то учине код куће.

А. Телесковић
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Брнабић:
У 2017. години
5.000 прекобројних
Са Међународним монетарним фон-
дом (ММФ) договорено је да се током
ове године број запослених у држав-
ној управи смањи за око 5.000 и ту је
углавном реч о природном одливу,
казала је министарка државне упра-
ве и локалне самоуправе.
- Прва фаза реформе државне
управе у смислу рационализације
броја запослених је у потпуности
готова. До сада је број запослених
смањен за око 38.000 људи - иста-
кла је Брнабићева и додала да је
сада важно да се уђе у другу фазу
реформе, што подразумева реорга-
низацију државне управе.
Даље смањење броја запослених у
државној управи угрозило би ква-
литет услуга које пружа државна
управа, изјавила је министарка -
јер је Србија тренутно по броју слу-
жбеника далеко испод просека у
Европској унији.
Иначе, у ЕУ на 100 становника
долази и 8,5 државних службени-
ка, док је у Србији тај однос тренут-
но 100 према 6,5.
Важно је и да се престане са прак-
сом линеарног смањивања броја
запослених у локалним самоупра-
вама, јер у неким има прекоброј-
них, а у другима мање запослених.
- Локалне самоуправе поделићемо
у седам група и некима од њих
ћемо дозволити нова запошљава-
ња, док ћемо другима уводити дра-
стична смањења како би фискални
ефекти били неутрални - истакла
је Брнабићева.
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Овако ће изгледати стан у Београду на води
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