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Посланици Скупштине Србије почели су расправу о изградњи јефтиних станова за
припаднике снага безбедности. Законом о посебним условима за реализацију пројекта
изградње станова за припаднике снага безбедности, биће омогућена изградња 1.578
станова по цени од 500 евра по квадрату за припаднике снага безбедности у првој
фази, која ће бити завршена до 2020. године.

  

  

„Станови ће се градити у Врању, Краљеву, Нишу, Крагујевцу, Београду и Новом Саду“,
рекла је јуче ресорна министарка Зорана Михајловић, представљајући посланицима
Скупштине Србије овај закон.

  

Док посланици владајуће коалиције најављују подршку предложеном закону, хвалећи
понуђена решења, дотле опозиција тврди да нема ништа против против изградње ових
станова, али пита зашто се такви станови не граде и за лекаре и професоре, већ се
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само припадници снага безбедности стављају у привилеговани положај.

  

Министарка Михајловић посланицима је представила и сет закона из области грађевине
и саобраћаја, а говорећи о становима за припаднике безбедности, навела је да ће се
станови градити у типским стамбеним зградама, а у понуди ће бити гарсоњере, као и
станови са једном, две, три и четири собе. Површина ових станова кретаће се од
максимална 32 квадрата за гарсоњере, до 92 квадрата за четворособне станове. Према
речима министарке вредност радова у првој фази износиће 64,35 милиона евра.

  

Рашковић Ивић: И овај закон маркетинг у непрекидној изборној кампањи власти

  

У расправи је Санда Рашковић Ивић, шеф посланичке групе НС-ЗСС, казала да је и
овај закон маркетинг у непрекидној изборној кампањи власти.

  

Питала је да ли се оваквим законом „нарушава уставна једнакост грађана тиме што се
једном уском кругу лица омогућава куповина станова по повлашћеној цени”.

  

„Сматрам да се ради о позитивној дискриминацији, која може да побуди врло
ружне сумње да се ствара једна класа преторијанаца режима, која се претвара у
гласачку машинерију и стуб режима”.
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  Одговорила јој је министарка Михајловић , наводећи да је закон у складу са Уставом, даће се овај пројекат реализовати у наредних годину-две дана, а онда ће се видети да лиће он бити проширен.  „Снаге безбедности су узете зато што то јесте проблем, јер има 30 000 оних који нисумогли да реше стамбнено питање, а остало је отворено за друге, јер ово је модел који семоже применити и на неке друге категорије”, рекла је Михајловићева.  Александар Стевановић (СП) рекао је да изградња оваквих станова јесте мотивационипакет за људе који раде у службама безбедности, али је питао „да ли је боље да тастимулација иде кроз повећање плата, или, на пример, да ли би полиција боље радилакада би имала већи додатак за теренски рад?”.  Додао је да неће да тврди да је закон априори лош, али је додао и да му је сумњиво, дали је то могло да се уради на неки бољи начин. Он је рекао и да је „најбоље да истаправила важе за све, да тржиште регулише цене“.  Живковић: Страх режима од реакције безбедносних снага наредних месеци кад сеод њих буде тражило нешто што није у духу службе  Лидер Нове странке Зоран Живковић оценио је да изградња станова представља„страх режима од реакције безбедносних снага наредних месеци када се од њих будетражило нешто што није у духу службе“. Он је навео да је и у прошлости било сличнихакција, примера ради за младе брачне парове, па немамо добре резултате санаталитетом, за научне раднике, али да нико никога стан није задржао у земљи , нитиимамо добре образовне и научне резултате.Ти проблеми се решавају тако што људи удржавном сектору примају полате од којих могу да организују свој живот , односно даплате морају бити значајно веће“ рекао је Живковић.  

  Министарка Михајловић је одговорила да је дотични посланик „много боље решио својестамбено питање него 80 одсто грађана Србије“, а да се овим законом решава питањељуди који деценијама живе као подстанари.  “Страх о коме говорите је чиста патологија и на то питање не могу да одговорим”, реклаје министарка.  Живковић је узвратио министарки да је своје стамбено питање решио, али сам јер. какоје рекао, само човек без морала и образа може да решава своје стамбено питање отрошку државе на петнаест дана пред почетак бомбардовања.  Посланица ДЈБ Бранка Стаменковић поздравља је само идеју изградње станова „засве оне који немају тетку у иностранству“ и навела да би требало знати по којим секритеријумима то ради.  Она је рекла и да је овим законом суспендован закон о јавним набавкама, али јеминистарка Михајловић рекла да ништа није суспендовано, негирајући притом и да сукритеријуми нејасни.  (Данас)  
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