
01. фебруар 2011. године   

Дубинско чишћење Србије 

  
 
Коалиција за надзор јавних финансија обавештава грађане Србије да је Министарство 
животне средине и просторног планирања, на име услуге промоције акције "Очистимо 
Србију" током одржавања тениског турнира "Serbia Open" 2009. и 2010. године, 
предузећу "NEWS-WALL" из Београда платило износ од 47.081.610,00 динара, што је у 
тренутку исплате, према званичном курсу Народне банке Србије, износило 475.798,00 
евра (247.821,00 евро за 2009. и 227.977,00 евра за 2010. годину).     
 
Овај невероватан износ плаћен је за израду и постављање платна са слоганом акције, 
које је било изложено током деветодневног трајања турнира у претходне две године 
(од 02 – 10. маја 2009. и од 01 – 09. маја 2010. године). Уговор је склопљен након 
преговарачког поступка без објављивања јавног позива са фирмом која се налази у 
власништву Небојше Мишића, а чија је директорка у време склапања уговора била 
Александрa Дрецун.     
 
Очекујући јавно објашњење и јасне одговоре, министру Дулићу постављамо следећа 
питања:  
 

1. Који су позитивни ефекти промоције акције "Очистимо Србију" током одржавања 
тениског турнира "Serbia Open" 2009. и 2010. године, који могу оправдати 
издатак из државне касе од 475.798 евра и која је друштвена потреба овом 
промоцијом задовољена?                                                        

 
2. Како је могуће да је уговор између Министарства животе средине и просторног 

планирања и предузећа "NEWS-WALL" склопљен 27. маја 2010. године, а да је 
турнир на којем је промовисана акција одржан од 01 – 09. маја 2010. године? 
  

3. Због чега, док се стотине хиљада грађана налазе испод границе сиромаштва, а 
држава у години кризе додатно задужује и распродаје националне ресурсе, на 
трагично неодговоран начин расипа новац пореских обвезника?  

 
Због недвосмислених сазнања до којих смо дошли пратећи рад Министарства животне 
средине и просторног планирања, позивамо надлежне институције да хитно истраже 
овај случај и предузму одговарајуће мере. Коалиција за надзор јавних финансија 
сматра да само брза и професионална реакција институција може довести до 
кажњавања одговорних. 
 


