
ВЛАДАСРБИЈЕЈУЧЕУСВОЈИЛА НАГРАДНИ ФОНДЗА ИГРУУЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ" А НАСПИСКУ742 НАГРАДЕ

Премија незавршен сшан од 62 квадраша, за којије држава дала 20,3 милиона динара

НАЈСРЕТАНИЈИМАће сакупљање фи-
скалних рачуна

откључати врата новог
стана. Већ од првог из-
влачења, 11. марта, па до
краја тог месеца, учесни-
ци наградне игре "Узми
рачун и победи" могу да
се надају да ће постати
власници једног од пет

завршених станова у пре-
стоници - четири у насељу
Браће Јерковић, једног
у "Степи Степановић",
али и још неизграђена 62
квадрата у "Београду на

води . Држава Је за оу-
дући стан дала 20,3 ми-
лиона динара, што је око
162.500 евра. Иако неће
бити усељен пре следеће
године, квадрат крај Саве
тренутно кошта око 2.600
евра.

Влада Србије јуче је
усвојила наградни фонд
чија је укупна вредност

око 135 милиона динара.
Мало више од 114 мили-
она динара подмириће
буџет Србије, док Нацио-
нална алијанса за локални
економски развој НАЛЕД,

преко донација привред-
ника, учествује са око 20
милиона динара. Вредни
сакупљачи рачуна могу
да се надају и једном од
50 аутомобила "фијат 500
Л", три путовања за двоје
у Њујорк, пет путовања у
Париз за двоје све са кар-
тама за "Ролан Гарос", де-
сет летовања у Грчкој.

Борба за награде, међу-
тим, неће бити лака. Ко-
верте се шаљу тек дваде-
сетак дана, а у игри их је
већ - 1,2 милиона.- Ово је први пут да у
кампањи борое пртив си-
ве економије заједно уче-
ствују држава и привреда
- истакла је Ана Брнабић,
министар државне управе
и локалне самоуправе. -
Србија годишње губи око
три милијарде евра због
овог проблема. Сваког

дана изгубимо осам ми-
лиона евра. Од тог новца
би могле да се подмире
плате ватрогасаца, поли-
ције и лекара и да остане
још новца. Истовремено
бирамо и општине из ко-
јих је послато највише
коверата, али тако што
број укрштамо са бројем
становника и просечним

платама. Првих 20 ће до-
бити бесплатан интернет
у центру, а најбољих пет и
по 20.000 евра за локалне
пројекте.

"Пошта Србије" дони-
рала је јединствене ковер-
те. Цена сваке је између
један и један и по динар,
а досад их је одштампа-
но 4,4 милиона. Грађани

су преузели 2,9 милиона
примерака. Из овог пре-
дузећа уверавају да су ове
пошиљке, баш као и све
друге, апсолутно безбедне
под видео и физичко-тех-
ничким надзором.- Мотиви НАЛЕД-а као
и свих градова и општина
да учествује у овој кам-
пањи су да живимо боље

- истакао је Александар
Ружић, члан УО НАЛЕД
-а. - Кључ је у примени
Стратегије борбе против
сиве економије. Њен циљ
је да у наредних пет годи-
на смањимо учешће сиве
економије за милијарду
евра и да на њу не долази
више од 26,7 одсто бруто
домаћег производа. ■ С. Б.

УКУПАН фонд броји 742 награде. Дели се 50 лаптоп рачунара, 50 фри-
жидера "горење", 100"тесла" мобилних, 100"тесла" таблета, 50"тесла"
телевизора", 44 машине за веш и 40 машина за судове "горење" и
"беко"... На списку чека и шест животних осигурања "Сосијете женерал".

Укуиана вредносш наградног фонда
износи око 135 милиона динара
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