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ODBOR PODRZAO SMANJENJE ADMINISTRATIVNIH TAКSI

Jeftinije vozacke
i oruzni listovi
kup;tinski Odbo,
ekonomiju, б
nansije i bud!et ро
dd.ao је jи~ Рте
dlog izmjena i dopuna и
kona о аdministraпvnim
taksama kojim је predvideno smanjenje taksi za
proizvodnju,
nabavku,
dIianje i DйSenje orufja i

S

Za

тuniОје.
Мinistarstvo

finansјја

procijenilo је da се se ро
osnovu
smanjenja
i
uvodenja поvш taksi u

Ministarstvo
finansija је
procijenilo da се se
ро osnovu
smanjenja i
uvoc1enja novih
taksi и dliavnu
kasu sliti oko 400
hiljada еuга

AleJrsandar DamjanoviC
ukazзо је па

spornu
рriшјепц Zakona о sudskim
taksama zbog ёega dd.ava
gubi znaёајпе bud!etske
prihode.
UGodiSnje se prihoduje
oko 3,7 miliona оо te takse, а
prihod Ы mogao ЫП veCi..
ProЫет је sto u ZЗkопи пе

(SNP)

та sankоја

za neuplaCi.va-

пје

taksi ра sudovi sami
odreduju rokove ako se ona
пе uplati lcroz slanje оро
теna strankama. Neko щ-

CENTARIGALO
Кгјујспе
ргјјауе zbog
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ZA HIUADU PWS 19 PONUDA GRADEVINARA

Prijavljeno 816 stanova,
najviSe U podgorici
za uft3te u projektu Hftjadu plus, gradevinske flrme su
prijavile ukupno 816 stanova u osam gradova, od fega
najyj~ u PodвопсЈ, 674, odпоsnо 64,7 odsto, saop~eno
је iz Minlstarstva odrfivog razvoja i turizma. Prljavtjeno
је i ~ stanova u NikSltu. 25 u Bljetom Po~u, 16 u Негсев
Novom, 11 u Plu!Jnarna, osam u Pljevljima. dok su Iz
CetlnJa ргјјаУlјеna. dva яапа, а Iz Mojkovca jedan оо
ukupnog broja stanova. U skladu sa javnlm pozivom,
dostavljeno је 19 ponuda gradevinskJh flrmf. В. ML

•• • • ••••• •••••• •••••• •••••••• • • • •

•••

490

EURA 1ZNOSllд ЈЕ
PROSJEtNA ZдRдOД
BEZ POREZд 1ОО
PRINOSA U JANUARU. 1.7 OOSТO VI~E
U OONOSU NA ISTI MJESEC PRO~lE GOOINE, РО
КдZUJU POOACI MONSTATA. PROSJEtNA ZдRAOA
BEZ POREZA 1OOPRINOSд U JANUARU ЈЕ U OONOSU
NA PROSJEtNU NEТO ZдRAOU U PRO~LOJ GOOINI
PORдSlд 2.1 OOSТO.

hipoteke
NVO Мanјinsю akcionari
Centra za odmor, rekreaciju
ј l.ijееепје Iga10 podniјеН su
Specijalnom
drtavnom
tuf.i!astvu kriviёnu prijavu
proD.v menadftnenta НI'P
Pritnorje i hotela Pa1mon
Беј, јес su kao garanciju za
kred.it оо sest miliona eura
stavili bipoteku па renovПani botel u Iga1u.
UCentar 19з1о (hotel РаЈ
топ Ьеј) је digao kredit оо
Ьankе i dao ga НТР рл.
morju koje је inаСе vееш
ski vlasnik hotela u Igalu.
Јednо ргаvnо lice, kao vlasnik drugog, ugovara za sebe
korist, а kao posljedicu ор
tereeuje imovinu drugog-povezanog pravnog н-
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1ZGRAONJA ЈДОRДNSКО-ЮNSКQG GASOVOOA

CG i Albanija zajedno traie
grant za glavni projekat
Mlto~evlc

Prijave z1юg
hipoteke na hotel
Palmon Ьеј protiv
uprave podnijeli
ИСIIj

da se takse prllagode stvarnlm

drZavnu kasu sliti oko 400

hiljada еша.
РошOCnik ministra finan sјја Novo RadOV'iC kazao је

је ci.lj dODooenja zэkоna
da se iшos takse prilagodi
stvamim tI'ookovima, kзо i

da

da se pc~jxe nad1eZnosti ро
jedinih institucija u naрlaо
tih taksi (ministarstзуа
zdnvlja, ekonom.ije, vanј
skih i unutI'aSnjih poslova.)
Izvdna vlast је procijenila
da ima oko 40 hiljada vlasni.ka оrШја (za 70 hiljada komada) kojima је rok vaienја
isprave о oruiju istekao, а
vlasnici nijesu podnosili
za.htjeve za izdavanje поvШ

tro~kovlmaM:

isprava zbog visoke аdшi
nistrativne takзe. Pred.Iof.eno је i sm.anjenje tзksј
koje se plaeaju u skladu sa
ZЗkопот о bezbjednosti
saobraeaja (izdavanje уо
zaCke ј заоЬrзеајпе dozvole i
licence za instruktore).
Goran

ТUpoDja (PozјёУ

na) kazзо је da broj vlasnilca
koji ima оrШје treba da se
sved.e na пШи.
"Pred.log omogueava da se
tзј Ьrol' роуеСа. Не slaf.em se
da se egalizuje оrШје kroz
smanjenje tзksј. Ne ро
drfavam stimulativne тје
re za оrШје , kazзо је 1'\1n

ропја.

manјinsю

Sa sjednlce Odbora

to па naCin da se ne
dozvoljava da se zavrSe
odredene рrocesnе тdnје u
sudovUna dok se ~ пе
uplati Зtо је problematiCno.
Druga krajnost је da se takse
nikad пе naplate n , kazзо је
Damjanovic. Dodaо је da
iтз tзksј оо nekoliko desetina hiljada еша u milionskim predmetima koji se
D.eu nepokretnosti, а koje
nijesu naр1аСепе.
Usvojen је Predlog zзkопа
о bezbjedonosnoj WD.ti
brOOova i luka i izvjeStaj OdЬоrз о radu za proS1u ј рlan
rada za ovо godinu.
ма.м.
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05VoJlte stan. placaJucl
Maestro
I Erste MasterCard kartlcama.
Vellka Erste nagradna Igral
www.t'rsletNInk,me

akcionari

тзВ

са", kaza1a је јисе па konСегепсјјј za поvinзrе predsjednica НУО М8nјinsю

akcionari

I Albanlja prlpremlle su zajednltku apUkacJju
za izradu glavnog projekta Jadransko-jonskog gasovoda
kojom је zatra!en grant od Zapadnobalkanskog investlclonog okvlra, saop~tlo је mlnlstar ekonomije VIa~
dlmlr к..vutt u Вakuu tokom ministarskog sastanka
SaV/etodavnog vfiela Jurnog gasnog koridora. В. ML
Ста баra
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Kursna 1ista
prJmjenjuJe SE!

оо ОЈ.

yAWТA

marta 2016. godlne
КURS

AustraUjskJ dolar

ZA I ВЈRO

AUO 1.5260

Danska kruna

ОКК

7.4602

Kanadski dolar

СДО

1.4767

Japanskl јеп

ЈРУ

Hrvat:ska kuna
Bugarski (еу

HRK 7.62б3

te!ka kлJna

ак 7Ј.О>Ј

Madarska forinta

HUF 311.26

~vedska kruna

SEK 9.3219

Turska IIra
RU5ka rubfja

ТRY

Кlneskl

juan

BGN

123.14
1.955В

3.2273

RU882.643

CNY 7.1351

~valcarskJ franak

CHF 1.0914

Brltanska funta

GBP 0.7858

Ameritki dolar

USO 1.0888

Centra

Igalo,

Vesna МiloSevU:.
Оna jerek1adaje kriviena
prijava podnijeta protiv
Dejana мanоропеа iz
НТР Primorja, Dragana
BUCina, izvrSnog direktora
НТР PriПlогја i вoi:idara
Draganiёa,
predsjednika
OdЬоrз direktora kompaniје Primorje Hotels & Restaurants, Ьо i Jelene
Duraikovic, v.d. direktorke hotela Pa1mon Ьеј.
Мanјinвю akcionari сеп
tra Igalo, strahuju da се
пјЊоуе аЈсоје postati Ье
zvrijedne, јег sumnjaju da
се hotel Рalшоп moei da
vraca kredit.
зkооnari
Manjinski
udrufeni u NVO, пјЊ 160
оо 2u koliko ih ща ukupпо, voljni su da prOOaju
аЈссјје ро trШпој cijeni od
13,5 еша, iako sm.atraju da
Ы 15 еша ЬПа "'ргауа" сј
јепа u оуот vremenu.
Draganic tvrdi da је sve
uradeno ро zakonu, transparentno i na skup~tini
зkоопаrз је za tu odluku
glasalo ујве оо 75 odsto зk
сјоnaга. ОП istice da је пе
di t podignut za rekonst:rukciju hotela u Igalu. "Sada
gradimo depadans i plaiu,
investicioni ciklus је nastavljen u cilju povecanja
vrijednosti objekta", kazзо
је Draganic. S.K.

