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ЕКОНОМИЈА

страна

ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОР ПОРЕСКЕ ПОЛИЦИЈЕ МИОДРАГ МАРТИНОВИЋ ПОЗВАО СКУПШТИНУ ДА НАЛОЖИ
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА ДОПУНУ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ

ао отказ због сектора
•
КОЈИ Влада неће да оснује
Мини ста рство финансија именовала је дирек-

•

.

.

Директори нијесу

то р а п о р еске ПОЛИЦИЈе И неколико дан а к аСНИЈе

одлучило да тај сектор ипак не формира

И

ако се Пореска Уllрава за
пореске пошщијс, 1ШКО би
преко

[[ООа ми

лнона сура ПОРССI«Н" дуга, Влада, од1I0ClIO МИНIICТUРСТВО финансија. на
ЧИЈем је челу Р адоје ЖУ Пlfi , не жели

. формнрање те

I1IIСТИ1)'uије.

Мсђутм,
највише
изне н ађује управо избор директора IlOрсске
110Ј1нције, кога је Ilрије мјесец дана

фltlt<lllСllја lIе бll бшш

ПOnIЩllје, аећ да се нanожи реСОР"0М

Жугиh н одмах након тога одустао од
фОРМНРЗIt.a тог ресора. Како ,Дан"
сазнаје, IIМСItОШIIIН ди ректор поре
ске IIОЈlИцнјс М и одр а l' МаРТИII О8нh
тражио је помоћ ОД посланика 11 упу1"110 IIttCMO Одбору за ClCOtlOMlljy. Мар
тиновнћје у писму истакао да је 3бог

министру дз се Сllстсматизauнја до

-

Када сам cryшю на 'У јавну

фуmщнју 11 ШIIIУСТНО радно мјесто у
МУП-у, од AISpeктopa Пореске )lltpa-

--.

11

указУЈУ

Ila

AOl1pltHII0
ШЊИ ОРf'3ЮlзаЦliOНН 06I11IК утврђен
П равилником о систсмаn'lЗ;Щllји ннје
дао ваЈъаl tе ре'ЈУЈгтате )1 о вој облаСТII,

ј ll приход ДРжзве и да 6» фоРМllР:l!ЬС
ЈlOреске IIOnИЦИЈС зна'lајно AOI'Pltll l'l-

а о чему гotlOP» ЧНlbешщn да је

Пореска ЛО1I1Щllја у Србltjtl, која
је основана 2003. ГОдИЈ! е и у саста
ву је Пореске управе, спријC'lила је
2015. ГОДlше YJ1IJY пореза У и311ОСУ од

страЦlIjl.'1, као и новим правнлником
овакав сектор ис предвиђа. Досада-

наасо да је 11Оре] IшјваЖ'III-

милиона еура

с:; "fЩ Н;Щ',t)Ыј·

<

пст

1l0С!ЈО811И

су

остале

СИдllеј

OIICPa,

ЈРУ

125,07000

Шеаi царсни фр.

CHF
GBP

0,79890

Ам е рнчк и ДОll8

4,02 милиона еура,

што

је ТРII пута MalЬc у односу на
2014. ГОДИI'У. I]рема подацима

CAD

J.n aнcM H ј_н

3 .."',"""' ......

ЛанеП1ћ
ЦpHOI"OPCK I I електроllрсllО
СIIИ CIICТCM, У којем је пред
сједник одбоllра директора
Драга " Ла ..о.етиfi , завршио је
IIрОШЛУ I'ОДИНУ са нето добит
,.:ом од

1,48840

USD

одсто у од

1111 26,4

парасли

МИЛ IIО lta. На

зарада,

Н3К1l11да

и

ЛlIчне расходе OДIIOCII

још

69

гра

се 6,97 МИJll!Она. амортизаlЏI
је 11 рсзеРВIIСЗlЫt 7,13 MIUlHOна, материјала 525,9 Хllљада,

ља.цу плус станова, У другој

бзнке, Ерсте, НJlБ, Прве, Со
СНЈСТС женерал МоltТСl1еllЮ,

седмици

Ловhен

а на ОСТЗЈ I С IIQСЛОВI'Iе рас}(одс

Цllје, доставили

Грађани су у ,]ројскту Хн

предаје ДОКУМСНта

69

1'1

КомерЦIIЈаЈlIIС банкс

УКУILlШ аКТllва
ЦГЕС-а l!Орасла је два одсто
на 230,09 MIUlHOlla, Il ерэс
поређсна добит износн 21,6

ја, IЈрсма nодаЩlма са сајта

Буд83, а у пројСI\IУ уЧССТllујс
укушlO 16 rpaljeBllHCKItX ком

www.l000p1us.me.

ПЩl1lја са УКУПJlО

МНЛНОllа, а ОДЛОЉ"СIIС пореске

так

2,8 MlIJr llOlla.

МI\

ра У I]РОШЛОЈ ГОДIЩII имао Је

AUD

одсто

трошкове

MIUlHOII~

€ypa

15

[]ОCnОВIIII расходи

9,8

седам

- чети ри ХIџьаде милн*
у МСЈI6ур1l је дошло ЧJII
хиљадс, а у Тел ABIIB, Дубајl'l,
Сан ФраНIJ)IСКО и Ванкувер 110
двије Xluьaдc.
Ј.6

КОМ

носу на Уl1ОреДНн 11еРIIОД, док

хиљаде.

прилив

приходи

смаЉСlII'! су за

ЛIIОllера, а из АThше двнје

Највсћ"

Б.МА.

Н8111tје СУ 111) I(рају децембра
ДОСТ11ГЛI'l 31,57 МИЛliOна Ii

МИШiО

хиљада

одбору.

1IС 1lЮбcРЗС.

xlUЪaдa ЉудН. Из Рllма јс
отишло

1]lшrс у
реСОРНОМ

из IIЗ8ЈСluтаЈЗ о пословању, ко

ДСС'ПiНаЦlI

око

достааљеном

јн јс објаВЉС11 на сајту MOllтe-

БenI'Ију, а нај

"сра, односно

образдожи такву одлуку
ДОКУМСIIТУ

.-.1' 'Ој.,......

уштаЈУ

f]Оllулације

мс је за РУКОВОДlюца . QЮI смпрају
да МИIIIIСТ3р Жугнh треба ВIllIдИ да

У ПРО Ј ЕКТУ ХИЉАДУ ПЛУС

Добит четири

11

ше IlOреску llOшщнју IIЗ СIIСТСМIIПlза
није, а НСКОЈlllКО дана Прllје Ilменовао

МИllllјаРДlI Дllllара . РаЗI'Оварао сам

ионери

сто

.Аустр.nиЈ емн ДОn·Р

15

ПОСЛ ОВАЊЕ ЦГЕС-а

који Је изгубио шест од

:s::

720

нису.

0 11 је

ЧН IЬСIIИIIОМ да министар Жупth брн

јСЈIO ']уље љу буuстn .

М IиlIIона сура I I Сllаnлаћеног II0pecКQГ
дуга - ,,»ше у МаРТШIОВllhевом до

ШЊIIМ Законом о IlОреској aдI>IШIII

•

имаЈући у

са ПрсЈЈ.сједI IlЩОМ Уставно,' суда Де
С3 11h:О.'1 ЛО IIИ"'llh , заТlIМ 011 за.\lјСIIИ
IIOM гснеpэnног секрстара Владе ЈЬ к
ља Il О.\I РаДО lbиh, сви су ИЗllенађсllН

МаРП1новић

Је за ЊIIХ08 ОДJlазак биhe
Аустралија н ИЗРSIЩ ' Iре1I0С" КапиrdJl.ба .
Највсћ" OДn IIB ПРОШЈrе
roдшtс б"о је у ПарllЗУ,

курс

тате у наппати пореског дуга. ОГIO

тори впасти.

НСДопустиllOCТ да се сада

популарНИЈе

-, Референтни

Мећутю~.

виду да су они омиљени инвести

Њсмачку

је IIСТр3ЖИDaIbС консултантске
Jroмпаннје Њу ВОр11д вслт.
Према нстраживању, мили-

Мар.\новић

пореским дужницима

ју lIаllУШТатн Француску,

llOказало

ДеЈан

СМЈена директора НИЈе дапа резул

које су прописане уредбом, својим
актом о уи yrpaШlЬој оргаlНlззцији Н
систематизацији рЭДН IIХ мјеста пред
види есктор п орескс ПОJlllције, кој ll
б н , CXOДlIO овnашћеlbl l ма која нмају

онери ћс у 8СЛИКQм бро

11 trР ИЛИ8а мнграна'l'З,

Је

вапа да власт нема наМЈеру да се

ропу

забрllНУТОcnt У ВС'ЈII CКOHOMI~C

три

гана јесте да, сходно l1aдlJеЖИОСТII ма

""-,,=- .

,

flРОМ'1)енипа

у юБОР!-iОЈ ГОДЈ.1НII обрачунава са

ИСТРАЖ И ВАЊЕ П ОКАЗАЛ О

У све всћем бро
ЈУ наllуштају ЕвJXI"У због ра
стућllХ РСЛНll1ОЗIIН}( теЮllја,

Је

те инс,и'уци)е био Је Мипан Ла>с и 
ћеВ'lћ КОЈИ lе дошао 2013. године.
ПРИЈе Лак .. ћевића челник ПУ био

nopecКOl' ор

унапреi}eњу стања у овој области.
Процесн европских ИНТСfl)Зција, као
и зах1јеви који се у l'ОМ llроцесу 110стављају llред ДрЖ3ll0М, а У погледу
1,0cтojalЬa сектора 1I0реске 11О11ицијс,

Миомнр а М. Муroш е сам оба
ВИЈСШтеи дз Миtшстар ЖУI'ић ISCMa
намјеру да формира пореску 1101111цију 11 да јс исту избаЦIIО из система
nlззцнје 2013. l"ОдllНе, rnjе је Сектор
1101Ј1Щllјс био СИстемати:юван у си
стематизацијн МШlllстарс:тва фшtан
Сllја-Порсске )lllpaвe. Да сам раније

упраl:iа

ЗИЦЈ.1Ја Је у више навраы упозора

оваК811 секторн у реПIOНУ,

IIC

MIUlliOlICPH

ресна

Обавсза и ДУЖност Министар

ства фШlа llсија, као

старству У l lYI1',ШIЊI IХ п ослова.

институ

директора. ПРИЈе Мугош,," на чепу

Пореске 1I0lJнцнје.

ЦИЈе напустио стари посао у МШ\Н

реаизорска

I:!ише пута Уf;азивапа у СВО

пореског д,га. За пет ГOД~IHa по

пуни тако што ћс обухвапrти ссктор

-

1""

ЈИ~! И3ВЈеш'аЈ~1ма на пашу наппату

сјСДltнци Владе без сектора 110реске

ИМСIIОвања за ЧСЈЈltиК3 пореске I [М И 

.

Државна
ЦИЈа

'Iа

YC80jella

министар

именовао Уllраво ресорни

значаЈне резултате

био обзвнјеUfrel 1 да пореска II000ИЦlI
ја неће бити формираШI 1]0 новој си
стсматизаЦllји иикад I IС бllХ lIапусТlIO
МУП - наноди ее у МаРТllllОDиhеном
ШIСМУ достаWЬСl10М предејСДlIIIКУ
одбора Александру ДамјаliOвићу.
МаРnll10вић јс апеловао иа посла
I1нке да преузму све lIeOI ]XOДH e мјере
како СlIстс м зтизаЦllја Мll ll истаРСТD;l

лаже З3 формирањс сектора

се лзкUlС ItзrulЗТНlIO

оствар и ли

обаsезе 756,6 хиљада сура.
ДуГОРО'lна резсрuнсања

35.45, а
17,17 МIIЛНОllа.
Држава је влаСllИК SS

обавс)с износс

и

крат

КQpo'lIJe

у 1I0недјсљак су IIрсдате 2з

3IlЛикације, у уторак

110 11, У срнједу
r,cтaK 16 Прllјава.

Ј.В

11

чствр

осам, а у

753

ста"'l.

Од укупног броја стано83,
641 је у Ј'Јо/Џ"Орнци, ПО дlla У
ЦеТIIIЪУ

11

УЛЦI1lЬУ,

47

У ИtIK

Шllhу, осам у Јlљсвљнма,

11

У

rpа1ЈаllИ су У пројекту ХII:

11ЛУЖllllама,ЈеЩl1! у МојкоиЦ)I,

IrpBOJ

25 У БIIЈелО:'>llIОlbу 1116 У Хср
uel' Новом.
ПРОЈекат је нрнједаll 20 101111I1101la еур", од чега llOЛОВllНУ

љаду

rшус

седмицн

одсто
акција ЦГЕС-а, а италијанска
Терна има око 22.09 одсто ДlI
оmща,ДОКЈсвласннк 10 одсто
акцнја, СКРI18СН llза кастоди
рачуна Е.lIсктромрежа Србије.

аrtЛlIкаци

СЛIНОRа,

у

предаје документа

ције, КОЈа је почела
достаВ I IЛИ
ДУ I'ОРОЧНИ

532

21.

марта,

аllлнкацнје. За

хнпотекаРНII

AIIT може да
до 21. аПрIIIIЗ

се

крс

КОIIКУРllше

у банкама које
учествују у пројекту, OДHQCIIO
код Црногорске комерцијалне

обеЮЈеђује држава средстви
ма зајма КОД БUilке за рa:llЮЈ
СП llјета ЕВРОI1е, 4S одсто бан
ке, а COl1CТВCliO У'lешће грзђа113 је пст одсто.
Ј8.

У оквиру КАМ П А ЊЕ БУДИ ОДГОВОРА Н
У ОКlltlру КII.мпање БуДII од
говора'l

11POТCКn~

'евltДеИТllраl1O је

ССДМ lще

само једна

11РlПуж6з, која се OДIIOСI! на
разлнчнте

цнјене

"а рафоВllма

1'1

производа

каси,

81111

l!3речеиа lIијслна казна.

ннје

Притуж6а на преваарне цијене
Кампању БУДII OДI"OBopaH
краЈем децембра 2013. '''ОДН
"е ПОICpCIlУЛИ су Министар
ство фШlаllСllја и Канцеларнја

Програма УНДП у Цplloj ГО
ри, а Владаје почетком фебру
ара oдriучила да

11

ове ГОДlше

настави таЈ пројекат у сарад-

ЊII са ЕлеКТРОТСХIIIIЧКIIМ фа
култетом, без ДОllUторске

110-

дршке YHДlJ-a.
Ј В.

