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SASLUSANI BIVSII SADASNJI CLANOVI BORDA EPCG

v

Steta najmanje
pet miliona?

и svojstvu svjedoka sas{usani Boris Buskovit, Miodrag Canovic,

Nikola Martinovit i Miodrag Radonjit
...., lanоуј bivseg i sз- FOТO:S.РЯЕu::vlt

С

Ugovor сјт se
usaglase о
projektima

dasnjeg Odbora direktora Elektгopri
vrede
ВOtiS

ВUSlroyjc, мiodrag ёano

Ni матпоујс vise niје Ыап
borda. ТU:Zilastvo је гаniје
saslU§alo predsjednika Ьог
da

ЕРСС

vaeeviea.

Ко

srdana

Specijalno
tuiilastvo
sumnjiCi bivseg finansij skog direktora EPCG, ItaНјапа Flavia Вјanka, da је
uёestvovao u та1уепасјја
та. Navodno, оп је sk1apao
stetne ugovore, kojima su,
па гаёuп provizija italijanske kompanije А2А, А2А Reti Eletrika i 8ain Мilano od
ЕКС naplatile vise mШо
па. Bjanko је Ыо uhapsen
sremnomaprilai tada шu је
odreden pritvor do 30 dana
koji mu је ukinutpoeetkom
mаја.

vic, Nikola мartinovic i
Мiodrag Radonjic juee su,
u svojstvu svjedoka, saslUSani u istrazi Specijalnog
tufilastva о navodnim malverzacijama poёinјеnim u
Elektroprivredi.
Ргета nezvanicnim saznanjima
"Vijesti"
tuiilastvo је tokom istrage
vjestaCilo koliko su stvamo
mogle kostati konsu1tantske usluge. Navodno, sumпјаји da su te usluge рге
рlаСепе za пајmапје pet
miliona еига.
Svjedoci su pred specijalпот tuiiteljkom Nataiom
ВOikovic priCali о konsultantskim ugovorima, kojiта је, kako se sumnja, ЕР
са osteee:na za vise miliona
еига. Nekadasnji ротoCnik
m.inistra finansija вшkоviс
Ыо је u bordu Ерса do 2013.
kada ga је zamijenio Radonjic takode bivsi ро
тoCnik ministar finansija.

Bu~kovlc

TEHNOPUT

ZUGIC О PORESKOM DUGU I ZAKONU О ZARADAMA

Tvrde da SU
platili dio
duga

Pazili firme koje su se
mogle oporaviti

Preduzeee Tehnoput doo
reagovalo је povodom teksta objavljenom u "Vijestima" 15. јипа pod nasloуот "Ispituju vezu sa уе
likim duinikom."
Iz Tehnoputa doo navode
da је istinita infonnacija о
inspekcijskom nadzoru о
povezanosti te Нnnе i Тећ
noputa MNE, ali је, Ыо
ka!u, netaCna tvrdnja da
im је dug 4.294.173 еша sa
kamatama.
"Pomenuti poreski dug
рlаееп је јтоујпоm poreskog obveznika u iznosu od
2.114.750 еига па osnovu
zakljub:!nih ugovora sa Vladom, а koji do danas nije
umanjen iz naта nepoznatih razloga i па koji Ро
reska иргауа i dalje
obraeunava kamatu, јзkо је
Vlada uknjiiena kao vlasnik te јтоvinе. Tehnoput
doo је уесpodniо поуј zзh
tjev za рlасапје preostalog
poreskog duga јшоviпош
poreskog obveznika u iznosu 1.304.421 ешо, koji se
nalazi u proceduri. Razlika
do ukupnog iznosa duga
navedenog u tekstu predstavljaju kamate koje se i
danas netaCno obraCuna.vaju па ukupan iznos duga",
navodi se u reagovanju koje
је potpisao direktor firme

Zakon о zaradama u javnom sektoru donijet uz aktivno uceste
svih vladinih resora, ра i Ministarstva unutrasnjih poslova

sasa ACim.ic. в. ма.

Iz Mlnistarstva ekonomije
"Vijestima" su шаlј da
su sa А2А spremni da
potpl~u пovl

ugovor о

upravljanlu EPCG kada

doblju sagiasnost oko
svlh razvojnlh projekata,
kao i uslova budute saradnJe. Na pltanЈе da 11 Је
tamo da su, kako su jul.e
objavl"

_IЈI.

ptedstav-

nld AlA postall zvanll:no
рlsmo

premljeru МIIU

"'_иkoЈет

tra!e da иЬ!7а zametak
pregovora.lz resora kojim

rukovodl_ ка"
kazaU su da to "рЈ tanJe пlје u nadlelnostl
Mlnlstarstva ekonoтlје-.

_

Iz Vladinog Вlroa za od-

nose sa javno«u nijesu
odsOVOn" па pitanja "VJIspred

Tu!ll~tva

iVSi m.inistar finansija
Radoje
tugic saopstio је
da driava niје nikad tolerisala poreske dugove, vec је njima efikasno
upravljala vodeci гаеипа о
kompanijama sa potencijalima za oporavak.
ОП је u autorskom tekstu, koji је dostavljen те
dijima, naveo da visinu duка tesko mо!е utvrd.iti i
Poreska uprava, јег to domјпапtnо zavisi od urednosti poreskih obveznika koji ukoliko пе
prijave
оЬгаeun,
suZavaju poreskoj
validnost
upravi

B

ргосјепе.
ОП је

podsjetio da
је Skupstina prosle
godine
odbila
amandman za је
dan glas, za sзп
kciotUSanje
kroz
КriviCni zзkоnik, а
па s jednici V1ade priје vise od godinu

odbi·

Jestl". М" М.

Za zloupotrebu poloiaja u
privrednom
poslovanju
osim Bjanka, osumnjieeni
su i bivsi izvrSпi direktor
Ерса Enrikо мalerba

i

пе

kadasnji finansijski direktor мasim.o sala.
Specijalno tuiila.stvo га
пјје је saopstilo da su traZili
medunarodnu pravnu ро
тое kako Ы saslшali i ta
dva Italijana, medutim jos
se пе zna da li su oni pred
tuiiocima pricali о sklapaпји konsultantskih ugovoга za Ерса.
ТUZ ilastvo za viSemilionsku stetu sumnjiCi i tri ег
nogorska drfavljanina iz
menadZmenta Ерса - koordlnatora glavnog finansij skog d.irektora Slobodana
тanasijeviea, rukovodioca
Direkcije za Гшansјје i platni promet venku Ја
пјШеујс i rukovodioca Direkcije za raeunovodstvo i
poreze Vojku Са1аsan. Ј. Ј.

јеп је predlog Мinistarstva
finansјја za novu uredbu о
reprogramu poreskih оЬа-

tarstva od и. februaтa 2015.
koje је potpisao tadasnji
ministar unutrasnjih ро
veza, koju је оујЬ dana рге- slova иaslro Konjevic (sadlo:iio u gotovo identiёnoj dasnji mimstar finansija).
formi Ustavni sud.
uZakon је prosao i javnu
Povodom primjedbi па raspravu, а primjedbe
Zakon о zaradama u jav- МиР-а su se odnosile па
пот sektoru, tugic је reclanove 17, 18 i 19, koji
kзо da је оп donijet uz
govore о dodacima za оЬа
koordinaciju Мinistarstva vljanje
poslova
na
finansija i aktivno ucesee: odredenim radnim mjestisvih vladinih sektora, ра i та, specijalnim dodacima
МиР-а, о
i najvisem iznosu dodatka
eemu
па osnovnu zaradu. тakode
svjesu se odnosile i па сlan 22
dOCi koji је predvidio raspom.iSlјепјdivanје u grupe poslova, i
tog Clansoostupanjunasnagu
Мј- zзkопа", naveo је tugic u
nis- autorskom tekstu povodom, kako је kazзо, "ueestalih komentara u d.ijelu
јаvnih finаnsјја koji pred·
stavljaju pokusaj obezvre~vanja оgrОDrnПоg tгu

da, odgovomosti i vidljivih
rezultata citavog Мinis
tarstva finansija".
В.ма.

•••

KREOITI U РRОЈЕКТU HIUAOU PLUS

Ueesce se moZe p1atiti
nakon odobravanja zajma
Rok otplate kredita u projektu Hiljadu plus mo!е bIti
kratJ od 20 гodЈna ako mjeselni anuitet пе pгelazi
40% ukupnih neto mjesecnih prihoda korlsnika, zaw
kljuceno је па sastanku pгedstavnika Ministarstva
odr1:ivog razvoja f t urizma, gradevinsklh kompanl\a I
komeгciialn ih banaka koje ucestvuju u projektu. Ко
пsnјсј, kako је saорstегю, пе morаји da plataju uceste
оо 5% kгedita u trenutku sklapanja predugovora, vet.
to тогџ uгаdШ 1nakon odobravanja kredita. В. Ма.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MllIONALITARA
KRAVUEG MLIJEКД. PREMA роод-

~~~u~~~~~~~'u

дРR IЩ 1.4 OOSТO VI~E NEGO U 15ТОМ РЕRЮОU
PRO~LE GOOINE. PROIZVOONJA PAVLAKE ЈЕ VEtA 3.9
ODSTO, КАЈМдКд 13,8 ODSTO 1SIRA 43,2 ODSТO, Д

SMANJENA ЈЕ PROIZVOONJA KONZUMNOG МШЕКд
53.1 00SТO.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••

IZ UNIРIЮМД POZVAU BIV~E RUDARE NA SдSTANAK

Objasnice im kako је
nastao njihov problem

VlaSf1ik Rudnlka bokslta, fiгma Uniprom metali pozvala је bIVSe rudare, kOjl tra1e trajna rjeSenja о реп
zijama, па sastanak, kako Ы Im saорStШ ko(iku stetu
uzrokuju blokadom Izvoza I uvoza rude u Sektor transporta, kako је nastao njihov problem I da Unlprom пе
mo!е da utife па tu situaciju. В. Ма.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Kursna lista
рпmјепјџје

se od 11. јџпа 2016. godlne

yAUlТA

kURS ZA 1 ЮRo

AustraUjskl dotar

AUO 1.5212

Danska kruna

ОКК

7.4355

Кanadskl

СДО

1.453

Japanskl Јеп

ЈРУ

116.65

Hrvatska kuna

HRK 7.524

Bugarskllev

8GN 1.9558

te!kakruпa

ак 27.0б7

Ma!farska forinta

HUF 315.15

~V<!dska kПJna

SEK 9.3915

Turska liга

TRY 3.2804

Ruska rublja

RU873.5915

dotar

Кlneski Јџап

CNY 7.Ј59З

~vаЈc.шId hanak

CНF

Britanska funta

G8P 0.79033

AmertlkldoIм

USOI.ll74

1.0812

