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PREOSJEDNIКA ODВORA

RAE

Zajnteresovani se mogu
prijaviti narednjb 30 dana
Regu!atoma аиепсlЈа za energetlku (RAE) objavlla Је
konkurs za predsjednlka Odbora te Instltucl{e. Kandldat.
pored dokaza о IspunJavanju uslova, tгeba da dostav1
оо]е vlt1enje яапЈа I razvoja regu!atomog procesa u

energetskom sektoru сте Gore, prenosi Мlna bIznls.
Konkurs је. kako $е docIaje, otvoгen ЗА dana. Predsjednlk Odbora se Ыга па pet godlna i оп ne mo1e
Iяovгетеno bltl postanlk. odbomlk. odnosno osoba koја Је lzabrana. postavlJena IU lmenovana u Vtadl. 8. ма.
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41 59

DOLARA

K~TAOJE
JLКE ВД-

~~L~~~E

,

DONSKOMTR!I~тu. SKORO КАО PREТHODNOG DANA

ТRGOVANJA. ZNA(дJNIJIH PROMJENA NIJE ВIUО NI

NA AMERltKOM TR!I~ТU GOJE ЈЕ ВARELDM TRGOVANO РО 41.46 DOLARA JER SU NERVOZNI ULAGAtl
NAKON EКSPLDZIJA U BRISEW POТRд!lLI uтotl~ТE
U SIGURNOJ IMOVINI. КАО ~TO ЈЕ ZLATO.

••••••••••••••••••••••••••••••

••

PRIJAVE GRADANA ZA

PROJEКAT

HIUADU

РШS

Drugog dana predat 61
zahtjev za staшЬеni kredit

6radaлi su ЈОСе. drugog dana prl}av~lvanja za штЬеп!
kredft u okviru pro}ekta НЩаdu plus, predaU б1 apUkacJJu
ЬапIшта. od toga su 32 zahtJeva prЮaи u Sosiete
leГ)E!ral bancl, ро seclam u СКВ i PrvoJ, tri u ЕгЯе i 12 u
HLВ. Ukuprю su jufe I u ponedJeljak gral1aлl predall 444
apUkaclje. 8. ML

.............

•
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2016. godfne
К\JAS

Austra[jjskl dolar

ZA 1 EIIIIO

AUD 1.4751

Dansi<akruna

DКК

Кanadski

(АО

7.4541
1.4679

Japanskl Јеп

Јру

125.13

Hrvatska kuna

HRK 7.5380

Bugarskllev

BGN 1.955В

t.!ka kruna

ак

Mat1arska forinta

HUF 312.60

~vedska kruna

SEK 9.2315

Turska lira

ТRY з.zz60

Ruska пЈbljа

RUB 76.233

Кineski Јиап

CNY72791

dolar

~vajcorskl

_

27.037

CHF 1.0887

Brttanska funta

GВP

A.-..n!kldolar

USD 1.1212

0.7879

IZVJESTAJ ZA 2015.

Profit Svjs
osiguranja
17.000 еша

Zakljuceno ЗОб
aneksa ugovora S

НААВ је ргјргеmјО

i dostavio korisnicima kredita 482 ponude
za zakljucenje aneksa ugovora, od kOjih је prihvaceno 350

Н

јро

Лlре

Adria

Ьаnka (НААВ) ",kljuCila је do ро
lovine ovog шје

seca

sa klijentima 306
ugovora о konverпјј kredita u m..jcarsk.im
franciшa и еше, od ukupпо 350 ponuda koje је РМ
vati.la, роIшzuји podaci
centralne Ьankе.
тi podaci saddani 8U U
infоrmаојј о nadzoru nad
sprovodenjem Zakon.a о
konveпiji koju је centra1na Ьankа (свеО) dostavila
skupStinskom Odboru za
ekonomiju, finansјје i
budZet. lnformaciju Ы Odbor trebalo da razmatra u
ponedjeljak.
anеЬа

Informaclju CBCG razmatral:e skuр!Шnskl odbor

U kategoriji
kredita za koje
niје zaldjueen
ugovoro
konverziji,
preovladavaju оni

saveCim
kaSnjenjem u
otplati

gu Zakona banka је шuр
по zakljuCila 762 ugovora о
kreditima u Ауајсаrз.kiШ
franciшa koji su vПјеdni
129,9 mШопа еиса.
Konstatovano је da se
ukupno 482 kreditne рас
tije nalaze u lcred.itnom
portfoliju banke, dok је и9
uзtuрlјenо drugim prav·
nim lkima (faktoring
kompanijama) za dalju naplatu. ма. М.

1.2 mШоna еша,

navedeno је u izvjeStaju 00javljenom. па sa.jtu Montenegroberre. od samog ро
зЈovanја iz djelatnosti osј 
guranја kompanija је imala
negativni re2:Ultat ос! 78 ьј
ljada eura i Ыо је manјј za 27
hiljada и odnosи па 2014.
goc!inu.
Pozitivan rezultat ostva+
ren је zahvaljujuCi pribodiта оо ulaganja i kaшatз оо
9S hiljada еUПI. ОУај prihOO
је godinu ran.ije iznosio 151
hi1jadu еша . veCinski vlas-

NekadaSnji
gradevinski
gigant LovCen

inVest 1ani iшaо
dobit оо 1,5
mШоna

Nepravilnosti u aneksima
otklonjene, nadzor se nastavlja
PosIjednje informacije koJe
su bIte dostupne posl.anf-.
clma su da Је CВCG SrI!dlnom

decembra da1a rok
osam dana da ot-

ООпс! оо

klonl nepravllnostl koje su

sadrtane u anekSIma.
Naivl!e ј. ЫIo SIJOП10 to
banka u anekslrпa
nave1a da Маko nakon stu-

~to Је
рапја

na snasu aneщ Us-

tavni sud dOrIeS@ odluku da
zakon u clellnl IU djellm~no
nije u sk1adu sa Ustavom.
kooSl1lk kredita је du!aл da
vratl bancl sve beneflcije
stetene ро osnovu tog

Aneksa Щ uop~te па osпo
vu Zakona~. НАдВ Је ро
nalogu CВCG nepravilnostJ
ukЮnIo, ~o је vrhоvпа то

netarna JnstttuciJa u postupku naknadne kontrole
utvrdila м је Ispo~tovano.
·CBCG је 4. februara donio
zakЦulak da је НАдВ 0'-

klonlo nop<aVIlnostl "'vrdene џ postupku nadzora
nad sprovodenJem Zakona.
I nakon dc>nmenJa tog ы
kllu1ka 1dalje se nas'аvlја
nadzor u vezl sa zaklJuflvanjem 'Ih u8OVOfil", navodl
СВСС; u Informadji.

paniјј Неtз.

Zbog toga је jed.na оо
opcija ьиа da se izшiјеni
Моп, ali su predlagac и
kona Demolиats.ki front i
Centar za zastitu potroSaca
(koji zastupa grac!ane u
sudskom sporu sa НААВ
zbog tih kredita) шЩе
vali da se zakon пе mi·
jenja. Njihov stav је da је
Zakon јasno napisan i da se
odnosi na sve kredite.
ћеша podаciшa iz decembarskog
izvjettaja
CВCG, do зtuрanја na sna-

Шu Ьiznismeni Уе

selin ВarOViC i DamJanИо
sta, imalo је u proSloj god.ini
neto profit ос! 17 Мјада euт, znatno manје nego godinи ranije kзда је dobit iz·
nosila 2s hiljada еUПI.
Prihodi od premija iznо
вШ su 2,3 mШоna eura i ЬШ
su pola miliona еша уеСј
nego u 2014. godin.i.
Poslovni rashodi ЬШ su za
300 hi1jada eura уеСј i а·
nosili su 1.,.2 mШоna еша.
ТrOSkOVi sprovodenja osiguranja poveCan..i suza oko 200
Мјада па

ћета infопnаСЈјј cвeG,

u koju "Vijesti" iшаји uvid,
НЈРО Лlре Adria Ьanka је
pripremila ј dostavila koпвniciша kredita 482 ро
nude z8 zak1jucenje aneksa
kojim cf: se defmisati konуепЈја,
odnosno repra.gram duga, оо kojih је
рмуа&!по 350.
"u ovu kategoriju lcredita
za koje niје zak1ju&'n ugovor о konverziji, prema
infоrшаајаша НААВ, preov1adavaju krediti kod ko-јЊ su u ran.ijem periOOu
postoja1a уе<:а ka!njenja u
otplati, по i krediti z8 koje
је рпје stupanja na snagu
zakona о koverziji рош
nut postupak prinud.ne naplate. Na osnovu ovog
trenda ве moze pretpostaviti da се jedan broj ko-risnika kredita, а narOCito
хоПsniа хој! Ви уеС prihvatili ponudu banke, u па
rednom репОО" pristupiti
zak1јuбvапјu
odgovara·
juceg anеkза", konstatova·
lа је CВCG u infоrшасф.
sku~tinski Odbor za
ekonomiju, !inansјје i
bud!et је potetkom de·
cembru prosle god.ine razmatrao izvjdtaj о nadzoru
nad sprovodenjem Zakona
о konverz..iji i njegovu do.
punu шјет tog тјеsecз.
CВCG је u prvom izvjettaju ukazala da se problешi u primjeni zakona
od.nose па tretman kredita
koji su zatvoreni prije vreшеna i na lcredite koji su
ustupljeni faktoring kom-

ViS оsiguranје, kojeg preko роуеи
nih firmi kontro--

nik SViS osiguranja је Но-
telsko preduze<:e Fjord iz
Кotora koje ima 68,8 odstо
akcija. veCinsJri Уlasnik
Fjorda sa. 94 odsto akcija је
firma ЛlрЬа inуeзt, ајј su
јedini

osnivaCi. veselin

Ба

rovic i Da.mjan Нosta.
NekadaSnji gradevinski
gigant, Lovёen inуeзt proSlu
godinu Z8vdio је sa. profitom od 1,5 шiliоna еша, za
razliku od m.inusa.u 2014. оо
6fi1 hilјада eura.
Ovaј rezultat nije ostvaren iz poslovnih aktivnosti
koтpaniје, koje su post.a.le
m.inome proteklih goclina,
уее zahvaljujuCi. "finansiј
skom prihOOu" od 2,7 шi~
поna еша. U izvjeitaju оЬ
javljenom na sa.jtu Montenegro Ьепе niје navedeno
оо &'р је ostvaren оvзј

prihod, ali оЫfnо se odnosi

na prodaju

iшovinе

ili na-

рЬш роtrШvanја. Poslovni
prihod. iznosiо је svega 13,9
biljada еша. Akumulirani
вanka

za.kljutlla 762 ugovora о kreditlma u franclma

gubitak. bez оуе dobiti iznosi
1,9 mШоna. G. К.

