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OORlANA ТREtA AUKCIJA DRlAVNIH ZдPISд

V1ada se zaduZila za јoS
32,5 mШоna eura
Na tretol

ovоgodlЯ1/0ј

zaplsl vriJednl 32,5

aukcljl prodatl su Jи~e drtavnl

mШоna

ро prosjetnoj stopl
потјпаlГla vrljednost
IznosJla Је 20.96 тlllona. а

eura,

prirlO5a od 2,69 odsto. Ukupna

emltovanlh ddavnlh zaplsa

dostavljene su РОПLЮе оо 42.5 mlllona. Prlhvatene su
роооое оо ukupno 32.5 mШоna eura, prenosl Мlna

VLADA ТVRDI DA NIJE TAJNO USVOJEN

ANEКS

Носе

d sman·e
isplatu za А2
Predloga aneksa predvida produzenje saradnje Vlade i А2А u
EPCG do 30, juna, па osnovu ргјпсјра Akcionarskog ugovora

blznls. Rok dospjeea zaplsa је 182 сЈаna, odnOSnO за.

avgust. PтOOle гodјne је odr1ano sedam aukciia zapisa
sa rokom dospijeea оо 182 dana. В. м&.
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EURA IZNOSllд ЈЕ PROSJECNA
8EZ POREZд 1OOPRIHOSд U JANUARU, 0,4 ОD5ТО
YI~E НЕGO U DECEM8RU, РО
КдZUJU РОDДСI MOHSТДTД U
POREi>ENJU sд JANUAROM ZDlб, НЕТО ZдRADA ЈЕ
PORASlд 4,3 OOSТO. PR05JECNA 8RUТO ZдRADA U
JANUARU ЈЕ IZNOSllд ЈЕ 767 EURA,

511

ZдRADA
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CENТAR zд MONIТORING

POKRENUO APLIKACIJU

PotroSёlCi тоgп da prijave
krSeпје svojih prava

Centar za monltOfing I istra!lvanJe (СЕМI) pokrenuo Је
УеЬ apllkaclju www.potrosacl.me pomot.u koje gradani
mogu da prljave sMajeve kгЯ!Пја PfiJva potroSafa I
~Ijи fotograflje, audio snlmke I slifne dokaze kOjl na
to иШији . Iz СЕМI-ја su saop~tiii da te veb apllkaciJa
uskoro dobJtl i mobJlnu vel1iju. 8. ма.
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Кursna

lista

prlmjenJuje se оо 01. rпaпа 2017. godine
YAU/ТA

IUIS lA 1 EIIIII

АustraЩsId

Daлska

_

kruna

AUD13II07
ОКК

7.4332

КOnOd5Id_

CAD1.ЭIIИ

JaPanSkJ јео

Јру

-Вugшki

lev

118.83

_7АЭ65

8GN 1.9558

~Madarska forinta

czк 27.1121

$--

SEКt.5615

Turska lira

TRY 3.8391

RusIoI"

R\JI61.7S!i

Кineskј Јuan

-$1IOIjausId -

Brltanska funta

HUF 308.25

СНУ727ВD

CНF1.0648

G8P

0.в53D

USD1.0597

ZA EPCG

Skup!t:i.ni i potpisan u ау 
guзш prйSle godine, predујшо izgra.dnju drogog blо
ka Tennoelelrtrane pljevlja,
drtavnu kontrolu паd rз
dom mепаdimепta, odriса
пје А2А оо arbltra!e dok се
ЕРСО i driava imati pravo
na zahtjev za naknadu i!itete
u slul:aju krivifuih proce-

MILORAD MIL01evlt
1aoo u pregovoriта
sa italijanskom kompaniјот А2А pokuSava
da smanji vrijed.nost izlazпе (put) орсјје iz Elektroprivrede (EPCG) за ranije
dogovorenih 250 mШоna
eura , kazali su "vijestima"
iz Мinistarstva ekonomije.
"'Токот pregovora otvoreno је pita.nje шnanјепја
vrijed.nosti izlazne opcije u
korist ddave,
иCinјеп
OOreden.i napredak, аЈј ко
na~ап dogovor nije postignut, уеС зи ве strane за
glasile da се рјta.nје dOOatпо razmotriti u periOOu
obuhvaCenom
aneksom
Akcionarskog ugovora", rekli ЗU "Vijestima" iz Ministarstva па аје је te.lu шi
nistarka Dngica sduШ.
ТVrde da vlaOO nije tajno
шvојш Pтed.log aneksa лk
cionarskog ugovora за А2А,
уее је u l:etvrtak Ьо intem.i
dokument razmatrana јп
{оnnааја о rezultatima
pregovora drfave i italijanзке коmрaniје u okviru ко
је је do8tavljen i Pred10g
anoksa.
"као !to smo ViSe puta
najavljivali, odmаЬ nakоп
шvaјапја па V1adi, sa 08novnog шјш ovog dokumenta ЫСе skinuta oznш
intemo i оп се ЫЬ dostupan javnosti i upuCen
Skup!tini па usvajanje",
saop§tili su iz Мiniзtзr

V

за.

Pravo prefe kupovlne vafJ I kad

IstеkПQ

nefinisana је i vrijednost
izlazneopcije ро kojoj Vlada
рсешiшa зvе akcije koje
А2А ima u EPCG za 250 тј
liопа еша u 7 gосШпјih в 
ta. Nakon aktiviranja put
орсјје, А2А је u obavezi da
ne blokira odIuke koje pr~
dlafe driava, а prevashodnо odIuke u vezi за drugim
btokom ТЕ, Ьо i pravo
рсеЬ! kupovine.
"Pravo preee kupovine 08taje па зпш i kad istelme
ugovor", kazali su iz Мinis
tarstva. Dodaju оо је na ovaj
пасш drfava omoguCila da
ве realizuju kljuCne investicije оо kojih је najvafnija

ugovor: Sekulit:

Ddavanja u CG morala Ы da
zalnteresuju ltalljanskog tUlIOCa
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Dodaju da tek k.ad ga uз
parlament mof.e ве ВО
уопь о Лkооnarsкот ugovoru.
"Dak.le, u pitanju је svega
pa.r dana оо razmзtranја па
v1adi do skidanja oznakе interno i upuCivanja skupStini na odIuCivanje. Razumljivo је оо svi pregovori ро
drazum.ijevaju i strategiju
pregovara&ih strana, ра
stoga oznak.a intemo па dokumentu. sa druge strane,
int~res јаvnosti u potpunoвti је z.a!tiCen linјеniсот
da је rezu.ltat pregovora. ја
van рп;е njegovog usvajaпј. u p.rlamentu-, ~ iz
ovog VIadinOg resona.
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Sto se grbo
rodi, vrijeme
пе ispravi.. , Niti
jedan
medunarodni пј
domaCi pravni akt
пе obavezиje

Vladu (vec
suprotno) da sa
manjinskim
akcionarom sklapa
ugovor о
menadzmentu",
rekao је Milii'kovit
drugi blok ТЕ, а tu spada i
prevodenje zete u Кrupac,
treea (аха projekta ugradnje
automatskih brojila, вшш 
ја za НЕ па Limu.
Pf@d.sjednika Udru!enja
manjinskih akcionara ЕР
со VasШja МIНВшviCa пе

На рјta.nје њt заdri.i Рсе

dJog an~ksa ugovora, iz Мi
nistarstva su odgovorill da
оп predstavlja saglasnost
оЫји stranе, v1ade i А2А da
se prOOuti saradnја do 30.
јuna ove god.ine, na osnovu
рrinciра definisanih osnovnim Akcionarsk.im ugovo'от.

Iz Мinistarstva podsjeeaju da Лkаоnarзю що
vor, хојј је шvојеп u

"

"Pre8owrl tajnl јег se radl

о

koruptlvnom

poslu~:

Mllli::kovlt:

fudi ito зu pregovori за А2А
t:ajni.
"'$to ве grbo rodi, vrijeme
пе iзprзуј. sa.mi аЬос А2А
је visokokoruptivni posaо,
ра nije ni 6Jdo da su svi
pregovori i razgovori а
medu partnета - Dukanoујеа i А2А u visokoj zoni
tajnosti...
Niti
јedan
medunarodni ni domaCi
рсаvni akt пе obavezuje
v1adu (veC suprotno) оо sa
тапјinskim
akcionarom
зldaра
ugovor о ше
nad!mentu", ociјеniО је Мi 
li&ovic.

