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Zlatko Vujovit

Rade MiloSevit

Vi~ оо 60 OOsto grada·
па smatra da zakonski

Skandalozno је 51:0 је mini·
stru prosvete Predragu Во
!ko\Iitu normatno da ogtasl
za lЗ~lјауа пје asistenata
па fakuttetima traju jedan
d,"

treba regutlsatl selekciju
za izbore kandldata za
poslanifke l funkcije u
partijskom \lrhu

Vukёеviс

krije kako је
naplatio 800.000€!

IJ

- Kada se па to doda da
s u terminali postavljeni u
Ыanата bez ikakvog zз
konskog ulemeljenja, рro
Ыеm se pravi јо! уесun, jer
se sumnja da је VeliId deo
prihOOa iJзо u пеЈе
gзlпе
tokove.

шепјепi \riilac dutnosti Uprave za
igre па sreCu Шја

ушСеујс јо! niје saop~tio

ро

kojem osnovu

је

u bu-

dfet рмоооvanо 800.000
evra рroЮе godinе.
zbog пејазпоеа u vezi s
парlаtош prihOOa u tom
iznosu otvorena је istraga
koju уоо! Osnovno dr7...avno
rufila~tvo
u Podgorici.
Istrnga Ы иеЬalо da utvrdi
~pravni osnov" za парlасl
vaлје oko 600.000 evrз, §to
је navedeno ka.o wprihod od
'еrminalа~ . Zakon о igrama
па sretu пј u jednom tlanu
niје definisao da su tепni·
поо јgrз па sretu vet rekvizil, tako da пе postoji nikakзу dokume nl koji defini§e

Niko

оЬraeuл,

kзо

§to је to propisaпо za druge igre
па sreCu. Sшnnјiv
паёin оЬraeuла рПhо-

da оо tепniпalа Ыо је је
dan od g1avnih razloga za
smenu УшСеујеа u aprilu.

Neprijatna tema za SDP

парlап роresЮ.

OOobrovoljili da dd.avi daju

roујlз

dug od Ре
i lvaлоviеа izbegзvз
odgo\!Or svesno se ЬаvЮ
dugom drugih finni, konkretno 1v рјnk М.
lz рјnk М ј и Се su ропоvШ
da svoje obaveze prema drЬуј redovno izmiruju i ро 
zvзlј Копјеујlз da рredznо
sзор!п podatke о dugu ..уј
jesti

evro - рошШ su iz pinka М

N

•

ВIOICade јој

nema!?

- Ministre, ko jo~ u

Gori duguje

РDУ

та, а

Стој

mesed-

da ти Роreskз ирт
bloldra rзсun odmah
- osim vlasnika. ~ Vijesti N ? Iz
saop~tenja Ministarstva б
nansija znаји se рreciznо
пе sзmо minип, nego i sekunф ka.da је pink М ирlа
(јо, ali zato пе more da se
sзор~п cak ni mesec, а то
Ма пј godina kada su se ро
sJednji рш vlasnici Vijesti
уа пе

•

minisl:nJ. Копјeviro.
Оа Копјeviс пе teli da go\!оп о obavezama Реroујlз i
lуanоујса ромшо је i јиСе,
ka.da пјје OOgovono па sзо
p§tenje pinka М, ka.o §to је
10 uradio u utorak vete.
Podsetimo, Реroујс i lvз
novic Шruрпо dd.avi duguји 1.035.936 evra ukoliko se
rзеипа dug za поvinе, 1v i
nedeljnik ~Monitor" . ovo
svojevrsno kreditiranje Ре
roујеа i lvanоујеа, koje је
omoguceno od Poreske
и ртуе i RDC, niје dozvoljeпо nijednom drugom те
Фји u Стој Gori. Dugovaпје Vijesti УеС је Peroviea ј
l vanоујеа uvukti u velike
prekdaje. Ali njihovi salюr
ci su i dalje u dd.avnim organimа, ра se i prinudna
naplatastopira!
Н. U.

Istraga koja se уооЈ u Osnovnom tu!ilafu>u, prema saznan;i·
ma Informera CG, izazvala је paniku u SDP, јес 5U pojedini blznismeni bIiski funkcionerima stranke u tom "poslu".
. Bilnismeni su u strahu da пе budu trtvovani, је, su utoiili
поуае, а sada moraju da dokazuju kako 5U napla6vati. Vetiki
је probIem, jer su prihodi рПstојпј, а izdvajanja drtavi minor·
па. То је jako пещodпо рпапје ta mnoge u SDP· tvrdi па! sз·
govomik.

-

пе znа

nakoji па
сin
se
obralunavaju
osnovi се za (е
rminalе -

navod.i м
govornik
blizak istrazi.
ћета njegovim refima,
upravo zbog istrage se сео
sistem па§ао u probIemu,
jer sada mnogi vlasnici \са
fana iznose terminale i
odustaju od prired.ivanja
tih igara.
PovcкIoт spomih prihoda od terminala. odgovore је
zat:rafio i deo pos1ani.ka u crnogorskom pariamenru, koji
zahtevaju оо ministra finansija Ra§ka I<oпјeviCз da un
dostavi podatke.
Е. L

