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38.

На основу члана 6е став 2 Уредбе о висини
накнада, начину обрачуна и плаћања накнада због
за га ђивања животне средине ("Службени лист
РЦГ", бр. 26/97, 9/00 и "Службени лист ЦГ", број
33/08), Министарство уређења простора и заштите
животне средине, донијело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ,
САДРЖАЈУ, НАЧИНУ ШТАМПАЊА И
УПОТРЕБЕ ВИЊЕТЕ
Члан 1
У Правилнику о облику, садржају, начину
шта мпања и употребе вињете ("Службени лист
ЦГ", бр. 81/08 и 5/10) члан 3 мијења се и гласи:
" Основна боја Вињете, која се издаје
страним пра вним и физичким лицима, која
користе друмска и моторна прикључна возила је
урађена по сље дећој спецификацији - UV
специјалне:
- pantone 2728 C,
- pantone 300 C,
- process blue CYAN C,
- pantone 2707 C,
- црна,
- бијела.
На десној и лијевој страни Вињете исписују
се мјесеци важења Вињете, римским бројевима
плаве боје, од I-XII, а на доњем и горњем дијелу
Вињете испи сују се дани важења Вињете у
мјесецу, арапским бројевима плаве боје од 1-31.
На лијевој страни Вињете исписује се
бијелом бојом ознака категорије возила, а испод
ознаке се црном бојом исписује серијски број и
цијена Вињете.
Поред ознаке категорије возила, са десне
стране, у вертикалном низу, исписује се година
важења Вињете, арапским бројевима, бијеле боје,
а са лије ве стране временски период важења
Вињете, латиничним писмом, плаве боје.
У средишњем дијелу Вињете налази се холограм "CG", и лого Вињете , који се састоји од четири дијела плаве боје, у различитим нијансама у
чијем средишту се налази разгранато дрво бијеле
боје.
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У десном углу Вињете се налази ознака
временског периода важења Вињете, латинично
слово G, плаве боје.
Образац Вињете из става 1 овог члана, дат је
у Прилогу I који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни дио.”
Члан 2
Члан 3а мијења се и гласи:
"Дневна, седмична или мјесечна Вињета коју
плаћају страна правна или физичка лица која користе друмска моторна возила и њихова
прикључна возила за превоз терета чија је највећа
дозвољена маса већа од 3,5t (категорија N2) и
моторна возила за превоз терета чија је највећа
дозвољена маса већа од 12t (категорија N3) је
квадратног облика.
На десној и лијевој страни и горњем дијелу
Вињете исписују се дани важења Вињете у
мјесецу, арапским бројевима плаве боје од 1-31, а
на доњем дијелу Вињете исписују се мјесеци
важења Вињете, римским бројевима, плаве боје од
I-XII.
На лијевој страни Вињете исписује се ознака
времена трајање вињете, плаве боје.
Испод ознаке из става 3 овог члана исписује
се серијски број и цијена Вињете, црне боје, а
изнад ознаке времена трајање Вињете се исписује
година у којој важи Вињета, арапским бројевима,
плаве боје.
У горњем десном углу Вињете налази се лого
Вињете, који се састоји од четири дијела плаве
боје, у различитим нијансама у чијем средишту се
налази разгранато дрво бијеле боје, а у средишњем
дијелу Вињете на десној страни налази се
холограм "CG".
У доњем десном углу Вињете се налази
ознака категорије возила.
Образац Вињете из става 1 овог члана, дат је
у Прилогу III који је одштампан уз овај правилник
и чини његов саставни дио."
Члан 3
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
објављивања у "Службеном листу Црне Горе."
Број: 01-805t
Подгорица, 28. децембра 2010. године
Министар,
Бранимир Гвозденовић, с.р.
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