,"Ьощ

16. ар<Н 2016. 'IJIOStI

5.
ОВlшlЕNО 40 GODINA RADA "PIVE"

НЕ

proizvela 30
milijardi KWh

000

PROJEKAT HIUADU

РШ5 SТANOVA

Gradani do 15. ар'Пla
dostavili 684 pnjave

ј! је potpisao Ma1erba.
То se posebno odnosilo
па kопsultantБkе usluge оо

italijanske

kompanije
ВAIN мНапо, А2А ј sa
njom povezanih pravnib и
са.

Prema tom na1azu, koji је
dostavljen
cmo8orsldm
poslanieima, ltalijani su
navodno, bez ovjerenih
raeuna u skladu за vazeeim
propisima, iznosili ili ро
kuSali da iznose novae iz

softverske i п usluge оо
А2А Retieletrika i ро tom
osnovu iзрlаtila 1,17 шi
liona eura", objasnili su
2014. гоојпе iz EPCG.
аетјјоm
obavljenom
unutar EPCG је utvrdeno
da је nabavka us1uga оо
бrmе вејп Мi!ano obavljena bez tendera.
Revil.ori su se, med.utim,
"ogradili" da је to тоМа i
ЫЈо mоgпее, па osnovu
u8ovora о dokapita1izaciji

Нidroelektrana ћуа,

koja
prve kilovat sate elektriCne energije isporuCila
28. marta 1976. godine. od
poeetk.a rada је proizvela i
sistemu isporutila viSe оо
30 m.ilijardi kilovat sati
struje.
,.Rekordn.ib m.ilijardu i
285 mШоna кwb proizveli
је

U projektu Hlljadu plus. od objavljlvanJa Javnog РОzlvа
za gra!!ane 21. marta оо 15. aprlla, dostavliene su 6В4
apllkaclje za dugorofni stambenl kredit. Najvetl broj
apllkaclja predat је u Soslete fenerat. NLB I (ка OOncl,
а u projektu ulestvuJu I ЕrЯе. Prva. Lovten I КО
l1"IeI'Cijalna banka вudva. Javnl РОzlv se zamava 21.
арПla. kacla Је I posIjednJj clan za predaju aplikacija
bankama.. saо~erю ]е Iz Minlstarstva odrZlvog razvoja
I turlzma. В. ма.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

sюnо 2009, а 2010. godШnu

pamt:ieemo i ро rekordnoj
mjeseenoj proizvodnji od
230 m.iliona кwb elektricne energije, u decem-

za сахуој, FUlvio Ivo Guidi,
kazaojeda је НЕ Piva,!'edna
оо tri glavne kaЛkе u ancu
koji obezbjeduje stabilno
snabdijevanje cmogorskog
tr!ista elektriCne energije,
kao i da је 40. rodendan sam
ро зеЫ prekretnica.
Izvdni direktor EPCG
Stefano Past:ori, podsjetio
је da НЕ ћУа ијednо sa
PeruCicom i malim Ышое
lektranama proizvodi 70
odвto elektriCne energije,
dok se preostalib 30 odsto

000

О

1

OOSТO IZN051LA ЈЕ. PREMA

PODACIMA МONSТATA. МЈЕ5EtNA DEFLACIJA U МдRЩ
MJERENA INDEКSOM РО,
TR~AtКlH CIJENA (CPI). РО·
TRO~AtKE ClJENE 5U U ODN05U NA ISТI МJESEC
PRO~LE GQDINE BILE U PR05JEKU NI2E 0.9 00510.
NAJVEtl UТlCAJ NA MJESEtNU 5TOPU OEFLACIJE
IMALI su РАО CIJENA POVRtA. MESд. MLIJEКA 5IRA.
ЈАЈА ...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
000

PRIREDIVAtllGARA NA 5REtU IZ Сб 1REGIONA

U Podgorici osnovaIi
internacionaJno udruZenje

ЕРСО.

Iz ЕРСО su tada tvrdili da
вп па osпоvп tзkvШ fa1ctша р1аtШ oko 7,5 m.iliona
еша.

"ЕРСО је od 2010. do 2012..
koristiJa пslпге strateskog
partnera А2Л i za te usluge
isplatila 4,3 miliona... u
sprovodenju menadZerskih
funkcija kоristШ smo ив
luge
kompanije
8еin&Соmрanу, koja nije
роуezana ni sa јed.nот
kompanijom u А2А grupi.
za te зvrЬе рЬееnо im је
2,08 miliona. u ci1ju sprovodenja projekta поvш
brojila ЕРСа је iskoristila

Ерса

koji

od 3. septembra 2009.
potpisa1i vlada i

вп

А2А.

Prema dostupnoj dokumentaciji, revizorim.a na
uvid niје pru!en dош •
zahtjev kojim је шkazana
ропеЬа i razlozi za koriseenje usluga konsultanata u odredenim poslovnim procesima, niа 0080vorno и~.
utvrdeno је da nedostaje
odobrenje Odbora direktora ЕЈеkпорrivredе za koriSCenje tih uзlига, ali "ј
ovjereni izvjeStaji kojim se
potvrduje da su usluge izvrвene".

_.Igara

u Podgorici је osnovarю intemaclonaino Udrufenje prIпа Slf!tu l.iga.lqi јо (!Ц. kako јо saoplteno. unaprt!'denje сmogorske I regIonalne regulatlve u
toj obiastl. Udndenj. su u februoru osnov.U podgOO1kl
Vezuv. Hattrlck-PSK Iz Hrvatske. Vezw R.S. Iz RepubIlke Srp5ke 1rumunskl Нattrick вet S.R.L. В. МL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ьrп. 1 u buduCnosti namјеrзуато da obezbijedimo
зјguran i рошdan rad elekПanе. U toku зu radovi na
revitalizaciji i mооеrniza
ciji ovog оЬјeJrtз", kazao је
direktor НЕ Piva, МOanIta
dovii=, па оЬЩеzвvапјu 40

godma rada tog posио
jenja.
оо је podsjetio da је do 1.
јanпarз 2014. godina ћуа
radila za ропеЬе elektroenergetskog sistema Srbije,
saglasno пгоуоrп о poslovпо-tehniёkој saradnji, а оо
toga је то proizvodnih Ь
paciteta ЕРСО.
Izvdru rukovOOiJae Fцn
шоnalnе cjeline Proizvodnја i rukovodilae Sektora

J1'C'RAtNAтovК"
АО PODGORICA

No ОјnOVU l/ono 36. Zokona о ргlvrednlт druJtvfmo Illono 18.1 19.
Statuta Drujмt юzivaт

000

Кursna

proizvOOi u ТЕ pljevlja. Ка
da kompanija daje
snaian doprinos usvajanju
planskih dokumenata, kзо
i izgradnji pravnog okvira i
njihovog
prilagodavanja
епорзkiш standardima i
direktivama, 51:0 је poseЬпо
znal:ajno za otvaranje pregovora u оkvirп poglavlja 1S
u procesu рriзtuрanја Crne
Gore Evropskoj uniјј.
"OVе godine u Crnој Ооп
зlаvitе уеота znаСајап datшn, а to је deset godina
nezavisnosti. Tokom protekle decen.ije, sa епеrgеtБkе
taёkе glediSta, konstantno
se ulарlо u energetski ј
distributivni siБtет", kз
zзо је Pastori. Ь. м.
zзо је

XVI SKUP$TINU

lista

AКOOНARA ТРС ~RAtNAТOVlt .. АО PODGORICA

primlenjuJe se 0016. aprlla 2016. godlne

Zo сЈаn 16.05..101 S.godlne и рЮSfоfiјаmo 'Ra1rюrovl~ DCЮ, ul. Jrlene
Sovojske br. 17.' PodgorJco, $о polI!rkom и Io.wsovo.

УIWIА

Za SkupJr/nu se predlott skdro

IUIS ZA llU10

AustralllskldoIar

AlЮI_

Danska kruna

ОКК

кanadslddoW

-$--

оо lА535

Japanskl Jen

ЈРУ

1. Usvojonjl! ZopiJniko w XV SkupJr/nr akciOnOro
ТPCRalnorovit-АО od 16.06.zo 15.godinr;
1. In(orrnacijo о jedln!twnom spisku okc/onora;
1. иМЈјоnје Gotmn}eg obrotuno ха 1015. godlnu I upoz·
navon}l! sa Izvjdro}l!m ri!Vlzlje;
4.1ztxк nezavisnog rrviztxo DfU!fVO.lO 10 16.godlnu;
5. Яaz~jI! llofJOV'(t Odboro d"rkrою;

122.91

_7.5005

Bugarski lev

ВGN

i:o!ka_

CZК27.o2S

Ma(farska forInta

HUF

1.9558

6.lrnнюvonjl! &fЮYO OdЬою dlгrkrоЩ'

7. DortolmjI!OdIu~o Vi5inI rюknodr zg rodllonovo odboro
dlrrktOnJ.

З1О.54

SEI< 9.1902

Turska Ura

TRY 32212

-МIIjO

RUВ7S.012

Кlneskl јuan

CNY 7.ЗО72

$VIjaIIStd -

DNEVNI RED

7.4414

ClF1.0919

Brttanska funta

БВР

AmerI1Id_

USD 1.1284

0.7957

Мorrrijol:o Sku~tlnu se nolazi и prostorljarna Drиttvo

i i!fi se srovlJo
uvid okcionor/mo 15. dano pr/Je oddovon)a Skupltine.
Indetifikocijo okcloпoro Је dokozu}l! IItnom Ispravom.
OvIoJlrn( pџnotrlOin;k рп/о1е tipsko ovlo«rn}l!. svoju litnu korru 111
fotokoplju lilM konе vIosnlko okcijQ ko}! gtJ је орџnоrnolJo. Obtazoc
r;pskog OVIoМеn)а moli! Я' dobiti и prostorljorrю Dru!tvo.
па

Konrokt (П. 0201210-583
PRfDSJEDNIK ODВORA DlREКТORA
Aleksondor RafnarfJVil

