новине
СПЕЦИЈАЛНО ТУЖИЛАШТВО ПРОШИРИЛО СПИСАК ОСУМ -

ЊИЧЕНИХ ЗА МАЛВЕРЗАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ

Под
истра
муж

послан

ДПС-а
•

Нанон спроведених истражних радњи, за мал

верзације у Електропривреди је осумњичен и ко
ординатор тавног финансијског директора Сло
бодан Танасијевић

I

КУПОВИНА СТАНА У ИЗГРАдЊИ ПРЕКО ПРОЈЕКТА ХИЉАдУ
ПЛУС БИЋЕ НЕМОГУЋА МИСИЈА ЗА ВЕЋИНУ ПОДСТАНАРА

ДО усељења и
мата и закуп
ДОГОВОРИ ПИ СЕ КАТНИЋ И МАРОВИЋ
ДАНАС IЮТllИС НА СПОРАЗуМ

сваку

аферу
о попа
не
• Светозар Маровић у споразуму признао кривицу
за седам афера, а кано је у пркпюру био шест мјесе
ци до6иће још три године затвора
РАСПРАВА О ВЛАдИ СЕ НАСТАВЉА НА ДДНАШЊОЈ
СЈЕДНИЦИ СНУПШТИНЕ

ДПС долази,
=

Мило не"е.."

~ поне.цјељаи, 16. мај 2016.

ЕКОНОМИЈА. МАРКЕТИНГ

КУ П О В ИНА СТАНА У ИЗ ГРАДЊИ ПРЕ КО ПРОЈЕКТА ХИЉАДУ ПЛ УС

БИЋЕ НЕМОГУЋА МИСИЈА ЗА ВЕЋИ Н У П ОДСТАН АРА

До усељења и

SТАNТАSТlёNА

камата и закуп
•

Банке ће давати греје период одрећеном броју клијената, од
максимум годину дана. Током греје периода клијент ће плаћати
камату. Све банке савјетују да клијент, уколико је у могућности,
почне одмах са исплатом кредита, без греје периода

Пројектом "хиљаду плус"
Нllje прописана да банке МО
рају да дају греје период rpaђаннма који кynyjy станове у
нзградЊI', 8еl\ је то остављено

Први ваучери средином маја
за кynoeинy

735 стам6еник Јединица нонмурисаће 725 гpaЪr

на. Из npoјeкrног одбора су IiilНOН эаврweтмa јавног l103И8ёI rpa-

њнма на слободну lIOЉy, каза·
ПК су «дану» И3 Пројсктног
одбора. Са друге стране, бан·
ке, ИШСО нијесу обавезне, ВС
hином I\е КУl щима давати греје

&ана нaeenк да би стан npeмo хиљаду nлyc могno кynмnt 400 до

период

љења. мoryћe jt да оваЈ пут још мање граflaнa ријl!WМ craм6eнo

од

максимум

roдниу.

Грaljаннма, који купују стан,
то неnе много nO!oloh.t, јер ће

500 домаћинстава. на npownом noэиву за нynoвину Cr.IНa преко
хиљаду плус се npијiI8ИIIО 800 гpal)aнa а CtiIН нynмno IbМX 4Зэ.
З60r &еIИ4НОГ броја noнyt;eмиx станова у изr-paдњ.и м ... њени

це да fIe гра&ани морати да маl'laју рате за кредите м npиje усе
nмтaњe Iq)OЗ nPO~ хиљаду плус.
Прве ваучере npoјентнм одбор
додмј&nиnt cp!tДМНDМ маја.

r.e

током греје периода морarn да

nлаћају камату. За кредит од

50

хшьада еур.а н роКОм omлате

од 20 ГОДlIНЗ, У првих 12 мје
сеuи К3М81а ИЗIIОСИ 1.960 еура,
што је мјесечно 160 еура.
~l ајВllше IUlЛ tlкаШlја за стам

бени кредит било је код Со
снјете женеpan банке МОН
тенегро ~ 233. И з те банке су
ка3llIlИ да I\е одобрити греје
С IШК8.

овај начИН банка ће по

кушати да OJIзкша СlП)'ациј у

клијСlПнма који сада nлаћају
закуп стана. Грејс период ће

да свако одступаље од редовне

мјесечне отплате ствара додат

не обавеэе за клијента, цrro је
посебно нзражено код креднта
са ДУЖом рС!ЧIfОшћу, НЛБ ба.ll·
ка ће caвjtr088rn клијенте да
не врше пролонrнрање кpeдlfТ

период одређеном броју КОРИ

- На

би се МЈесечЈlO nnallање yroво
peffe камате. Имајуn'и у ВИДУ

- 3а кредит од 50 хиљада, са
роком отплате иа 240 мјесеци,
мјесечни аиуитет је 302,1 еура,
а УКУI1Иа К3.чата за првих 12
мјесеци ИЗНОСИ 1.961 еуро If
1"0 :Ја кредит без грејс периода
-

иавели су нз Комерцијалне

банке.

из НЛБ, Сосијете и Ерсте
баике ииј есу жељелн да пре

мнх обаве:Ја - саопuпкли су из
НЛБ банке.
из Ерсте банке, код које је
ал.лНЦИpal10 69 грађана. казали
су да ће одобравање грјс пери
ода бlfТИ I1peДJ,lCТ диреlmlОГ

до )'сељења, односно НЗ'lIздње

договора са клијентом и зави-

жељеиог стаиа, имahе грађани

цизирају кол ико се од укупне

рате од 300 сура, односи на ка
мате током грејс периода.
Проблем са маћањем рата

који живе као подстанарн. Та
квих n'е, нажалост, бити најви
ше, као и што је и иајвише ие
довршеИllХ станова поиуђеио

\I

преко пројекта. Од 135 поиуђе
IfИХ стаиова, 685 је у IfЗrpадњи.
Подстанарн he, да би купи
л и стан у изградњи , морати да

плаћају кирију, рачуие и pВ'IY
:Ја кредит. за стаиове је иајви,

ше 3WJ.икација сп!гло од мла·
дих брачних парова и једно
ЧJlаних домаћИlIСТава, који h с
проhи кроз прави финанснјски
пакао да би се домогли крова
HaдrдaвoM .

Млади брачlfИ парови су
предали 220 аl1ликatlија за ку
пови и у стаиа, а могу да купе

стан од 41 до 60 квадрата. С
обзиром да су цијеие квадрата
Детаљ са граЬевине

трајати до

усељења,

макси

мално 12 мјесеци. УlФJlико су
клијеlml у могуhности , наша

сугестија је да одмах почну са
отплзтом кредита

-

навели су

кз Сосијere бaнtt.
НЛБ банка, код

kOje је

ал.ли

цнрало 190 грађана, саајетова
I\е своје клијенте да не щю
лонntрају rшaJIање креДIfТНИХ
обавеза.
- Уroвором са Мииистар
ством фннансија н М иии

cтapc11lOM одржнвог развоја,
НЛБ банци је дата MOryhнocт
одобрења грејс периода. Ои
је дефинисан на МЭЈ[с имални
период од 12 мјесеци. У току

трајаља грејс периода вршиnо

сиће од коикретне СН'Ј)'ације н
проијене боннтета клијеlЛ'D..

-

у току грејс периода, кли

јент I\е маћатн исfUЪУЧНВО ка
М3'Ј)' и а уговорена средства

-

је:Ја кредит од 60 хиљада сура
рата 361 еуро. Током грејс пе
риода би се плаћала само кaMII
та, што би значило мјесечно од

грађана, неl\е дaвarn грејс пе
рнод. ИЗ ЦКБ иијесу хтјели да
се оmашавају овнм поводом,
док из Прве и Ловllеи банке

дода мјесечна к.ирија од про

нијесу одговорклн иа питања.
Прецизан износ камате, ка

ку, око

ју I\e грађан ин који подигне

парове са просјечним платама
од 500 сура значила би иемогу

50

хиљада сура, са роком отплате

од

20

годииа, IШатити у преих

Ј2 мјесеци, дали су једино из
КомерцИјалне банке.

пи стан мopana бм да подигне нредит од 2' до 1.6 XМJbiIД8
еура. за кредит од 2' хиљаде Мјесечна рата бм И3НOQU)i 144

.40

до 60 хиљада еура.
за кредит од 50 хиљада еура
мјесечна рата је 302 еура, док

иавели су из Ерсп банке.
Комерцијална банка Будва,
код које је artЛИЦИр8ЛО четворо

Једночnана домаћинства
пре.aanа 223 захтiева
Једночлана доЙаfиtcтвa. мnм ~ OCOSa КOJi жели да ку

еура, дом је 3а мредмт од

станова поиуђеlfНХ преко про
јекта око хиљаду еура, :Ја кров
над главом бн им требало 41

XИIWДiII рата

ДјЈ би rpa&aнин са npocјечном матом од

2.41 еуро . То эначи
500 eYP;I који ЖИ8М

160 до 190
сјечннх

NIKAD POVOLJNIJI KAEOIТ
JOS NIZA КАМАТА
JOS DUZI АОК OТPLAТE KAEOIТA
NAJPOVOLJNIJI OBRACUNSКl МЕТОО
ZA KUPOVINU STANA I REFINANSIRANJE
STAMBENIH KAEOIТД КОО DRUGIH BANAKA

еура. Када се томе

200 еура,

мус рачуии

:Ја струју, воду, кабловску н ИН
териет за uпа треба, у просје

100 еура,

купови на ста

на у кзrp3дЊн.за младе брачне

n'у мнсију. Оии би према овнм
прорачУИlfма морали мјесеч

но да плahају :Ја рату, кирију
И рачуне од 460 до 500 еура.
Толико би сваки мјесец млади
брачни паровн NОрали да ма
ћвју док грађеви иарн не изгра
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де станове .

Собзнром даје од 135 пону
ђеиих станова, 685 У кзградњи,
веhина anликаиата ће се суочи

111:1
t 19 900

ти са овако високим трошкови 
ма И дилемом да ли да годи ну

као noдcтaнap морао да до иэградње стана и усељења мa1'la

и више мјесечио nлаћа високе

мјю!чНО од 280 до 350 еура, ако се узме да мaJ\a:wcyn 150 а
рачуне око 50 eyp;I. Мјесню би морао да ЖМ8М од 200 еура м
то годину дана. Ако би кynмo стан од.40 мвaдpar.lзаl104llOТ би
~ остало оио 150 еура. одною пет еура дневно. Је.днoчnaнa
домаћиНC1'Вil су предала 223 annмнације.

износе IQU(() би се домогла кро
ва иад главоМ. Инвеститори су
ПОИyдJfJ1и и зграде чији ј е рок
кзградњ.е август наредне годи
", о

д.М.
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