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МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА ОДОБРИЛО ЗАХТЈЕВ ЦРБЦ ЗА

ЗА КУПОВИНУ СТАНА ПРЕКО ПРОЈЕКТА

ПРИЈАВИЛО СЕ

страна

ЕКОНОМИЈА

2016.

1000+
725 ДОМАЋИНСТАВА

ДИО ДИОНИЦЕ ОД УВЧА ДО МАТЕШЕВА

-Због грешке у пројекту
r>.~..::..II -1

•

•

МИЈењаЈУ трасу пута
Приликом израде геодетских подлога уочено је одступање у односу на подло 

•

Стамбено питање
неће ријешити
ЗОО граћана
Стамбено
IНпање
IlPCKO
JlpoJct>ra Хиљаду плус :.10ГJIO
би РllјСШII П! IЩ 400 до 500
домаћИlIСТ'dва. од УК}'IШО 725
Прllј:ШЉСIIIIХ . ПРI$C lIаучсрс

та који 111>1 је одобрсll нс МО!)'
КУI1lInI CTillt кој" су Iшаllира
ЈШ, иml су одустајали 113 дру

са маКСИМШШllМ IIЗIIОСО,\' кре

I'IIХ раЗЈЮГd, То ћс се дешава11r

rlOJlQllltIIQM

И еадil, алlr лемо ПОКУШ3'ПI да

дитног заду,ксIЬЦ,

.... аја,

доб.Jhе домаhинстua ю
JlРlIори'rСТl1I1Х ''РУIШ, од којих

је 11РНМЉСНО
КOiI

ЉИХ

11

67 :l8X1jCIW. а

118-

остали 3НЛlIкаm'н

- ДСllШ8UJlО се да грађани са
маКСИМЩШIIМ

,",ОЈ И буду 11CnYlbilBaJIII
услове помогнемо да Рl.iјсше
стамбсllO Лlпањс - рекао је

CflllMa

ЧаliOllllћ,

кој.1 ИСllУIЫluају УСЛОве про

јскта.
- УКОJlИКО се IютраШl1 прсд
виђетt IIЗНОС 011

20

милиона

сура, а 11 даље буде ДОЈ.tаl'нш

става која IIСllуљавају услове,
рuзгооараhсмо са

Банком

за

IIЗНОСОМ I,рсДIt

С обзиром да је само око
СТRlIOВiI

одмах

IIЗградlbll

685,

УССЉIIJ:Ю,

70

а

у

већшrа l1'ађаlШ

IIсl!е моћll да се уссли у 110811
стан lIаКОII добllјања креДlПа.,
На IItITalbC 1! 08Јшара да !1It је
пројСIПНИ одбор са банкама

Из јавног сектора

464 захтјева

захтјев односи на запослене у другим областима, Најви

ше захтјева из јавног сектора предали су запослени у про
свјети,

85,

и здравству

ДIIО трасе аугопута од Увча

до Матешсва бићс промије

њеи, јер јс tЈРIIJШКОМ израде
ГСОДСТСЮIЛ подлога уочсно од

C'ryШlње у односу на ПОДЈIОГС

из идејног пројеkIЗ, ","зали су

за ,Даll" из ЦРВц, I1ШВIIОГ IIЗ

64,

...

во~ача радова иа rrриоритеТlюј
ДltOllШЏI аутопyrа Смоковац

Увач-Матешево. ДИОНlща од

Увча до Матешева је ДУI" се
дам километара. Матсшсво је
заВрШ ll а тачка аутопута дугог

40,8 километара .
- ПоД1IОГС из IIдсјlЈОГ пројек
та су рађсне "а OctlO8~ а8110сmlмања 'гереltl\, што због
\lовсЛа.не ВСI"СТаЩlје 113 том
Дllјслу за ПОеllедицу има 1\0MCнyra нееllаПlња, у ОДIIОСу lIа

crnaptlo ствње.

Ова несдзгања
би JtOIICJIa до ,.ИСllJщ вавања"

·0

јсдног ДУЖСI' ТYtlena lIа повр
шин у 11 дсвијације постојећеl '
сеоског nyra, Извоl)ење ова
Кlюг рјешења РСЗУJlТll раJlО б ll
повећањсм трошкова не само
код ,Iас као IIзвођача радова,
ве!'! и код I,нвеСТllтора, УСЈlед
ДО IЈуН'ске експроrlријаЦЈlјс за

Директорица јединице за имплементацију пројеlПа ПРО
кан CillWI MyrowiI је назала да се 464 захтјева односи ма
домаћинства гдје је члан запослен у јавном сектору, док се

261

ге из идејног пројекта, због чега ће дио трасе аутопута од Увча до Матешева бити
промијењен, казали су за "Дан" из ЦРБЦ
• Траса од Увча до Матешева је дуга седам киломе,ара, али-Кинези нијесу-прец.. -зирали колико је дуг дио трасе који ће се мијењати . Како су навели , ЦРБЦ ће пла
тити експропријацију због измјене

Аутопут
новом дијелу. fiyдyhll дu ово
рјСlllељс I IРУЖIl јаснс бевсфн
те ШlвеС·fИТОРУ, 0110 је ~I при

- казали су IIЗ ЦРБЦ.
0 1111 Iшјесу IЈРСЦН3НР3ЈЩКО1IIIKO ће сс YKYIJtlO од седам ки
xвalleKo

IЈавСЈ! 1' еу IIЗ ЦРБЦ, "oj~1 је

лометара дуге трасе м нјеЉЗl1l.
ннти КОЛ\IКО ће то коштати.
Из МlIнистарства саобрћа

са

IЈ3

ја. које је одоБРИ1l0 промје

аУТОПУIУ почсо 11. маја.
- Како бll се юбјеffi И поме·

"у трасе, Itlljecy Oltl'080PIIJJlI
lIа lIитања ,,да на" у всзи са

I ЈОве

IlрИCl)'ПIIС

деВIIЈаЦ llЈС

11

путеве,

сеоског

ПРИПРСМliIIМ

К30

пута

радовима

-

Захтјеви су стигли из четири града, Подгорице 667, Нин
шиl'lа 49, Бијелог Поља осам и Пљевзљс. један - ренла је Му

" У1'И проблеми, IIpojek-г.\IIТСКИ

ООИМ IlIIтањем, иако су I\оСЈlа

ТИМ ЦРБЦ је на том дијсду

та почетком нрошле ссд."'IЩС.

трасе разрадио друго рјсшсљс,

гоша.

којс

о н" су за l!IIкенд каЗМII Мн1111 бизннс да Ц I)БЦ, у складу

-

Са Приморја није стигао ниједан заХТЈев за нуповину ста
на, Најаише заХТЈева за кредит је примила Сосијете женерал

6анна, 233, а највише су предала једночлана домаl'lинстез,
223. Млади 6рачни парови су предали 220 аплинациј;:.,

Према условима конкурса, не раЧУНЗЈући приорктетне гpy~

jt

у ПОТIIУНОСТИ са рсле

I1 yroво
Као rnaBltII

ва/lТIЩМ етандардима

са заJUЬу ч еним угов ором, "ма

реlЈОМ процедуром.

Ilраво да у Лllсаllој фОРМIt уз
обрaз.nожсње nреДЛОЖII нз.",је
не које бll 110 њсговом миuuье-

извођач радова преузели смо
трошкове СКСllроп ријације на

ле, {,О одсто ваучера Је планирано за запослене у јавном сек
тору, а по за одсто за младе 6рачне парове и за послене у
осталим секторима.

рllЗООЈ

CaBJc'ra

Еоропс

1I

коме

l1иј3.1ШIIМ БВIЈкаМЈ о обсзбје
~eњy долатttог IIОlIна - рскао
јс

lIOMohHII,",

. Миttllстра

одр

доroворио обавеза!! грејс 'Је-

Р I1ОД, Чановић је казао да ће
то са баltкама договарати гра-

Лондон сс С3 77 МJUшјардера нашао на врху листе гра-

ЧаЩIl:lllh на јучерашњој КОII
фереlll(~lј" пщюдо" :Јаllр шетка
or-ласа:Ја гpa~alle,
Г'paђaНl1 су предa.rш укушю
731 захтјев за крсшtr, од КОЈI!Х

Глсдајућll 1\0 зсмљама, нај-

у всзн са стамбеllИм

"pcAIJTII-

Сан ФраиlЩСКО н Хонг Конг,

всћи број милијардера "мају

ма. Надамо се да ће CBIIX 725
домаћинетава доб ити "Iансу

листе коју је објавио СаttЛеј
тајмс, nреиосе aГCIIЦl lje. Иза

су дна r-рађаШIна одустала, а

рекао је Чановиh.

чеТИРl1 ПРОМl1јеtlИЛ3 банку, па
IIРОЈСКПIИ одбор размзтра 725
аПШIКНllllја. Чавовић јс рекао

да РllјеШII стамбеио IJIrfaIbe -

I!ројскат ХиЈЬ3.ј'\у плус прија
НШIO око 800 l-рађана, а да еу

на крају стан КУПЮlа

кредита.

да се у IlреТХОДIЈОМ

гюзиву за

433.

.

д.м.

ЦЕН ТРАЛНА БАНКА

Одлив

206,7

милиона

у прва два мјсссца о в е ГОДИНС из ЦpItC Горе се ОДJIIIЛО

18,3

МИЛlIона еура више у односу на укупан ЛРИЛИВ ДllреК'ПtIIХ стра

ИИХ ННIIССТИЦllја у прва два мјесеца о ве ГОДlше, показују "редн
М IШВРНН IЈОдаlЏ1 ЦСНТРaJIне баике.
Укупан пр"лив СДИ IIЗIIОС И О је 188,4 МИЛilOна еура, док се
истовремено из земље ОДЛИЈIO

IlOказују I lOдаllИ с ГОДII Ш lье

Лllјардера, Пекинг са 33 и Парю са 30 милијардера.
СјеДИlbt l ЈС АМСРИ'lке Државе,

IbllX 378, I! С П РСД Киие KOjU их
има 193, Британије 120, ЊеЛОllДон а, према ТИМ nода l lИ- мачке 66, Индије 56, ФраНL1Ума, СЈЈllјеДII Њујорк са 61 ми- ске 44, Русије 4311 Швајцар-

Помоћllltк М llIIистра Фlшаll- 1~'~'";;;;'Р:::д;'~РО;;;М~'..;;С~'~"...;Ф;:Р:::':Н:Ц:";';"":;.~';';'~З~9~._______~д::;.M:;.J.

С llја Драга!! ДармаllО8ић је
ПОIlОIlИО да је кам:rпЈ3 стопа
за КУl1О811НУ преко пројекта
3,99 одсто, а МИИИМaJllIО уче
шhе l1 ет ОДСТО од врllјеДНОСТII

206,7 милиона.

0)ЏIИ8 по ОСН О8У удагања РСЭllдената у IIHoeтpalJCTSY износио
јс 1,2 милиона, док се иа ПО8Ј1ачење новца нерезндената ИIIВС
СТllраног у Црној Гор и односило 205,5 милиона.
Ј.8.

41

КIIJlOме

1.

тар од Смоковца до м.пешсва

IШХ paдOBlI за

треба да "Оlllта 809,6 ."ил и она
еура, алlЈ ћс ТЈI ТРОlUковl, бllТII
1011101'0 lIehll. РаЗJlОl' јс KPCIlIIT

се, међутим, mlје десило, ве ћ

узст

најаВIUЈИ

У

ДОЈlа р"ма

од

юшеске

ЕКСИМ банке. Влада јс од
КЮIС'Ја IlOзајмила 944 МlIЛно
l Ја долара који су прије дввје
године, у IIријеме II ОТIIIIСllва

IbЗ уговора о КРСДIIТУ вриједи
ла око 690 МlIJlIIона еура. Hu

јучераШЈЫI ДШЈ

944

милиона

ДОЈ!3ра вријсдс 840 М IIЛИОl l а
сура. Када се томе додају ка-

са 57, Хонг Конгса 49, Москва
са 38, Лос ЛнI)С1lес са 35 MII-

IIза себе Њујорк ,

ма обаllнће rpaQlll1lt са банка-

КИIIС3И су IЈр и премtЈе радо-

8С ЈючеJ1lI 11. маја, а IIРО1l101'
ље-т су lIajaBIIJIII НОЧС1'ак l"Лав

су

септембар. То

1. децембра всћllllУ ращш
tlOCJlaJIII кyhll. Тма су ИМ

ка

да

почсти са

ћс на

ГJlа811ИМ

IЈрољсће

paltOBItMa,

атЈ I Ш'ГО СС Нllјс десило. Све
су нршlltке да ће се дочекати
11 I'ОДИlllњица 01\ Ilоче-fка "P"~
прсмltих

радова,

а ла

г.rШВШI

"сће 1111 ЗаЈючеТII.
РОК за заВРl1lстак према уго
вору је 11. мај 2019. ГОДI1lIС.
Д.М

Не друже се са

оетаВIIВШII

МIlР"О

1111-

корист

вестнтора.

Према уговору,

Дl10IНща

Град милијардера

IIСРНОДОМ 11 другим ДСТЗЉIIма

одбора

у

IIР"ОРlпетна

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ ЉУТЕ НА ЛОКАЛНУ ВЛАСТ

дова е највећим бројем најбогатијllХ ЉУДII lIа свијery,

Ilројект!!ог

вршеltllХ радова

мате,

аУl"Опуrа коштзће грађаl!е IIPC~
ко МIIЈшјарду еура.

ЛOf+ДОН

QaНlI.
- дОI'ОВОре у вези са l-рејс

ЖIIIIОI' раЗНОjil 11 !ЈредсјеДНI1К

њу Mome да убрзају заврше
так, CMatьC ТРОШКОВС, повсhају
ефикасност 111111 вриједностза

СОСИЈЕТЕ ЖЕНЕРАЛ БАНКА

Повољнији
стамбени кредит
Coclljeтe жеlЈСРал банка MOIlтeHel"pD уIl31IРI!ј еДИЛII је стамбе ни
"редит .. JUЬуч" н омогућила КЛllј ентима Ilвј ПОЈ~ОЈЬније услове до
сада, саОПIlПСКО је IIЗ те банке.
- MaKCIJMllJlНO могући IIЗНОС је OДpt:ljclI КЛ llј СlIтовJtм Mjcce'"НlM
прlJХОДlIма, в рок OТШIаre од 25 ГОДlIна, у новој t10llУДИ бан1<С, мо

I)'h је 1I0ред одобреннх кредита по ваРllјаБИЛl\Ој
фllксној каМ3ТIIОЈ СТОПИ

-

11 за одобреља по

наведено је у саопштењу.

зз кредит (iO вар"јаБИЛllOј каМ3Тlюј СТОП\ I ОД 40 хиљада сура, са

роком 0111Лате од

220,07 сура. Адми
ни страТlIвна иакнадаје јсдан одсто, а укуrша камата 26,02 хиљаде.
За креДIIТ по фиксној каматној стопи , од 40 хиљада, са роком 01'11Л3ТС од 25 roдюlЗ, мјеССЧllа рата је 242,21 сура, fЩМI111истратиана
liаЮi8Да једаl! одсто, а укупнв камата 32,66 хил.ада .
Ј.8.
25

годин а, мјесечна рата је

инвеститорима
ОНШl1l11ске

8ЈlaС"Г1I

мораЈУ

сеафllр~шсати на примјсреlllt~

стом послато лоша порука, ка

IЈРIЈWlаЧСIbУ

ко Ј-ра~:шима, тако и IшвеСТI\
:гору - Ка3аЈIИ су из СД.
• Пuчетак грвдње IЈОзнtrt"Оl'
хотелског бренда, К8КО су ОЦII

ItIlвеститора н YCllOCТ8BJbaIbY

јСIIIIЛИ У СД, I,редста8ља "ај

боље сарад.lbе са IbIIMa, сма
трају СОW1јаЈщемократс Хер

боЉII МОl)'ћи стратсшкн аЈЈаТ

цеl' 1-IОВОI; О НИ еу указаЈНI на

И ХеРЦСl' НОЈЮГ на свјсгском
·ryРИСТI\ЧКОМ "РЖIIШ1у. Со

јll на'шtt , l1рll чему јс I'СOlЈХОД·

110
не

УIЩцј(..'Ти яажност ЈIO КЗJI
самоуправе у

недовољну

заllнтсресованост

у I IOЗlщltОНllр а њу Црне Горс

ЈюкаЈше илас·rn за догађаје у

цијаJlдсмократе НIIIJОДС да је

r-paдy, који "мају Оl-роман ЗIЈа

1I

чој за Хсрцсг Нови .
- Једо" од ОЧIII'леДIIIIХ npltмјера је више него СlIмбоЈ1ИЧ-

ItреПО:ЈllаЈlа з н ачај те Иllllсстlt
IIJlје, 118 им је ИСЈIOi'fIЧ IЮ да

110

макар као домаћllllll, нијесу
УЈеJlИ за СКОДltO да се бар у ве
liем броју lIојане I Ш ДОI-а ђају 11

IЈрИСУС1'1IO

I ЈредстаВIII I ~а

локалне ВJlасти на цеРСМО\lllЈI'
НОВОДОМ

званичног

почетка

'-радње IIр801' Опс&Опlу :<0телз у ЕflРОIIИ - 11IllIIe у са
општењу

ХСРI(епtQвсКQГ

011-

ШТllllСКОГ одбора СД.

01111

сматрају

да

држава I Ја

прсдстаВllИЦII

JIOKaJJlIC

Iшчlltl

влаС'ш,

lIа тај начин, барем СlIмБОJIIIЧ-

110,

покажу

за llllтересов:шоc:t·

за иtlвестнрањс у I-РЩI.

Апслујсмо

учешtiе

aдeKHaтalt

Rllаст

да

не

lIа

ItOllaBJЬa

1IОК3.1111У
l'РеlIIКС

предсјеДНlIка ОПllll1ше 11 дру

прошлих

гих IlрсдстаВlIIlка града на та

стн који су такође I tOВРШIlО:о.t

ко б нтttOм Aora~lIjy за локалну
зајeд.tшцу м ора бити обавезно.
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Иако су 1I0јсд шш JlОКал

представни,",з

ана

сарадњом Јј ЈЮШ ОМ КOMYНlIK3-

цијом заТВОРИЛII врата М II ОI'НМ
ИlIвеститорима кој" су lIамјс

ни ФУIIКЦlIонеРII 8 11ђеllll lIа тој
церемонијЈ\, сматрам о да Iшје

равал.1I да УЈI3ЖУ у ХеРЦСI'; Н о

било ДОВОЉ IIО Н да је ТIIМ гс-

ММ.

ви
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Ка3аЈ1И су из сд.

