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U MAJU VAUtERI ZA PROJEКAT HIUADU PLUS

Nece svi dobiti
koliko bi zeljeli
O
d 400 do soo
gradana Ы moglo
пје§јо stambeni
problem
preko

projekta Нiljadu plus, а шо

guee је i dodatno obezbjedenje novca ukoliko svi
koji ispunjavaju шlоуе пе
dobiju kredit, saopstili su
ји&! predstavnici projektnо! tiшa.

Gradani su predali ukuprazmatra se

по 731 zahtjev, а

ns

ap1ikacija. Grac1evinari

ропudШ 753 stana,
eega зи u izgradnji 675.

su

od

Predsjednik Projektnog
odbora Мarko Canovic kaио је да је u toku procjena
kreditnih moguCnosti ро
dnозПаса zahtjeva i da се
sredinom таја Ыо podijeljeni рм уаиееп nakоп
ёega се

gradani

тocr

da

ugovaraju kupovinu stana.
on је podsjetio da је u
prethodnom sliCnom projektu preko 800 gradana ispunjavaIo uslove i dobilo
vaueere, a1i da su na kraju
stan kupila 433 korisnika.
"Desavalo se da gradani за
ma.ksimaIni.m i.znosom kredita koji im је odоЬсеп na
OSПОУЦ пјЊоvШ меФtnih

moguCnosti пе mogu kupiti

stan koji su р1аЩrali, ili su
odustajali i iz nekih drugih

Krov nad
glavom bitniji
za sluzbenike

"Vijesti" su pitate i zasto
uopste predvideno da
se 40 odsto kredita ге
zervi~e za zaposlene u
јаупот sektoru. kada
drzavne institucije imaju
budzete za rjesavanje
stambenih potreba svojih
zaposlenih, а Vlada finansira i fondove i stamЬепе zadruge zаРОSlелih
u јаупот sektoru.
СапоујС је kazao da је
tacno da neke drzavne
iлstituсiје уес pomazu
svoje zapostene da rijese
stambeno pitanje. ali da
se pokazalo da sve to лiје
dovoljno.
"Nerijeseno stambeno pi(апје ima 18 hiljada zapos[enih u јаупот sektoru. Zbog toga је predlog
Banke za razvoj Savieta
Еуroре Ыо da se jedan
dio opredijeli za njih". па
уео Је Canovk_
је

OBEZBIJEDENO 188 HIUADA EURA

Ministarstvo naslo
поуас za radnike Nike
Vlada

је

obezbijedila

188.273,98 еша za isplatu lЗ

ostalih plata bivsih radnika
mljekare Nika u steeaju,
saopsteno је juCe iz Мinis
tarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Кa.ko је navedeno, ministзr petar [УВ
nOVК: је upoznao predstavnikе radnika sa rje.senjem i
procedurom isplate koja је
dogovorena sa predstavni·
kom Privrednog suda.
оо је naјаујо da се Мi·
nistarstvo iэр1аьь dugove
prema kooperantima m1jekзrе i nastaviti da t:raii ш-

raz1oga. То се зе deiavati i
sada, ali Сето pokuSati da
зviшa koji budu ispunjavali
uslove pomognemoda rjese
~tambeno pitanje", kaz.ao је
сanоујс.

Direktor Direktorata za
budZet Dragan Dannanо
"С kazao је da је flksna
kamata 3,99 odsto, sto је za
1,5 do 2,5 procentnih роеnа
manja u odnosu na komerсјa1nе, kзо i da је оуај projekat uticao na smanjene
redovnih kзтаtз na зtзт
Ьепе kredite.
"Dogovaramo sa. bankaта da ucesnicima projekta
ponude pod povoljnijim uslоviша kredite za opremaпје stana i za razliku u ci·
јеni stana preko 1.089 еша
ро kvadratu koliko mogu
platiti iz osnovnog kredita",
kazзо је DarmanoviC.
Direktorica jedinice koja
је zaduiena za iшрlетеп
taciju projekta, PROCON,
Sanја Mugoia kзzзlа је da
su zзhђеуј srigli iz Щruрпо
ееtiЛ grada, оо Сева је б67iz
Podgorice, iz NikSica 49,
osam а. ВјјеlО$ Роlја i јмan
iz Рlјеvэlја. canovic је za
2017. naјаујо proiekat za
rjeSavanje stambenih pitaпја gradana u sjevemoj regiji. G.K
vestitora koji се pokrenuti
proizvodnju u Niki.
"бјеnim da smo danas
партvШ veliki iskorak i
stvorili uslove da se rijesi i
probIem isplate kooperanata. za to nam је potrebno
nekoliko тјeзeci", kazзо је
lvanovic.
Predstavnik rэdnika ve1jko Dw'IUC, kзkо је naуе
deno u saopsrenju Мinis
tarзм, izrзziо је zadovoljstvo zbog pozitivnog iэЬо
da za sve biVSe radnike.
"DoSl.i sшо do dogovora da
тdn.iс budu isplaCeni, da se
radi na povezivanju radnog
sta!a za one ЫvЗe rзdnikе
koji su pred penz:ijom, а da
se ostali · тdn.iсј angafuju
kada investitori preuzmu
mljekaru", kazзо је Durdic.
G.K

