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Граћевинари неће да
•
спусте ЦИЈене станова
• Јавни позив за граћане, како сазнаЈе "Дан", требало би да буде расписан у тону
ове седмице, Јер је пројектни одбор, на ЧИЈем је челу помоћник министра одрживог
развоја Марко Чановић, привео крају провјеру документације за 816 станова КОЈе
су граћевинари понудили на огласу
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lIајквал'ј п.,"ТНllјll OoKClrт, IL1all
коорщlltаЦlIОНОГ одбора Жупе
Дџпгољ)'1'j РазуnО8иh реКiIOЈС
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Бо"си Пlма

Морамо

о ,.ю.уhНОС1"ма
IШ сс IЮ(.1Х)Јсће ст.. ње Р'Јјеlll'1
tl скзl,смо до 1I01l!Цје;иса ~з "н
ће би 11' икакве ИНlЩИЈ3ТИIIС 3.1

CllC"lallXOM,

УКОJllјКО не будс I«>П

Л.'рад ћс ОД )торха БНТI! бпо-

CllopMIIC

КD:IНЧlше

руде.

Зато као ~јсurraнин 11 Ч.'Iан
координаЦИОIIОГ олбора ЖУ·
(l~ 1'0311вам ТУЖНЛ&ш1ЋО К све

ШЩllСЖllе ИНCI"И1)'ције да про
lIјере шта се занста дешава у

На блокади и хапшени рудари
Биеши раДНI1Ц11 који због неумаћекor craжа не могу да се
nеКЭИQНИwy. у noследњи)( десетак дана два nYТ<I ~ 6локи

ралlof одво) р,/де са нола Зdград. По заХТЈеву из ПејОВlofћеве
фирме. у че'"gртак је блокаду прекинула полиција нОја је том
nРI1ЛI1I(QМ привела оеморицу рудара. од нојих су четворица

l-рзlјСIlIlIlСI\С фир~tс које су
се IIрКЈаНIIЛС 1а учеllll\е '! про
.lekТy ХИ:I.:щу ПIIУ(; Hetlc сну
IlrrЗ'rи

LtИЈСltе

KIJILtP.lI а 3d

по

50 сур;а.

СЗ'шаје .,Да'l" Са IЫ1~
ма су IlporeКJIC Дilиј.: сс:tt.!lще
IIрсmu.aр:uш ЧЛОIIО811 IlPOjCкr·

Hllf IЩбора 1а ХIUьа.'I.У tlilYC
И ПОКУШали ДII IIХ убllјсд~ /18
смањс Цllјене кa&npaтa за по

sO еура. а.IИ rpaђеИIIН!lРН НН
јесу ХТ.ЈСЛII д3 1101lYCТC,
ОIlИ су "РН.![ИI«IМ jaBJЬ;lњa
Ilа оrnас 110llудЈIЛИ Сl1шове по
ТРЖIIIUIIИМ

II.JIЈСllсша,

в

раз

;!ог 1бог које. ИИЈесу хrјсшt да
спуС'се цијеllУ јс НОн8КО добра

пропаЈа стамбсн"" ЈСДНИlща
Прсма

подаЦltма

MOlleT31'a,

продвја CТ!IHOM у 20iS. го
;ЈЩIН јс 1I0веЈшнз У оltllOСУ

113 2014, ПЩllllУ 1а "РСКО 100
cтaMUcllllX ј":Ш1ll1l118
Тако !Је 1'Р3~ен"'шrи бllТlI
јСДIIIШ l.:у6јСКТИ КОЈН се у I.:КJlo
!ЈУ пrюЈ':кта Хиљаду IШ)'С 1\11Јесу u.'-tРСКЛII ДlIЈеSIэ' щюфн!.I,
bllllKe су СМ!lЊllле мн YKItIlYЛС ИаЈо;ШЩС за обраду Kpeдlrrn,
IЮТnрИ су смаљили 13 SO ОД
сто сеоје услуге, а бltћt: IIНЖС

спнска због ltијснс Kaaдpa-rв

и премије осиrypзља ИМ08.ше
н лнца.

Јаl:lllК 1103118 13 rpal}aJIC, ОКО
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креДlпа кој.! ће

УЭСПI У склопу пројсита.
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1В

ква
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'1ајеВИN8 д.а МОЖС достиhн И
1.200 сура. Један с'га" којll јс

816
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01111!.Ca

превелику

С8110 дв цијена квадрата буде

lIа '!1!jeM јс чс..1У ПО?40ћIllIК
МИI,истр3 одрживог развоја
ЈУ лp<tвјеру докумеlгnщије З8
8 I о СУаllоиа КОЈе су rpађсвИlМ

имали

др81)'ру

МИI~С. ЈСр ЈС IIPOJCI!ТНH О.'l.бор,

Мар..:о ЧаlIОllкli, ПРИIICO кра

npl.;KO 1.200 еура, а друnt

Грађани l\"'Оји буду О,IЏIУЧII-

наЖЊСilИ.

ПРОјСК'roм
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,прописаllа

'Ја

Једllочлана,

ДВОЧЈlаиа, троч1ll1на,

'IСТ6ОрО

'1Л8на и ДомаћннСТ8а са НСТ 1I
Вllше ЧЈllIlIов;t, Тако јеДНО'lла110 11 ДВОЧЈlаllО ДОМllћИIIСТВО

до
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квадрата, орзч"н "ар ;1.0.>
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можс узети Cr.lII од

24

година старости стан од .р
до 60 KВI\JlPaт3. rpoчлаllа 1\0...
РОДtща од 61 до 73 kваЩЩТ,I.
ЧCТ1lOрочnаJfа од 7.t дО 8R К88'
драта, в lIоро.шща са виlUt' од

четири Ч!lаllЗ \tаксимум до 9<)
квадРата.

НаЈ6IIШС СТIUIoВЗ биhе но
нуђено у ПОДГОРИЦИ, 01\"0 650,
У пројекту ће учеСТnОВi1Т1t

фирме

Челебиl\,

влаСНlIка

ТО\tиenавв ЧеЈЈебнЬа, Зета·
гарадња Блвroте PllJ101lllhH

ЦијеDна
комсрц
lIеТРО8l1ћn.

ДаllИ,'В

[1'"'

,~ Саоnштено нам Је да нам је повезан C"lЭЖ, али нl1 то. као
ни !Сазне НОЈе су I-Iам ОдРедили. неће нас сnријечИТI1 да се ПО·
>-IОВО ПОЈавимо испред улаза у liОП. НИЈе н.ј~э СТё!Ж 6ио једини

npобг.{',~ већ" неиспnаl'lеНf: пуне .1зраћеl-lе П.'1а1е, ЈубилаРI-iЕ'
I-!дrрздс, Р{'i'Реси. ;ЈИМliИцС, нао и улаr-эње у .;тамбени фонд,
дно lе неко МИС/јИО да ће ме казном од 180 сура СМИРI1ТИ и

о',емогућl~ТИ ДЗ се цаље
рио се

,.;IIP3J1

60Pl1M за оно ШТО меемДУје, прева~

у рса.'III:ЈЗшtjlt шгр:џње т)'
РIlC"lIlЧКОГ kO~"IЛскса у МЈесту

po.:~iI() јс Жуп~h

IIС постојс ннкакИС IIpcltpCIo.-С,

"С'1"ИР'f ',II!,!1101I11 С)pn.. на којс

се 'IСЈа QI1 ОКluбp<lllРОШЈlе '~
.;џIlН: I kJ0811h је J"'<>llIIje ("I6chao
npCJIC"Т;!allltltlt"J

(;1I1I.."tltK:na :,,1

'! Кратком IXЖУ nOI\"'PC'IVIY.

":KCIli\OaтaJНlJY на .lo.:КOilllКO КО·

пова у Жуни.

611111

Нема препрека за пројекат у Херцег Новом

- ПЩ:l'{-iИО Је један од Р"ДН,.11<а Драго Даче8нћ.

YilНlljXJM метаЈI Q 1''\-'оы)''
IXжсн I i '(ј!Сђn. ru II.'нrи ЈОШ 01((1

ћс

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ САОПШТИЛИ

lI.:ta

ће но\.:ао

.:.[0-

око t.;ю (il,вшчх радника

РуЈШl\ка. шrо се 'III)С дсс~ло
Његова КOMII"'!!IIJ!! ЈС 'Iа копу

ДООРСЧ Росс кол Xepll.cr Новог

РУДII,щу,\lа боксита - реlШО јс
РадУЛО8иh
За ..Дан'" Је l1З 8ЈЈзде иезll3·
'IНЧIIО 1I0Јашњено да УЮIЛРО'>f
\(cтait tpC-liynlO имаједноroдн

сатн

ству O.Ipжllвог разВОЈа 3аХТјС

ЗОрЦlIЈУ10l

вом за издавање '1Iађеlllшске
ДО1воле за JI3'11адњУ објекта

Нllја

Nonhstar и Equcst Capital
L'ffi'tcd lcrsey обавезао даl\е)'

UСlпра;IНОГ ХO'!'CIlа са nenaдllll~

ВIIПЈ

~IlСТНЧКНМ К(ЩJL'1СII:СОМ.

година HIlвt'C"JHUНOIIOГ "ср",),

саЧlllьен (\ц

1oD1I-

ко!>ша

:Ј,3, ОДносио

исгец po~a од nс,

IlIUiOII 26,

11Oж"мt.iРiI

ука1иеаm, на намЈеру "о.>lI.IOр

цијума да од Владе ·Ја.хтијС88

сура, нс IIOСТОЈе никаквс пре

IIM је омоryћена у складу са
lIаЈlазо~ pynapel\"C ИliСПСlЩllје и

преке у вези са З811ОЧИњањсм

вези са стварањем IIНфраструк

ју МIIНИМалних JIН8CC1 НЦИОIIИ:\

IIК1'НВНОСТн иа ре31IИ38.ЦНЈИ тог

'J}'PНllX пpcmоставки, за рса!IИ

оие обаВС)С.
- ИlIвеСТНЦИОЈIII IIСрнод, од . .
HOCIIO "СРIЈОД за ре31шзаНllју

пројскта Ilа херцеГIIОВСICOМ ди.

зацију пројеlСТ8

Иl\вестиције. 11ОЧСО Је

ва

lIа

четиР'Ј

исто им J~ Прсllустилit пољска

IIItКЩllћkOl- Рудни"а, тако су и
КОlщеСllје ПсјОВllћу дате на ра

110 JC.iUlIIdi:C1"

да се УСIЮро очекује

H:lkOH

Ја и у"рааљања ексклузнаllllМ

I'H8CCТHЦIIOHOГ нериода реали

РМIIНЈ(Il, МИ су тpc.!ynIO упо

ТlIBI10 p41.дC

тро;!а инаСC"lИltиј..: ће се оба,

pa'IBU'"

зовати мltllИМалнс ннвесТlЩН

фирма ()IIIIКO, којаје њщ(ов по

HcдaBI/O ЩШМII.IO IIлаry од око

уговора. CXOLtHI> угоlЮру, К('>II'

са обавезо"" Itзградњс,

сао,шпи;1Н су из Сскрстарнјата
за разаој'lе (lројСКТС 11 Додали

1aXljc8 за

2013. године. 90 дil.II<I
C'n'H8Iba на CIJal"},

!ЏUIB

JlуГОРОЧIIО,", ЗШС)'11)i зt:МЉIllUга

из сскретаријата.
1<aA1) су наКЈЈН, ОЧСlo."УЈУ.да се
КOMllaHHja Northstary најСI«lРИ
јем IlерноДУ оБРiml МIIНИстар

"џавањс грађеВlIIlСКС ДОЗКОЛС.

1!д.1Ю1I

Тренутно су у току pa:IIUООрll са ICOМlllltlијом Northstar у

"а одређсно "P,,]":\I': '! ТОм копу
аllгаЖО6ёltlо је и~o 25 БИВlIIlIХ

Soo СУРII, а с ~~IIp1!M 118 сфск

всмбра
се Yl"UIIOPOM О

raра'ЩИЈУ У IIЗИОСУ од MНIlHOII

псжиштn бокси• .! У Жупи. а

IIIИН3\18 врше ровар РУДС O;t
УКУIllIОГ бр.Чrl Р;UI'ИК8 КОЈ': јс
РУДКОII 'U!!()('IIИ':'·. I,crнaet;:ТaK IС

;ta

роиу ОД нет roднHa од IЮЧС1 ка

IЮlщеСИОIIО 11раао

еЛСllа СII":Г8 JlмјlЩII КОЈИ ма

Навели с)'

снма 11 Сlратећим садржајима.

тог РУДОКОIlЗ, са којег се (щ кра

110 уговору

cCJ<pc:raplljlll·a.

North.star A0CТ3811J1a ЧШlИдбеllУ

Ја ја"уаР8 ИII<lК {ЩIЮЈII веЩјКi!
КОnИЧЮl<,6<))\I;;И1:1

су 8ГеШUlЈИ МIIIIЗ бtIJИИ'-"

I:IЮНОМllје да ВрШН санациЈУ "а
Јџ,:mОВII?4Э, ~aд. ЋураkOВ до
11 UltиfOl:tO.3'1Н "С н Д0381)1IУ за
еl\сnnозтаЦИЈУ- Санщнја )(ОПО

шњу ДО1IЮ..'lу од Миннстарства

бра рад" IIlIlIаВОДIIОЈ с:шtlIlIЈј,1

фllРМУ l'уJtlюtl IФја од 1'06е.\1

I(JIII

реЮ11I су ИЈ секретар"
јата и IlојаСllНЈlИ да трсtlУ'lЮ
нс пocroјс нaroИЈСllrraЈII WJI1 БЈ!

"ста се ВРШJlllрема пројектној
ДОКУМСtmlцијll. КOIЈЗОРЦИЈУМ
rlСЈОllиhСflllХ КОМllанија УНИ
"ром Jt УЈ\ИIlРОМ Мlmш кмају

Заград аllrnжок.1ла прИ"",IIУ

ЈСilУ ПQПУОСТРва JIУШ'I нца·· рс

СИОВIllЈ нвршер. КakO нмов,шв
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Почиње недјеља штедње
СИјС1СI(3 не.ЦЈсља IIОВЦа, "од слоганом

.. Укључи се н шгс:дн HaMC"I'Ho", бн!'Јс обк . .
љеЖ~ИII од 14. до 20, марта. саOlШlТеНОје
из Централllе баlll(е.
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Свјетске налјељс новца СНРОIIССТН бројнс
ЗICТИВIlОСТН У OKRJtpy којих ће даJtас уче
ннци ШКtll\С за срсД,ьс И више СТРУЧIIО

образовање "СеРЛlјС Стаllнћ" ПОСјС"ПIПЈ
ЦБцг, Гдle ће за JbIIX битн ynР"ЛlIЧСIIЭ,
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ИII Врбllltа" Г!IJе ћс кроз игру 1I дружсљс
МаЈlИшаllе увести у евијст НОIIЦВ, а Сред . .
њу економ~иу ШКОЈ1У •.мирко ВСШОНllh'
посјСТlltlе у Срlljt:ду, за

17. март llредстаll

IIHЦl! Ц6ЦГ одржаће раднОI1lЩУ .. Y1Ioa. у
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