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Д Н Е В Н И Л И С Т С Н А Ј В Е Ћ И М Т И РА ЖОМ

ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ ЈУЧЕ ОПТУЖИО МИЛОВ РЕЖИМ ДА ПЛАНИРА НОВЕ МАХИНАЦИЈЕ НА ГЛАСАЊУ

"ЧУДО ТЕХНИКЕ"
ПАЛО НА ТЕСТУ
ЗА ИЗБОРНУ КРАЂУ


МИЛУТИН ЂУКАНОВИЋ КРОЗ АПАРАТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

ПРОВУКАО ЛАЖНУ ЛИЧНУ КАРТУ А МАШИНА НИЈЕ РЕАГОВАЛА

STRANА 26.

СТРАВИЧАН ЗЛОЧИН У СЕЛУ СУМРАКОВАЦ КОД БОЉЕВЦА

УБИЦА
Ален Марковић (26)

Секиром
убио деду
и бабу због
10.000
STRANА 12.

ЖРТВЕ
Љубица (85) и Милан (91) Марковић

МИНИСТАРСТВО ПРОМОВИСАЛО ПРОЈЕКАТ "1.000 ПЛУС"

Пријаве за
станове од
понедељка

У ПОНУДИ 753 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ,

STRANА 26.

КАМАТА 3,99%,ЦЕНА ЗАВИСИ ОД ЛОКАЦИЈЕ

Црна Гора
ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПОДРШКА
ПОДГОРИЦА - Национални ослободитељни покрет Русије упутио
је писмо подршке организаторима протеста пред Амбасадом
САД у Подгорици, саопштио је
у име организатора Српске листе, Војислав Мистовић. - Није
могуће веровати да је народ
Црне Горе или Србије, који је
толико страдао од НАТО заволео
своје крвнике и одлучио да се
прикључи НАТО. Странци покушавају да нас натерају да сутра
пуцамо једни у друге. Били смо
заједно пре него што су и настале САД - истиче се у писму подршке.
В. Н.


ДОПРИНОСИ
ПОДГОРИЦА - Процес испуњавања захтева бивших радника
Дуванског комбината, коначно
је почео достављањем документације о уплати доприноса
Фонду пензијског и инвалидског
осигурања, саопштила је председник Синдиката тог предузећа,
Снежана Видаковић.
В. Н.


ГРАДЊА
ХЕРЦЕГ НОВИ - Подгоричка
фирма ИГП “Фидија” почела је
главне грађевинске радове на
изградњи хотелског комплекса
на локацији Жагер у Бијелој.
Реч је о новом хотелском комплексу са пет звездица, 77 јединица, одговарајућом пропратном понудом заснованом на
здравственом туризму, са спа и
велнес центром. Укупно улагање је 10,5 милиона евра. Према
речима надзорног инжењера
Славише Ћорића у компанији
инвеститора временске прилике не иду наруку извођачу, али
су груби грађевински радови
ипак почели.
В. В.

Среда, 16. март 2016.
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ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ ЈУЧЕ ОПТУЖИО МИЛОВ РЕЖИМ ДА ПЛАНИРА НОВУ ИЗБОРНУ КРАЂУ У ТИВТУ

"ЧУДО ТЕХНИКЕ"
ПАЛО НА ТЕСТУ
Функционер ДФ кроз машину за идентификацију
провукао лажну личну карту, апарат није реаговао

РЕЂАЈ за електронску
идентификацију “пао”
је на испиту много пре
одржавања локалних избора у Тивту (наредног месеца) или парламентарних
који су најављени на јесен!
Машина коју је власт промовисала као “најпоштеније” електронско чудо подно
Ловћена, “задремала” је на
првој проби када је Милутин Ђукановић, функционер Демократског фронта
“кроз њу” провукао фалсификовану личну карту. Чудо
технике није реаговало!
Ова машина је прошле
године промовисана у Парламенту, а посланици су, да
би доказали немогућност
преваре, провлачили своја
документа.
- Изразио сам сумњу
да уређај за eлектронску
идентификацију не може
да разликује оригналну од
фалш личне карте и у то се
уверио. Били смо у Тивту и
проверили уређај, да би се
испоставило да он заиста
не функционише. Било где
у Црној Гори можете да на-

У

да поништи изборну вољу
грађана - саопштио је новинарима Ђукановић. - После
оваквих доказа ми не можемо ништа констатовати
осим да смо у драматичној
ситуацији у којој су Устав
и закони суспендовани.
Пустићемо снимак на
“Јутјубу”, па нека се
онда народ увери у
наше тврдње.
На Ђукановићеву
причу надовезао
се Небојша Медојевић, председник
Покрета за промене, који каже да
је ово “крунски доказ да је
актуелни режим извео дрОЗЛОЈЕЂЕН Ђукановић са фалсификатом жавни удар у Црној Гори,
суспендовао Устав и закон
бавите материјал: празни крађом и фалсификатима,
образац који кошта пет цен- јер желе по сваку цену да
ти и штампач у боји који ће сачувају власт”. Он сматра
направити фалсификовану да Специјално тужилаштво
личну карту и лажирати већ данас треба да реагује и
податке да је бирач гласао! да се огласи ЕУ.
- Једино прелазна владаУ Демократском фронту
наводе да ДПС већ сада уру- може да направи радикалне
потезе и демонтира ове махшава изборни процес.
- Заиста је невероватно да низме, за које имамо доказ.
неко покуша на такав начин Шеф ЕУ делегације у Црној

"Хиљаду плус"
од понедељка

ЦЕНЕ
- НАЈСКУПЉИ је квадрат стана
на простору бившег Радоја Дакића у Подгорици - 1.200 евра.
У насељу Загорич је 50 евра
јефтинији, а на потезу Забјело
- Љубовић око хиљаду евра. У
Никшићу је од 650 до 800, Пљевљима од 780 до 930, у Мојковцу је 600, а у Плужинама 500
евра по квадрату.
Највише станова биће
понуђено у Подгорици
641, затим Никшићу 47,
Бијелом Пољу 25, Херцег
Новом 16, Плужинама 11,
Пљевљима осам, по два у
Улцињу и на Цетињу и један у Мојковцу. Највише
је једнособних 404, двособних 252, 40 трособних,
27 гарсоњера, 23 двособна
дуплекса, шест трособних
дуплекса и један четворо-

(020) 201-496

Подгорица (020) 201-486 novostipress@t-com.me
Будва (033) 459-767
novostibudva@t-com.me

Гори Митја Дробнич је већ
известио ЕУ да на основу
ових доказа, изборни систем
у Црној Гори није регуларан.
Специјално државно тужилаштво требало би што пре да
истражи рад ДПС - сматра
Медојевић. Пре формирања

Камата само 3,99 одсто. Кредити на 20 година
собни дуплекс. За сада су
завршени станови у седам
зграда, док је за преосталих 25, како је речено на
конференцији за новинаре, план да буду усељиви
најкасније у другој половини наредне године.
На коначној листи нашло се 16 компанија и

седам банака. Хипо Алпе-Адрија-банка, одустала је од пројекта. Према
речима Марка Чановића,
координатора пројекта, у
међувремену су уведене
многе повољности. Камата је 3,99 одсто и нижа је,
како каже, од тренутне за
два процента. Смањен је и

износ учешћа на пет одсто
од вредности стана.
- На тржишту учешће
на стамбене кредите је 20
одсто. Снизили смо и износ за обраду кредита, али
нажалост, током целог поступка преговора нисмо
успели да убедимо грађевинске фирме да снизе

позвао је опозицију “да на
овај скандал заједно одговоре режиму”. У Демократском фронту са нестрпљењем чекају реакцију дела
опозиције која је три месеца безуспешно преговарала
са представницима власти

МАНДИЋ: ГОРЕ ОД АФЕРЕ "СНИМАК"
- ОВО је већи скандал од афере
“Снимак”, највећи од увођења вишепартијског система у Црној Гори.
Идеја је била да се спречи фалсификовање, а оно се овим поспешује.
Добро је што смо скандал открили
на време - пре гласања у Тивту и
на нивоу Републике и да је ДФ раскринкао могућност тешких злоупотреба - рекао је Андрија Мандић,
лидер Нове српске демократије.
Он каже да је ДФ, када је предлагао овај модел идентификације бирача, желео нешто друго, а добијена је много грубља могућност фалсификата.
прелазне владе Медојевић
тражи оставку премијера
Мила Ђукановића.
Његов колега из Демократске народне партије
(ДНП), Милан Кнежевић,

МИНИСТАРСТВО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ТУРИЗМА НАЈАВИЛО ПОЧЕТАК ПРОДАЈЕ ЈЕФТИНИХ СТАНОВА
ПОДГОРИЦА - Јавни позив за пројекат “Хиљаду
плус”, биће расписан у
петак. Пријаве грађани
достављају од понедељка.
У понуди су 753 стана.
Цена квадрата је најнижа
у Плужинама 500 евра по
квадрату, а у Подгорици
1.200 евра. Износ рате не
може бити већи од 40 одсто зараде.

WWW.NOVOSTI.RS

КОМПАНИЈЕ
НАЈВИШЕ станова понудиле су
подгоричке грађевинске компаније “Зетаградња” 370, “Цијевна
комерц” 154, а “Челебић” 73. На
списку је “С-Градња комерц” из
Бијелог Поља са 25 станова, затим “Градин” из Никшића - 19.
Преосталих 11 грађевинских
фирми понудило је од два до 16
станова.
цену по квадрату стана навео је Чановић.
Потписивање споразума са банкама могло би да
почне већ од петка, најавили су из Министарства
финансија.
- Кредити ће се одобравати на 20 година. Новина
је грејс период од годину
за грађане који већ плаћају закупнину на стан, односно за подстанаре - рекао
је Драган Дармановић, из
Министарства финансија.
Овај пројекат, према
речима надлежних, обезбедиће многима да лакше
реше стамбено питање самохраним родитељима,
старатељским, али и породицама које имају децу
са сметњама у развоју, инвалидима, или ако је неки
члан био жртва насиља у
породици. 
Б. Р.

око изборних услова. Они
се надају да ће се колеге
“освестити” и прикључити
њиховим методама борбе
против режима Мила Ђукановића. 
В. КАДИЋ

ЕУ НЕМА ИСТЕ СТАНДАРДЕ


СКОПЉЕ НИЈЕ
ПОДГОРИЦА

ПОДГОРИЦА - После оптужби Савеза европских конзервативаца
и реформиста (АЕЦР) да Европска
унија има двоструке стандарде
према Црној Гори и Македонији,
уследила је брза реакција Делегације ЕУ у Подгорици и одговор
да то није тачно, већ да су Црногорци показали капацитет за
политички дијалог.
Слично конзервативцима делују
и у Демократском фронту који
дуго већ указује на афере које
потресају Црну Гору, а на које званични Брисел “жмури”. .
Током политичке кризе у Македонији прошле године институције
ЕУ су тражиле да буду политички
посредник тиме што су подржале масовне протесте у Скопљу и
бојкот македонског парламента,
док је минулог октобра у Подгорици изостала њихова подршка
опозицији и демонстрантима.
У саопштењу АЕЦР, чији је члан
Покрет за промене, подсећају да
је ЕУ чак захтевала оставку премијера Николе Груевског.
Међутим, ЕУ се понашала потпуно другачије према Црној Гори
током политичке кризе. Брисел
је одбио да буде посредник, индиректно подржавајући режим
и маргинализацију опозиције,
наводи се у документу конзервативаца.
В. К.

