6 с:тР ана
МИНИСТАРСТВО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕАГОВА
ЛО НА НАВОДЕ НВО СЕКТОРА У ВЕЗИ СОЛАНЕ

Плански документ
не' одрећује
•
СВОЈинска права

На

наводс директора

Ис·

тражнваЧI(ОГ цснтра MA I-I С·а

ДсјВllа МltЛОtща изреченс У
rel\C1)' "МЊ10 Ацу IIOJU1aњa
имовину СОШlНс" реаговала је
11 ••Nоhmща ~lIlllIIcтpa ОДРЖИIlOI
раЗВОЈа ; !р аl-ана ЧСllllћ

I.;оЈа·

mмплемеитарншс ТУРИCf1{чкИ)t

садржаЈа - посматраље флоре
и фауне и eko-ри3Орт - на8ела
је Чеlllthева.
Il.JШIIСI\ I I документ, кam је
lo:&Зала, НИЈе урађси по Cf1{хиј~
CКlIM же:ъама било Jroгa, аећ по

,С казала .'1.а ЈС ПРОСТОРНИ IlIIан

jilCHO

11.'IaHCКl\ 110КУМСНТ

ма и пра8илима.

11 нс може
'l.'lрсђнваТII СВОЈИllска I1равз.
ОЉЈУ'ЩМ

... С

УСТЈ.IЩ{Ч

(УЈЏ.

ПРОllllсаии'>t процедура

ПлаНСКII ДОI\УМСИI не (lД

аласииurrllа,
гако да, и;њ."Q је обраl)и8ЗЧ 11:111. •

rCh)·jt e-rpytrrypy

nrOQec н.ell~'
·S;IШ·Щ 10: )" IIЛII.IIСКI\М JIOI\YMCII
Тliма Iшlt\ег реда ]:lro је nMj
IUЮ\ЮПС"1
lIащ1ГОМ II.JJlIJla Ја
,эfiаmю ПоЈДРУ'lЈе Jar.:HO ОјIЈа'

01111

чен 11.010 ·јаЩПlhСJlО 11ОдР)"IЈС.

да је МИllщ:тарстао ОЦРСДИЈС

,. O~!ll1py СО;lанс. која \.lбухпа·
1;\ 1.4<)2 Хl"ктар8, 11J1i1l11lrall0 Ј'
Ipal}":BHHI:I(("I IIОДРУ'IЈе >' IЮВР·
IЈЈШШ 0)1 ilJCI:T xCI'rapa н 1111 IЬС'
..... у Cl" IIJk'д.iI<lJtiO: Орl illIIl:kJн.3IЬС

ЉСIIO за ј:ШПНТУ Солане.
(IО·ј83ЈЈаЈе МАне да до кра·

Ylнчс (с

на

на навсо неПРСЦЮ IЈС податкс,
IШЮIIiО НС МО!)' ynЩIIТllllа

I:I·Л3јЩII 1I)t:J.tНИ'11Ш IIрll.lIlI

ОГIШПiJШ

Jt

Чt'lшћСIli!.

са

11 ДОД!!;I;!

Јllјll!Нl е распраllе достаВИ 1\011КрЙНl" сугестије на IIIIUPТ про·
Д.М .

СТОрlЮГ Шlана.

БОНИТЕТСКЕ АГЕНЦИЈЕ ДРЖАВА РЕГИОНА

Уговором до
стабилности
ЛРСДСТ38111\ЦИ бо"НТСТСКИХ

закажс

сједницу

ТOI-

парлв

меитарног тнјела, "а којој би
било
оба8ЉСНО
контрол но
саСЈlуша l t.е

I1ремијера

ТJyкallOBltha,

IIИКВ Владе 8ујlще

ha

фИlldllсија ВлаДИМ ll р а Кава·
pllllR " ћщојв Ж)'ГIlII8 У 8еЂI
са IlројеК"гом изгра.цЊС другог

блока Tep'>tocJ1eктpallc у IIЛtc
B:"II~la

- Очекујемо да I1РСilCјt:д1tlIК
Oilбоrа Л;IСКСIIII!tIlР Да"јаио.
01111 (CHГI) т! СЈСIIИIЩУ rю:юв~
JI МС l lаџмсн r ЕлСКТРОI!РНВре·
де заЈеДllO СII предс·r80lllЩlIма

НТ8;шјанске
rСШI(t)Г

А2Л

I:Tpa-

као

пар1 иt:ра,

1(;\0

11

руко

ВОДClЋО РУШIIIка Уlља (РУП),
КОЈе. је ДlIj>CKTII O укључt'IIО

>'

ItроЈеЮll, 8JiИ

JI

ПРСДCТnВlIIlке

сектора

И

ззltllТe-

бави

-

ии

иајааљеиим

наводи сс у еаоп

"а, како су казали, HconxOД llo

и Ер.'I'IИ Н це ро из босанСКИХ

ЛРЦ БИС н ТРОН, М ил а и

би требало да допринесе сма

П ОП8Диri из србијансlCOГ Си

њељу ризика ПОСJlовања н не

ье risk mапаgеmепt, Драгица
Разбо ршс к: кз ЕБоiU!тсте И3
Словеинје и [Д ИН Лежо из хр
ватСlCOг ЕЛ Концеlсга - наводи

је како би посланнци Скуп
штн не

распра8ИЛН

пнтањс

IIИЧКС трибине. форуме, окру
'УСМЈерене на доиошењс И реа

IIр8ВНУ и ФЮlаИСИЈСIo:У сиryp

лиза.цијУО.lllJука и сарађивати

рСlll1Х
8рата са изабраним
tlOнуђачсt.! - чешJroМ I(()мпа

ност УЧ~С I IНКВ на ЈlOСЈI06НОМ

"а планирању, ОСМllшљаваlbУ

тржишту и кopllcllНKa УСЈЈУIЋ

И спровођењу пројеката од за
ЈСДlШЧJroГ интереса
Б.Мд.

tшјом Шкода Праг

тс

СТ0Ј108е И

110

д руге скуповс

ОВОЈuдltШlbа aylo:lllljil лржавиих зanllса С8 POJroM ДОСlшјсhа од
182 дана, ВРИЈСДНИХ 40 ~IIJIИОllа друга, бllhс одржана у ПОИСдје
.I.8K. Како су саопшТИЈШ ю Центрашtе баике. понуде се могу до
ставља", до ПОllслјељка у 12 сатll.
Рок ДОСlIнјсћа записа је 182 даиа, одиоси о 23. август. Ове ГОllll
не одржаНlI јс по једна аукција држааннх звлнса са роком ДОСПИЈе
ћа од 182 двна 11 56дана.llрошле ГОДНIIС одржаиоје седам аукција
цржаВIIИХ заПl!са са роком ДОСllијеhа од

182 данв, а у 2014.

години

12 aYI\JLltja ДрЖlIIlI! Н Х

записа са роком доспијећа 182 дана и 'рн са
роком ДОСllјсћа од 9] даН
С80llШТIIЛИ су ИЗ ЦБЦг.
Б.МА

економске

ИСIlЛативоети

из

Il>8дtьe новог б.пока у Пље
DЉHMa,

раЈУ

·rc

да ли се

11"Ја затво

догова

моделн фllивнс и раља

1I

реаЈЈlIJвцнје Ilројекта ICOЈII I\е
бнти увод У додјслу држаВ II С
помоћи.

плус, иа ја81111

nO]1I8

за уче·

шhе пријаllИЛО се осам бана
ка,

саОГ lшm л и

су

113

МIIНИ

Курс"м

енер

нуре

€ypa
AUD
ЈРУ

12', 11000

CHF

11

GBP

0,771.0

USD

С

113 011 Ј1I1С" nјЖМј ЈњУЈУ с. од ОО чко.а 20.02.2016,

је Шкода Праг

лиОllа еура, али при томе иије
урачунала читав НИ3 пратеhих

се од јавности крију осиовин
подаци који би доказали те

338

издатака, почев од камата

ми

118

кредит, отвараља нових рудо

20

40

блока, а ие

је потребно да
била

УI·ља

Н.\oI.I

roдина ра,да НО801·
ГОДИllа КОЛИICO

611

ИIIВССТИlIlIЈа

ОТЈL'lаћена,

Истражнва

њс МАНС·аЈе показало да би
ДРУПЈ блок према тренутним
цијеиама елСICТpИЧllе сиерПfЈС

КОl lа н њихове рекултивa.uИЈе,

на годиwњем иивоу проюво 

преко

дио МИЛНОIIСКС гуБИ"f1(С. те да
је 8јероватаll сцеиарио да би
га Влада одржаllала КРОЗ до
дјелу државиих Субвснција.

троШКО8а

експропри

јвције и ј>Свитализације по
стојеће ТС:РМQCЛсктраllе, до
трошкова

ЖИ 80Тllе

здравља и

среди не.

заurrите

Истражи.

08Ч К И центар МАН С-а је прст·

О'lекујсмо да предсједннк

-

шко8и п ројекта ДРУI"QГ блока

одбора најХНТltIIЈС закаже КОII*
ТРОЛIIО саслуwање иајвиших
fUlа.п.ЮIИХ зваIlИЧНИI(8. l!Оссб·

Тсрмоелектра lJ е

ко..

но имајуhll у ВIIДУ да је пре

мијер у ОЧНl1tедном JrollфJtIlК1)' ИЈlтерсса, ЈСР као прсмијер

ција финанс ијски lIеодржива

штати 3,5 милијарди еура.
Они су ItIIВСЈ]И да је Влала
цијели пројекат заСltOоала lIа

и да чак ЮI ICOмерцнјално ис

ItстаЧIIИМ

цијс читаооt' l1ројскта, а да Је

nлатllве резерве угља у ужем

HItM

lIљеваљском

ма

тражнвања МАне-а и ГРИII
хоума показују да је ИНВСCf1{

басену

иијесу

довољне за пуни рад иов е тер

моелсктраtlС

-

иавелll

су

ДВНЈе нво.
Влада, IlpeMa ЊИХ0811М

И3

PII-

Пљевл.а

1I0ЈЏщltма

о

комеРЦIljаЈ1I1ИМ

угља

У

СТ8Эр.

резерва

такозваlЮМ

ужем

пљеааљеком басену 113 ICOЈ~Г јс
ШIIIН"рано обезбјсђсљс уе·ља
за Н0811 Wюк. РанИЈИ подauи

МлНС-а показали су да еко-

UДIIучује о МОДClшма реалнза
у ПРОЈекат укључена и Ј«(lМII8·

иија Рудник УЈ·ља llљеВ.'ыt. )
којОЈ Jbero8 бр.п Лцо ЋУК8ни

Bllh

има ЗllачаЈIIО D.'IOIСIIНI1I1"IЮ

закључкnн су из
Грии хоума.

MAIIC-a .
~

Јавни позив почетком марта
за "озивс СВаЈ(()Г радног д3на

до

-

КВЗWIЈI су

11
]99 15.

CAD

I\OjH

економскн НСlIЛатив, до данас

Прнјавиле су се Комерци·
Ј8Лиа банка Будва, ЦКБ. Ер
стс, ХIШО Л;mе Адрија, Со
clljC"I"C ЖСIIСРал Монтенегро,
НЛБ, Прва It Jlовhеи б81 1К8

-

цији

1,54960

за

понудила ЦИЈену ОД

СТВрс1ва ОДРЖ ltl!Ю1 развоја.

113

MltlllICТIlPCТ B a

Гl ројектии

ICOJI

центар

КОЈ! центар ће битн OТBopell

•

у

I'C11JIIIТI/HOI·

ПРОЈЕКАТ Х ИЉАДУ ПЛ УС
У ОК811РУ llројекта Хиљаду

и ДОД8ЈIИ да је од јуче у фуик

r

6.'IOKa,

иивестнцију

reтcКOM сектору и тврди да је

потреби И

Аукција у понедјељак

Q., 'Щ!4 'IЩЩ ;Ш

тешку

у оквиру међусобне сарад

ПРОДАЈА ДРЖдВНИХ ЗАПИСА

u -""'-' ......

за тек

ходннх да ll а објаllИО да ће тро

ђење 110СЛ08Вња кроз снобо
дан приступ иtlформаЦИЈама.
РаЈвој сарадње ојвчahе 1I

< 1IIIEЩD,ШНU::а;:::
:r:
-

мо трошковс нзt1>3ДЊС другог

нов ог бло ка

договору организовати зајед

Ј .п.нени Јан

roг блока И8Јављујс као стра

питањ е е кономск е исплативости изградњ е

ЈIOПIИСI1!IЦВ, ОДИОСIIО У "II.Прс

с::; маф ПВili',(!Ш

НОМСКИ

кано би по сл аници Скупштине расправили

ље агеtIЦИЈС ће

АУСТР 811иЈсми ДОIl 8 Р '

Јe'iИМа, УПОР/ЈО приказује са

Контр олно с аслу шање највиших владини х

ција као ОСllOВllе дjCJt8TIIOCTII

-, Референтни

ИаlCO Влада пројекат дру

пред ставника , како су казали , неопходно је

се у саопштењу.

Про-

ТЕПљеоља

-

тврдње, док исто в ремено ис-

у дијелу ПРУЖ8Њ8 услуrd из
"нвоа ПОСЛОвНиХ И/lформа

110П1ИСIIИца 11ро10JrolШ

\

.18]01111-

11 ~lI!нистара CКUIIOMltjC и

виших аладllИlIХ предста ВIIИ·

I\OjH

\

М и ла

tIOТ1!pe.;ICJCД·

urrењу МАНС-а и Грии хоума.
Кollтpo1lHO саслушањс иај

патШlсали су ЈУОје У Баљалу 

њу, циљ "РО'nЖОЈlа ЈС сарадња

Не8Ji8ДIше
оргаиизаЦlIJе
МАНС и Грин ХОУМ затражиле
су од предсједниК11 СКУ"ШТIIИ·
ског Одбора за еко иомију да

IIРОЈСКТОМ

Црне Горе, Ад и а и ХреИОllица

Како се иаВОДII у СIiОflШте·

• Очекујемо да предсједник Одбора за економију нај х итниј е закаже контр олно са 
слушање највиши х владиних званичника , посеБНQ јер је премиј ер у очиmедном
конфликту и нтереса , Као премијер одлучуј е о моделима реализације чита вог про
ј екта , а у пројекат је укључена И компаниј а Рудник угља, у којој њего в б рат Ацо Ђу
кановић и ма значајно власништво

ТСИ3118110

БиХ, Слоаеllије и Xpaaтclo:e

ЛИК8ИД110СТИ

Испитати Мила
због другог блока

цивилног

IlгеlЩИЈ8 Црl !е Горе, СрБИЈе,

ци npoтolo:O!I о сарздњн,

МАН С И ГРИН ХОУМ ТРАЖЕ КОНТРОЛНО САСЛУШАЊЕ
НАЈВИШИ Х ВЛАДИНИХ ЗВАНИЧНИКА

реСО8а"у Ја811ОСТ КОЈа се

тоКОЈ1 су ПОТI1ИСалн Ратко
НИ К:OII иh IIЗ ВI Consu]ting И3

u
s

субота. 20 фебруар 201Ь. Дr;'U

ЕКОНОМИЈА

1.

16 сати, ОД
1. марта до 1. априла од 8 до
20 чаС08а и нотам до 15. апр"
ла опет до 16 часова .
- Јав и и ПОЗll8 за ИlIвеСТII 
торе је нродуЖСII до 26. фе*
марта,од8до

бруарu
због l1овсћаllОГ ИЈ!·
тересооања
грађеН lI нскшt
ICOMnaHlljB, што је Зltnч ајl!О за
крајње КОРИСIIИКС, ОДIIОСIIО

I"рађаllС, КОЈII ћс НМат1Ј всl\у

MOf)'hHOCl

избора ОJil"оварају

ћих стамбених ЈСДШllща
зали су из

ка

ro r pCl:opa.

БИТII

50

оде-го

1I11C"I<lpcтBY

У ОКВIIРУ IIРОЈСКТ3 К8маТllе
стопе за КУЈ10Вјlll)' С"rамбеllИХ
објската бl l hе 3,99 одсто, што
јс за до..1 одсто испод најмање
ТРЖIIUlll е 1(8'>t.tfHe стоне. У'lе*
шhе ће б ити ПС1· одсто HPI!једности

обраде кредкто! nOlla ГЈронеll·
та, док ће 1I0larcl\C тарифс

110

tll!же

О'IСКУЈУ

н

У

'Io\и·

·\1I3ЧI1Ј-

ItОВОЈЪJ!I!ЈС 1IOH)'Д~ од

OI:H"

I),рввајуnнх кућа за ПРС.\IlIјс
осш-ураlЫ

JaBlI1I
he

11 IIMOBIIIIC.

ПОЗltВ1а грађанс би

расписаll 1I0'lе, ~"()"'" ~1"I1Гil

Ilвјавили су

.13 МИIIИС [·врств:!
ДМ

крсдита, трошкови

ОКРУГЛИ СТО М О НТЕН ЕГРО БИЗНИС АЛИЈАНСЕ

Представиће агро6уџет за
Монтенегро бнзннс алијанса је у циљу

lIе привреднике бnаговремено упознала

IUТO боље ИИфоР'l'lисаИОСТII својих члаllО
ва Jt С811 Х предузt""Пшка из облаcnt !IOЉQ

са садржајем агробуuета за 2016. ГОДIIИУ.
ОКРУПIII сто ће се одржати у ПОНсдЈСЉВI(

IlрИВредс ОДЛУЧНЛ8 да оргаИНЗУЈС окрутll

у ]] саrи у просторијама МОНТСllСrpo би·
311ИС алијансе.
НiI oкpyrnOM CТOJIy ће поред П!Х'ДСТ3I1-

сто И8 тему "Представљање вrpoбyuета
за 2016. roДИ IlУ" lC8J(() би 3ЭЮlтересова-

2016.

годину

ннка организатора IIРIЈСУСТН(lllати

BPCJ~

СТ8ВИИЦII МИllистарсrв:1 IIОЉОIIРНВРСДС и
руралног разВОЈа, Нpe.d.сrnIlI1ИЦII ЗаЈe.дIIИLЏ:
О ПШТlша Црне l"'оре,нрсдt:Тaвииltll 'I.IIаIlО

ва МЬА, као н заинтересоваНII нредузеr
ници из сектора пољопривредс.

ММ

