,unOHeДjeIbaH,

21 ,

март 2016.

страна

ЕКОНОМИЈА

5

ИСТРАЖИВАЧКИ Ц Е НТАР МАНС-а ОТКРИВА КАКО ЈЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ РУДНИК УГЉА
НЕЗАКОНИТО ЕКСПЛОАТИСАО РУДУ ИЗ КОПА ПОТРЛИЦЕ

Вадили угаљ без дозволе
и зарадили 13,5 милиона
• Од 1. јула до 18. септембра прошле године рударска компани
ја је незаконито експлоатисала угаљ из пљеваљског басена, је р
није имала дозволе надлежних за извоћење радова, а за не пуна
три МЈесеца Рудник угља је Електропривреди испоручио 419 хи
љада тона угља за потребе рада постојеће термоелектране и по
том основуј>а~исао 13,5 милиона еура, укључујући П~
Пљеваљски

I'У/UIИК

јс ГОТОВО три

у,"Љз

у

могу извOJ\I{111 само

118

осноау

Ilроду*ИЛО до

I'РОllјСIIС утицаја на ЖНВOТIIУ

СlCCплоатаl~је 11а Лотрлю\Н н

фаКТУРIIС80 118jMO~be_ 13,~ ми·

CptДНlIY kOјн

ЛIIОl18

ра да одобри и АГСlщнја за за

елаборат IlpoцjeHc угицаја 118
животну средину. ЗI\ВIIНЧIIИ
ПО.'lаIЩ показују да је ЛI"СЈЩИ
ја Ја :Ј8ШТ1t1)' ЖНВОl1lС epClIllllc
почстком 811ГУСТВ 2015. Д8Јlа

l'ОдН1Щ сксплоатllсао yrtlЬ

и)

КОIII

Потрлица без потребодобреља МИНllстарства
СlOOllомијс И 110 ТОМ ОСIIОВУ

1101"

сура, ило Је ЈОШ ЈСДIIII

показатељ

да

рударска

КОМ-

118ннјв "IIС хвје" зв заКОIIС ове
држвl\C, ДОК јој са ДРУI"С странс

IIIJVIC*lIe IIIIСТltryltије управо
oMol·yhaBajy тal<1Ц) ilОСТУП8ЊС,
OТKplllla ИСТР8живаЧКII цеllтар
МАНС-а.
РУДIIИК уј·ља Ј10сјсдујс КОН

Itесију 3В

CKClJltoBTa1tlljy

рудс

HCI"I)BpeMCIIO

мо

umп)' ЖIIВОТIIС средннс.

Према lIодацима Истражн
ВЗЧIФГ ЦСlпра МАIIС-а, Руд
нику угља ЈС почетком 2015.
ГОДИllе

истекла

ИЗllођсње

атацији

ДОЗВОЈlа

paдOll1l

угља lIа

за

то

ВрИЈеме

Руд

IIОВИ ч~роroдlШIЊИ ш:риОЈ\

lIа СЈlаборат

11pOLue11e yrHlla-

скспло

ја на ЖИ8ОТllУ еРСДЩIУ, док је
МНШIСТВРСТВО СlOOlIомијс мјс
ссц И 110 каснијС, ОДI!ОСIIО 18.
ССllтсмбра,
1'3д!UIO рјСIIIС1ЬС
којим је комлаllији Atrra саГ1lа
СltOСТ за извођсље рм.ова 1\0
рудареком IlpojCICt)' за Ск<:t1,JIQI-

2010, до 2014.

годи

у I1љСlIњнма, ВЈIII јс Законом

"с), Ilаје МИllистарстио еконо

о РУДIlРСТВУ јаСIIО ttроttИС8НО
да сс pВJtOIlH 118 СКСIIЈIОIIТ8цнји

мијс у МIlРТУ II]Дало рјешсњс
којим је рок 3а сксплоатацију

•

ПОЗlrntlllJО мишљсњс Руднику

локалитету

Ila

Гlотрmща (која је ааж.ша за
11CpllOД од

За

јУllа исте

IIИКУ угља јс требало да бу/tС
одобреll РУIIВр<:КН пројекат ]1

2015.

l"Од.ине.

30.

рударсюu пројеката, које одо
брава Мннистарство CКOIIO
мнјс. 110ред тога, за рударскн
JlpojcKlI"r се нзрађује елаборат

",jecCltl

За тужилаштво РУДНИК yrљa "чист"

Еисмоата~ја угља у

тацију 1111 ЛОТРЛllцlt, а која обу

дирљива"номпаиија поназује и примјер недав
не нривичне ПрИЈаве МдНС-а ноја је подније
та протwв извршиог директора тог предузећа
Cn •• o~y6a Поп .ди"а , НОЈИ се у саојству од
говорног лица сумњичио

за НИЗ нривичиих

дјела кз норnyca заUffiне животие средине.
3амјеиин основног државиог тужиоца Бо

жидарна

Гаче8М Ji

ПрИЈаву МАНС-а,

npl1

одбацила

је

нривичну

чему је у nocтynкy ИСПИ

Тi1Baњa навода I1З пријаве саслywала главног
енолоwног

11

I1нcneКJopa

ненолкно

Гачевић је од стране надлежног инспентора
предочено да РуДНИК угља не СЛРОВОДИ ре

довна МЈерења, на OCНOВYMOJotx би се мoraода
ти закључан о нвалитету ваздуха у оиружењу

руднина, али и да ПОСТОЈе зваl-iИ'tНи извјеwтaји

риh, алн 'Iнјс 1I001111ТО Д8 ЛИ

законску обавсзу тако ЈЈrro ћс

Шl>CваЈI>Cког баССl18, јер

су

Ј\окацију IIСКОРИСТIIТН

ДО'ЈВОЛС

,!нје

IIl1Д11ежllИХ

за

извоl]cњс радова. За та IIСIIУ
lIа трн мјсссца PYДl!HK угља је
Елс"-ТРОIIРИврсди ЦрIIС Горе
НСI\ОРУЧIIО 419 хиљада тона

Мlшистар

министаРСТIIО

НlIСllеКltијС

какве коракс, ОДIIОСНО ЈIИ да је
било tФ 0Ј1. МСllаЏМСlIта I'удни
ка упьв сносио 6И1l0 каlCВУ од
говорност.

ДОКУIl1СIIТ81lнја

не може тачно утврдити у нолиној МЈери, јер
је зага/)ење на подручју onUffi1He Пљевља по

CJlедица већег БРОЈа заГcl1)ивача", чиме је ин

јс У ПРВII"

20 дана септембра
IIСl10РУЧСIIО 106 хиљада ТOIIII

УI·ља, за шта су фl1lCt)'Рllсаlta
3,3 ЫIIЛНОlJа сура.

Тужилаштво да испита
подјелу ЗОО хиљада еура

IIС иC1lJlUу О paCIIOJ~eIIH 1I0вца

Ја љих

132.

IIСКDJlиm

ОIlИ су 11ОСНС1\њи:t

1'О,I)lIIа

IJrtpaЈКОl\aJ1И

3в објааљнван.е тендсра о про
лајн 111\1I1ta., Ilребацило на ра
ЧУI! Удружеlbа бивших радника

НСllрел IIIIСТ1П)'ltнја у 1IIIКШllhу

"

IIO!U'ОРИIIИ 3ахшјевајуhll Л3

им се исмаl1\ 110 250 сура за го
IUII1У стаж-а, којс јс доБЈt:lа 'ру
lIa њиJt.ових ICOJICгa 2007.
У ЈIОСЛСдЈЬС /l8ије ГWlИttс 3а
IbНХОВО наииptlt.e УКУIIIIО је

АyroнрС:ВОЗИОг.

-

300

ловИlЮ"l

хнљада сура

11РОЩЛС

J'OДltJIC

И

Од

132

радника са

C1lllClI:a

СВII су добкли новац, а само јед

на 'l')'ла јс добила маКСИМа11II11
ИЗIIОС, С ТИIol што су даа или трн

обсзбнјсђСIIО 3б5 хиљада Сура.
од ЧСI"8

човјс"а у3еЈIИ износе lOOји су ВII
ше него даа I'YТ1I. вchH У одно

1\0то

су Н8 аио што их је следовanо
рС:као је 011 истнчућн да је од
Аобијсиих 300 Ж llЉада сура СВII
требало да добију половину из
lIоса кој и IIХ следује.

11poдaJO~ ЈlЛаll,3. troјll је био на·
мијсњсн за НСIIУ'ЬС:IЬС њиховог
захтјсва. Прсдставници оштсћс
IIИХ РfIДJlIIка Бла l"Ој е ПеР И lUиti

-

и Крсто ДСlЏщh истакли су да

Дендић је I<аэао да ЊltХ 60 IIС
тра*и да им сс lIадомјести нэ

умјесто да св" Р8ЈЏШIЏ1 lOOјll су

се IШUIЛН Ilа СI1ИСКУ добију IIСТС
НЗIJQес,

1"руl1а

ЊИХО8ИХ

ICOJICгa

3в ссбе је узела lIајвишс. То је и
ра31\ОI· због чсга су, 110 ријечима
I1сришиhа, Ilријс аише од 110Јlа ГОДИIIС I1ОД1шјСJlИ КрН8ИЧНУ

IIpllja&y 11

ОЛ тужилаштаа :uпpa.

",или

ПрС:I!СIНП1I

да

IIСnЛату, а

I\OДI\OCHOIt.НM8 Ј:рИ8I1ЧIIС IlрИЈа·

ас је IlрсnочеllО ДВ је поступак у
фази извиl)aја

ри наводс lIа ОСIIОВЩIУ сумљу

да Рудник угља ЛљсВЈЫI у кон·
ТИIlУКТету грубо гази по зако

IIОС дО онога lOOји јс требало да
До сада смо исmристнли
Све могуhilОСТИ да. дођемо дО

ру М НЈIУ ЂУК.IIОIНl hу, а ОIЩВ и

им буде Ilстlаћсн, 8сћ да СIIИ

IIОЧСТН са tJ.JТ?ВjКOM у ПОДI'ОРИ~

ра.днИlIИ са

НСТIIIIС О ларама КОЈе Ilа"l IIРИ

цн - Ilајавно Је Лерншић.
Њнос QЦ 300 Jt.иљада сура
Ilроll1nС roдИЈlе је ПРСIOO Ми

је њему

-

Јlадају. Обратили смо се tyжнлаШТ1lУ које вeh мјссецима
yraрђујс ЧИlЬСНIIЧНО стањс:, а
Ј\Осјсдује It38ОДС н3 бa.t,ака о ИС

ClJltcKa

добију нсте

своте ИО8I\а. ОН јс наmасио да

YMjecro 4,95

сура иСIlЛаЬсно

XItЉ3Дa

2,9 Хиљада_

нистарства рада у"латмо Фонд

Бивши paдIOIци тврде да је

МIП1I, писали смо и СКУШЈЈТИ
"н. Обратићемо се З8ВНИЧIIО н

ПИО, а средства су щх:бачсна
на рачун ОIlШТНIIСКОГ CHliДll
кап НИКll1иhа, који је 1I0аац.

1I0вац дијсљсн и БИВШIIМ xoIIс
гама који су се раиије IlамlТИ

МКlIИСТВРстау рада н Ilрсмијс-

IIВХОН ШТО су IlаШlanutи

1I]1I0С

nи

110 иетом

основу.

hуПlУ

саrnаСIIОСТ

liајвиших

ВJIаднllИХ Зва.ЈШЧIIН1(8.

1I1(}-

и IIIIД11СЖllОhl др.ааном -тужи

СКЈ/ОnУ 1Ipoj~Kтa ,,1I)ята

лаштву, око би се yrердило да

J/~palll(иja

ли јс било ЗЛОУЈlOтрсбе IIOСЛО

садржај о.ог текста

еања у JlРllВреДlIOМ лоложају
од стране ОДI'ОЈЈОРНIIХ у РУДЮI

.oplla

]0

ку угља.

сектора

МАНС јс IIpeтxOдllljX дана
објеЖЩIIIШО Д3 јс l,љсеаЉСК8
КОМI181шја 1\0 основу СКСIЈЈIО
I\Talll!jc рудс ЈIЗ ЈIСЖllщта Ло-

и]lIијети у oгa~, тексту 1111

11"

KOPY1lf(ujy", За
одго

је UСК4УЧII.О Мрежа
ифирмацију
Ifеlыадиllог

- MAIIC,

а стцао.и

у ка.., СЈ/учају C~ "~ могу сма
трати ста.а.има Е.РIIIЈске

)'иliје.

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ХИЉАДУ ПЛУС

ГРУПА БИВШИХ РДДНИКА АУТОПРЕВОЗНОГ УПОЗОРАВА НА МОГУЋИ ПРОТЕСТ У ПОДГОРИЦИ

1IОКре 

111:·

IIPIIM)C'

зује даје у јулу 2015. РУДIIИХ
Уl"1ьа ИСIIОРУЧIIО ЕЛЦГ 153 ЈШ
JЪ8JIC тона угља 11 фактурнсао
IIСТ IotИЈItIОllа еура, у aBl]'eтy је
IIСJlОРУЧНО 159 хиљада ТОН8 11
фаКТУРllсао 5,1 МИJIIIОII, док

ynрнос томе одбацила пријаву.

Ile

ЈIСЈЈа н ЈЈиЬ8КС. СВИ ТЈI

Гачевић оцијенила да .рад Рудника угља cвa~

met-m!циЈу ноја би то и потврдипа. Поред тога,

Т)'ЖИ;Јаштво наноtФlI

~11НJ'

ЗII изградљу IIОIIС ДСНОIIИ}С

О.ај текст j~ саЧUI.~1I f1
nодршК}' Е./Юnске )'lIије у

сет заиона из области животе средиме, али је

Ayro-

бltJlО

)IУ ДOKYMellTauнjy достаантн

зима потребне МЈере на ноје га обавезује читав

фир .... С

IlptдузСЈIИ

док i'lе истовремсно КОМШlет

мет да прикупи релевактну фИflансијсну дону

IIIIKlllllhKC

118ДlIСЖI I С

вачког Ilситра МАНС-а I10ха

земљишга, а Гачевиl\ уопште није пало на па

НРСВОЈНО најаВИJlО је 1111 hc нред·
узсти радиКIIJIIIС мјере УxollИХО

И

Кава

МИЈШОIII1 сура у

8,8

рС:КУЈrntВЗЦllју ЗСМЈЬишта, али
сада 1I0К)'шаВ8 да юбјСnlС 1)'

Коначно, посебно је нeBj~oвarнo то uло је

0118 сур8, уvьучујући

за ислуwтaње отnадних вода.

директно потврдила да Руднин угља не преду

Око 60 БItRI1IИ~ раЈџщка IIСК8·

8ЈIIIJ). И МНР

Д8 УJlОЖИ

nДB.
Иc;rpажн-

о нвалите'У и сани-raРl-iо-техничним условима

нин улаже у ренултивацију енсплоаП1саних

ЈЈаllllЬС

ТРnИlt3 и Цементара у I1СТОЈ'О
д!шl!ьсм IIСРIIОДУ бllЈlа ДУЖIII\

КОIIНТО СК<:ШlОатИСI11II1 угаљ из

тину која не одговара УСЛОВИlo4а из Правилнина

се без ширих и свеобухватних истраживања

они тврдипи да Руд

Сl10РНО јс морало да будс УНО

l!Има ове др.аве, а све уз нре

PyAHotH иcлywтa воду У Ћехо

Дилаца Руднина угља, без извоћења дpyn1X
Доназа. Гачевић се у noтyнOCТi1 ослоиила на

raHo су

нс

у аези са ОВIIМ CJlучајсм
МАНС јс IIРОНl,'lе ссдмице
упугио ИIIИI\.Ијатнау Рудар
ској IlIIспеКll,Нјн за IIОСТУ,lаlье,

који noназују да

к.жо утиче на квалитет живоrне средине, али

здраво за готово.

СЈl учајсм

:lНaтo рссорно Министарство
скономије, на чијсм је челу

УI'ЈblI за потребе рада посто
jche ТСр~ОСJlСJn"P3"С 1\ ПО ТОМ
ОСItОву фаКТУl)llСflО 13,5 1011\,111-

руново

I1зјаве меиаџера Руднина угља, узимајуi'lи их

ЧIIТЦНIIМ

ХВата Ј1СРИOJl од 2015, до 2019,
I"OДIIIIС. ТО значи даје од 1. јула
до 18. ссптсмбра ПРОUlJlе го
ДЈIIIС рударска КO~JlallHja IIСЗВ

ииала

КОЛиио је РуДl-Ми угља У Пљевљима "недо

Са

Од данас предаја
•
документаЦИЈе
Грађани

заинтсресовани

КУIIОВИIlУ СТ8llа у

3а

11pDод Aallac he

оквиру

jcКТII ХИЈblIJIУ IUIУС
у јсдној од седам банака kOЈе у
IbСМУ учествују моhи да "реда.
ју 110трс:6I1У ДОХУlolснтацунју.
ДОКУМСIIТВ1tија МОЖС да се
"рсда у фнлијалвма ЦрНОI'ОР
скс КОМСРI\ијалнс банке, Ер
сте, КОМtpllијвnне банке Будва,
ЛоnhСII, II1IБ, Прtи: 11 Сосијстс
Жеllерал

банlCС

MOHтt:HCrpo,

којс ћс обааити ЈlреllквалИФII
KaJ~jy 11 "ровјеру КрС:ДИПlе
способl lОСТII 11 осталих услова
ЈIОЛIIOСНЈlаl!,В захтјева.
Влада је у пстак Р8СIIнсала

рјсшавању стамбеНОI

Ilитвња

0100 500 домаhИЈlстава, OnllQсно "рСКО 1,5 ХНЈ!.8да грађана
за

са СРСДњим и IIЮКИМ ЈIРИIol8IЬИ

ма, !СОји

110 тржишltИм

услони 

ма ие МОЈ)' ријсшити стамбену
ПO'Тfсбу. ГрађаННNа ће у оквиру
I!ЈЮЈекта бити понуђени стана
аи у девет ЦрllОГОрсКИХ OIllUТJI

иа

-

Подгорици, ЦCТНlbY, lIик

Шllhу, ГIљcВЉHMa, ЉIу*"lIама,
МојЈСОВЦУ, БИЈелом Пољу, Ул

IЩЊУ И
градити
lIаннја.

Xepltcr Новом, које he
16 грађевинских КОМ
lIајвсћи број cтaltollВ

понуђсн је у ПОДl'Орици.
I1ИЈСll1ићу

47,

641, У
25,

БијеJlОМ 1I0ЊУ

јаНIIИ IIОЗИВ за учсшћс l-рађа
на у пројсrry рјсщзввља IbИ
}(ОВЮL стамбсllll)( Ilотреба по
IIОIlOЉIIИМ УСЈ\Оаима, који hc
бити O'ПIорсн до 21. ВllpКJIa.
ПРCl1tодllO су објављени 110-

Хсрцсг Новом

зиви за учешhе баl1аJal и гра

аину стаllОва по купопролаЈI10Ј

ђевинских фирми у пројскту
ХНЈЬ8Дј' плус, kOји лрсдстааља

дрlП)' "сто

наставаЈС Јlројекта из 20 10. Про
јеК2Т би требало да ПОМОI1fе у

од

11,

16,

11ЛУЖIIнвма

Г!ЉС8Љима осам и Улцињу

и Цстињу ПО двијс_ Висина ка
матllС

стопс I!а I'ОДИШЈЬС~

воу износи

3,99

'IН·

оДСТО ФИКСIIO,

за 3акључсне yгo!lOpe З8 ~по:

Jl,НjCIIH по

1,09

хиљада

110

ква

кориеllС ЈlОврШНItС

стамбеног простора, Ilа период

20 голнна.

ЈВ.

r ______________________~______~________________~_____________________________

