~ уторан, 22. март 2016.

ЕКОНОМИЈА

O

Траже да радници
сами наћу кривце

је '!СЈIУ 80јll слав Первз ић , да они
немају основа за КРИIЈИ'ша roњење
ниједног шща ю те фабрнхс због
О'ryђllf!U1Ь8 њене IIМОВ НI1С.
ТУЖИЈЈаШТ1l0 је Ч>ажило од лрсд
стаВllИlШ

ТОI

УДРУЖСЊ8

да

уколи

КО IIМllју доказе [[однесу КРИННЧIIУ
пријаву против конкретног шща.
(IОПQдам
обраћања
Врхов
ДРЖ3ВНОМ

1')'ЖИЈI8ШТ8У

од

ГОДI\llС оба ВЈсштавамо
вас да 118КОII IЈровјсра [[звада пред

16.2.2016.

ставки УДРУЖСЉ8 ово 1)'ЖИЛВUЛЋQ

је оцијснило да нема основа за ПРС
УЗИМ8ЊС

КРИВНЧIlОГ

roњсња

про

ТИВ било којСl' пица 'Због било којег
КрllВИЧI!ОГ J\iCJl8 за које се ГОНН ПО
сJtужбеној ДУЖНОСТИ, те кам том

Од тужилаштва нијесмо очекивали такав одговор, радници не могу радити њихов посао , рекао ј е
Војислав Перазић

•

Цриој Го ри , која је, како је истакао

Стога молимо да Врхов 

-

о в о ист р ажи

l'I а·', форм и ра н rlpeAMeт. ОНII су тада

које [I рсдуз и мsју у њихоном СЈlуча

од ОДТ·8 добили OДI""Овор да је по
тој УРI'Сlщији Ilсrpагз у току.

-

НаКО I! шест обраl'lањп и ЦllјеЈlС

годин е на водне истраге

наводи се

о незако

нит и м и крlt8 и ч ннм рIЩЊ8 М I1 Јl0је
бриком "Радојс l1,а киh" доб или смо
одro аор ОсНОIJНОГ дрЖ8ВНО I' тужи
lIаш'Г8а који је заиста неСХВ8ТЉ И В,
110раЖ8 вајуhи и IIс пр и мјереl l . Они

ста в ни ц и Н ВУ доста вили
Станко вић у

су нас оба виј е СТИЈl 1I да нема ОС I IО88
ДIIТB

llOука

да

за ГО Њ С ЊС било којег Jlица због Крll-

УКОЈЈИКО

8НЧИ ОГ .цјела, те да IJОДl l ссемо кри

сте еУПРО'ГI!ОГ '1ишљењв ОСТll8.рите
ПОДlющењем

КРИ8ичtlе

ВНЧll е пријаве п ротив кон кретн их
л ица за КРИ ИlI чн а дјеll8. Ми та к ва

при

Јаве ПротИ8 КОllКретног лица за од

ређено КрИIIИЧНО ЈЈЈеnо

-

МОЈ")'

ла

раде

Itt!X

НfIС1"ИТУЦИЈВ,

011

каже да су о

ОДI'ОПОРу О;IМII.X

обаВtlјеСТИЛlI

посао п р а вни х и нституција
се дугују ЦО ОСIIOВУ ПР8воснажинх

СУДСКJlХ пресуда. РIЩIIИIIИ су се бу

-

наводи

се у допису који су прсдеТ8UIIIЩII
I !ВУ ДОСТSВИЛlt Стаllко в ићу.

Крај ем прошлс roДltltC ОСIIОIJIIО
држаsно ТУЖI-Ul аиrrно је обак ије~

СТII Н КО "IЈ ћ ll О,'lГОflОР ОДТ-а пред
удр)'Жt:ЊВ

ши р адници м огу д а раде

npall8.

tyЖ И Ј l аwтво ово нстражи

ВРХОВI!ОГ држаВllогтужноца ИIШЦУ
С111В I IИЦИ

ли јер је н ејасн о како бив

која траже всћ пу ни х осам roДIШS.
СТQI"В молимо да Врховно држаВIIО

радн икс да остваре заt..""О иска

lIосао ПРIIВ

ТОМ

Та ка в став и одгово р ту
ж илаштва ниј есу очеки ва

О8JI ашh С l bll н е мамо, мн заС1)'ламо

НВ80дll се

у одговору ОДТ-в.
I1рема рије'lнма IЈсразића, такав
став и одговор ryЖИJlаштва I l ијесу
О'lСКllваЈЈИ јер је НСЈаСllО како бнвши
раДllИЦН

Бивши радници "Радоја Дакиhа"
љих ],8 хиљада, већ деЦСНllју nо
'гражују 50 М\UIИOIНt еура које им

Д!lн и х п и ца у 8СЗl\ са Б И 8ШОМ фа

у допису који су пр ед

tlРИЛИКОМ

ђеННIIСКIIХ маШJlна из "Радоја ДВЮI

flсраз ић , у то ку са с в им радњамв
ЈУ·

но д р жав но туж ила штв о

право

I1РОСJlијеДИЛlI

IIНlIИ и због судскс продајс ИМОВll/lе

фабрикс по цијени 50 одсто маљој
од ТРЖllfllltс. До сала ј!.' бlIЛО 12 СУll
СКIIХ IЈродија 11 продаrз јс IIмовина
у вријСдllOС1"И од

2,7

МI!JШОI18 сура,

стило преДСТn К llIIке тог НВУ да је

Н а ЗСМЉIIШТУ Ilскадашње фаБРllке
Иlf8ССТ ИТОР И су већ nОДllГЛИ ЗГРjIДе,

поводо м

а у некима се 8СП усељавају CT8I1a~

IbIlXOHC

у рru lщије, којом

СУ траЖ ИЛII дз се ИСПlIТ8 щiе је 011i~
Ша,О и овац ОД продаје жељсза и гра-

су JI JlСЈlегзнији Европске уније у

ри.

ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВ Е ЗА куповину СТА Н А ПР Е КО ПР ОЈЕКТА х иљАДУ ПЛУС

Гужве испред банака
ГlО'lетак
пројекта
хиљаду
IUlУС 200 flIађаиа дочекало је
ИСflРСД филијала седам баиака
којс учсствују у I,pojCК'I)', tlријс
љиховог отвараЊ8. грађани су
пожурили да

ILрсдају

су радИЈtи у оквиру пројекта хи

pHЦII б4]. а Ilајмаље у УЛЦIIЉУ I1
ЦСnllЬУ 110 два. Цllјеllе квадрата

Љаду плус IIријс IleкoJtlIКO ГО.'lИ
на - кашш су за ,Дall" из НЛБ

у ПОдIUРИUII крсћу се оп
].200 сура.

даље веhина заnослеllюt који

баНl(е.

Каматн8

Грађани

It?ТЈ>Сб

заИIlТСресовани

за

990 до

стона за стамбене

IIУ Л.QкумеНТ81lију за доБИЈаље

куповину

креJlИ·!1I. ЈСР јаВШI Ј!ОЈиа за гра

јекта ХКЉаду плус, могу "реда·

ђане траје )0 да113, односно до

ти докумснтацкју у фИ.ll ијanа

кредите у оканру пројекта је
3,99 ОДСТО, док је обавезно учс.
шhе за добијаље кредита пет
одсто. Неке банке ћс нудити

ма седам банака

ЦКБ, Ерсте,

греје пеРIIОД од ГОЩIIIУ, током

Прве, Сосијете

кojerЋ ћС flJађани IIлаћатн само
камату, у СЈl учају кала купс СllLИ
којl! није УССЉИ8. Од 3) објекrа
у којима су I101IуђС11II СТ8ItO!:IИ,
шест јс ИЗl1'ађеио, док је 27 у

21.

аllРНllа.

HajllCha

IУЖва била

стtша у ока и ру про

Је испред фЮIИЈtuЈС I!ЛЕ банкс у

Ловhеll, НЈIb,

ЦСI11'РУ Гlощорtще,
Пријс осаи сити ИС I IРСД
филијалс је бllJlO скоро 40 љу
ДИ Стручне службе су cnpcMfle

жеНСРаЈЈ 11 Комсрнијanнс, којс
ћс обавити прстквалИфllкаl(lIју
и проајеру кредитнс сttособно

да М[ll(СИМаЈЈНО И'1ађ) У сусрет

лаца З8хtjева.

стн

t"Ј)ађаИlIма, КЗКО 6и што прије
1аарщиЛ!.' са оБРIIДО'Ч КОМ I ШСТ·
IIС докумснтацијс. У НJlБ је и

11

осталИХ услова ПОДНОСИ

ИЗfllзд ЉИ ,

Грађани liс моћ" да КОИКУРИ

Нотари ће своје услуге за кре

шу за 753 стана у дсвет ОIШПИ
lIа, Највише станова је У Подro-

ДИте у оквиру нројекта смаљи
ПI за 50 одсто.
д.М

НИКШИЋАН ИН РАДОМИР СА МАРЏИЋ К Р И ТИК УЈЕ О ДНО С
Е П Ц Г П РЕМ А П ОТРОШ АЧИМА

Грешка због матичног броја
IIllкшиhаlfИ/1 Радо,t и р Са м арuиh , УIIРКОС '1И

љеllИЦИ што је Ilреflllатио струју, како за стан у
граду у УIlНl(И Четврте црногорске БРИl"llJlе, тако

11

у селу Кусиде гдје тренутно борави са ItOр<)

ДIЩОМ, добllО јС обуставУ иа IIСЮИјУ у изиосу од
!!7еура,

О" каже да Је I1рОIШIOI· петка био НСnрИЈ8"ПIО
изнсиађсн када је у НЛБ банЦII, прНJIиком при·
маља IIсюије, сазНIIО 1а обуcnву.
Имајуl'lи у sид)' ЧНlЬСIIИЦУ да се догађају
разнс исприлике, lLрlЮ сд

:Ј.ЈЈО)'llотријсбllО MOJ~

...

IIОМИСЈ'ЈИО да Је Јlеко

IIIlIe, МJm\ЧНН

И искористио МС као жнраНТ8.

З81"Ј)ажно од СЈ1ужбсника

број и СnJlЧНО

ПојаШЉСIЫ: сам

NLB Turisticki kredit za pripremu sеzопе

УllynlЛИ иа EnеКТРОJl.НСТР ltбу цију. ИаКОl 1 Kpaher
рюгоиора и увида у документацију коју сам им
IIОК8]ао схватюIН су да је ДОШЈIО до грешкс, од·

носио замјенс Мlm!чиог броја. Дуг је '1 0 llјека КО) !!
живн у !Јасатовцу, кога иначс нс IIOЗll ајсм - обја
шљава СамарuиЬ.
Ка/(() Ilаводи, када су службеници Елсктроди.

стрибуцијс УСТ8новИlШ да нема никакве везе са
дугом који м)' се ставља Н8 Терет, од љнх јс зах
тијевао да му анулирају дуг 11 скину забрану, али
се то није догодило.
из Дирекције за односе СII јавношl'lу ЕПЦГ
саопштсно нам је да у случају еIlС!i1)'алllе грешкс

118 шалтсру,јер са ... зиао

када се ради о истом имену II0000шача потребно

Да нсмам креди"Гног ИЛИ било ког ДРУГОЈ· звдужс·
ља, 8 011 ис је упyrио у ФОНД пио. Сјутрадщ

јс да "01lЮша'l пОДнесе захтјев судском из аРШII

сам пошао у IIИО, ГДјС су МИ k8заЈ1Н да мс терете

З8 Itеизмирелу СТРУЈУ од 3б8 сура troју ћу мора·
ти да Шlатим у пет рата од но

гзксу оп

] 17

7

ТУЖИЛАШТВО ОБАВИЈЕСТИЛО НВУ " РАДОЈЕ ДАКИЋ " ДА НЕМАЈУ ОСНОВА НИКОГА ДА КРИВИЧНО ГОНЕ
ЗБОГ ОТУЂИВАЊА ИМОВИНЕ ФАБРИКЕ

CIIOBIIQ
држаВtlO
;УЖН
t!8ЩТВО
обавијсетиnо је
[ЈредстаВIIIIКС Ilсв.л8ДИIiQГ
удружсња "Радоје Даки ћ", 118 чијем

НОМ

страна

25

92 еура

уз додатну

сура. што јС УКУПWf мјесечни I\ЗЈIOС

еура. 3нао сам да јс ТО исмогуhс јер уредио

I1змирујем свс nажбине. Покушао сам службени
ку појаснитн да са ТИМ IЈсмам ништа, али су ме

тељу да обуt.'Т8ви извршсњс У КW!ИJ(Q јс У питању
грешка у М8'rИЧ I ЈОМ броју.
- У питаљу Је грешка ЕПЦГ, НorpОШ8'iУ се из
sиљавамо и позивамо га да сс обрати ЈlOквлиој
јeдllННЦИ Сllабдијсвања Њtкшнћ како б и греш ку
што IlрИЈе ОТКЈIОНИЈШ

-

саоп штили су из Дирек

цијс за односе са јаВIIОШl'Iу.
Л.Н.

Spremi se, turisti stizu!
Stvortte naјЬоIje uskwe u v~im turistltkim ili ugostite!fSkim Icapacitettma! !zgradite,
opremlte Ш rerюviГclЈ lе va~ apartman, ktКи za odmor, kamp ili ugoStiteljsk.1 obJE?kat
uz pomое ~ kredita za rзZ'JOj turizmal Isk.oristite IZnOS do 100.000 EUR i rok
za otplatu do 1S godina I obezbtJedite kreclit џz nall:юvоlЈпiјU kamatnu stopu t
uslove odobravanjal ]skoristJte mogucnost isplate do 30% kredlta u gotovinl t uz
sezooski na6n otplate \сојј odgovara vБЈпј ~h prihoda u odredeпom peoodu
tokom godine.

ONLBBanka

Б.МА

