R'~ u сриједа,

24.

фебруар 2016.

ДОСТА ГРАЂЕВИНАРА НЕЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ ХИЉАДУ ПЛУС ЈЕР НЕМАЈУ ПРАЗНИХ ОБЈЕКАТА

ФЛЕШ

у понуди станови

Расправа до

• Фирма Нормал компани, која је претходних година на Старом аеродрому продавала станове за 900
еура по квадрату, неће учествовати у пројекту, јер нема довољно станова за продају
ОКИМРУ [lpojclCТtt Хиљаду JlЛУС
за грађевннарс IIСТНЧС у петак,

-

објаВИТlI списак компанија ко-.
је су се пријавнлс 38 учешhс у
1Iројекту. ,Даl l " је контактирао
!IСКОЛИКО. најаСћнх IIОДroрич

]]

риран и tlријсмчив начин струч
lIа 11 Itаичка јllllllOСТ упозна са
lIaIIpt"OM наЦИОfl8ЛIIС страТtt'ије
одрживог развоја до

2030.

годи

не.

-

ОдјаНIIС расnравс се очскује

до

јавност да сс укључе у npa1lec
расправе и дају конкрстнс IlpeJIлоге, МИШЉСЉ8 И коментаре на

Нацрт

ltаЦИOllалнс

стратегије

одрживог разllOја ДО

2030

118-

ВСJlИ су ИЗ министарства.

У току ја811е раснравс биhl!
организована пре3СIrr&I1Ија за
члаllОВС скунштнltСКОГ Одбора
за туриза.ч, "QJЬопрквреДУ, ско

Јlогију и I'РОСТОРIIO ЈUlВllирање

I\M

Јавна расправа

ПРСТХОДIIИХ l"QДина у слобод
ној продајll "YДНJIВ cтaHOIIC Ilа
Старом асродрому за око 900
сура ЈIO квадрату.

-

Наша

комt l аllија,

нажа

лос-г, 'Јеће УЧССТ80аати у овом

КОМ811ија Чеm.:биh ћс уче

Ilројскту, јср нсмамо ДOВQJЫiO
расположивих станова у објск
тима којс тренутно rpaдIIMO.
Надамо сс да ћс за учсшhс би

Ci80ВRТИ у пројекту. Како је рок
за пријаву "рОДУЖСIL, н даље нс

можемо са 11РС1tИЗl l ошhу рећи

ти rlРИllИКС у
средства из кредита У склопу

JIPOjclCТ8 нс може бити всћа
од

1.089

пише

У

сура. Изузетно, кaJ<D
ЈЈОЗИ8У за

инвестито

ре, цијеl18 може бити до

43 до 50 квадрата, Д80Собии од
65 квадрата и трособltи од 98

ТО ће бити додатни I1роблсм
куп цима, с обзиром Ilа то да
~norlpoдajHa lt,Нjclla квадра
та стана за коју се обсзбјеђују

tr туризма. Циљ јаВIiС раСllраllС
јс ДЗ сс Ilа ОРПIIIИЈОR8I1, СТРУКТ)'

ти J<DМllаllија lIормал, која је

У'lсшhс у пројекту.

.

апр.нllа, саОПШ1"СIIО је из

22.

МИIЈиствptтllа ОДРЖИВОI' развоја

се за ПроЈСкат IIche ' Ilрщави

стано ве кроз [lројекат. из Зета
градње су још Рallијс најавили

ТО~ИСЛIВ ЧVlcliиfi .

до

Лоша 8'VCCТ за грађанс јс да

пе казa.JIlt да нсћс продавати

Квадрата. ПросјСЧll8 продајlЈа
цијСIЈ8 КВ8Дрпа У Сиnt кварту
износи 1.200 еура и онв !'!е би
ти IЈОIЈуђеllВ кроз пројекат Хи
љаду I1ЛУС - навели су ,Дану"
из компвније чији је влаСllИК

99

о квадрата. Цијсна Кllадрата
CТ!Illa биhс објаlUЪСltа у петак
након предајс tlOllУДС - навсли
су из ЦијСlIllС комсрц.

11 УIII1Т80 хоће ли УЧССТ808аТИ
У пројекту. Учсшhе су 118101 ПО
тврдили из I<OМI1811ија Чслсбнh
и ЦијеВI18 комщщ, дох су И3
Ilормала, Фид.ијс н Шајо гру

стамбени)( јединица, и то све у
Сити кварту за Кtlји мада вс
л ико интересоваље У ПОIЈУДН
ће бити јсдt t особнн станови од

Кроз ПроЈСкат ћсмо прода

квадрата и трособllС од

гра~СВНIIСКИЈС. компанија

о којсм броју ставока јс ријеч,
8Лllllа м је намјера дв кроз овај
пројекат ПОIЈУДНМО око 1оо

стамбених јСДIIIIИI\а

аати гарсон.ере од 29 квадрата,
јеДllособнс становс од 49 до 52
квадрата , даособllС од 69 до 77

80ја ће нвјвјеР(IIIЗТllнје Д8118С

-

] 50

С8И)( cтpylCt)'l?a.

а МИllнстарство одржииог раз-

Ја8на расправа о нацрту "а
IU!ollanllc стратегије o.nРЈКИ801
развоја до 2030. 1"OДНlle трајаће

да ПМСТВКIIС С1ру'!љаке и IJiИРУ

ваљс

РОК за ItOCTaНJЪaJbe [!онуда у

априла

22.

•
•
по ТРЖИШНОЈ ЦИЈени

КlIX

5

страна

ЕКОНОМИЈА

] .200

сура

чају

110

код Чenебиhа купци би мора

квадрату И У том слу

купац

средстава

мора

из

доплатити

своји"

IIИ, УКOJlИJ<D немају уштсђсви

разлику

ну, да подиrnу ДОДВ11IИ кредит

у цијеl.Н. OДlJOCHOj у случају
КУII081ше cтalla у Сити кварту

и измирс:

еура

110 Kвaдpary.

из ЦКјсвне комерц су казали

да ће кроз пројекат пријавити
стаиове у објекту који се нала

Обавезно учеwће пет одсто

слободних cтa ll Oвa, док Фиди
ја lIијс успјела да дабијс '1Јађе
ВИliСКУ дозволу Т?ком ~ебру

зи у иепосредној близиии брда
Љубааи!'!.
- С обзиром на К88.ЈIИТСТ по
кације која је у урбаиом днјcnу
града у близини ШКQле, вртића

Из Министарства ОДРЖИ80Г развоја прошле седмице су на
јавили да l'Iе јавни позив за граI'Jане бкти расписан у марту и

да се за учеwће у пројекту пријавило осам банана.
Према условима позива, обавезно учешl'lе граI'Jана прили
ном подиэања нредкта ће бкти пет одсто вриједности ире

ара за

града, очскујемо добар одзив .
Интересоваље потенцијалних
купаца је веl'i велико - иавели
су из цијсвие комерц. чији је
масиик Дlнкло Пerpовнl'I , и
додали да намјеравају номиио-

дигне готовинсми нредит нако би обезбиЈедила учешl'lе за
добијање стамбеног нредитз.
Камате за стамбени кредкт ће бити З,99 одао, а услуге но

50 одсто.

зграду

КОЈУ "аМЈерава

да гради поред ntмнази)с. Из
Зстагрanље су раllије IIаЈа8ИI1И
да ће продавати 400 СПllоаа 110
цијени од 990 до 1.200 сура по

н иа само километар од центра

дита. 8ећина граI'Jана, ноја нема уштеђевине, мораће да по

тара јефтиније

1]]

ItapeJUIOM KPYI)'-

казаJlИ су из IIOPMВJlIt., чији је
вJlвсник Жарко Буриli .
CrвIlOBC у склопу пројскта
Јlсће продавати ни Шајо '1ЈУI1В,
IIИ Фидија. Шајо Il>Ylla нсма

дpywтaвв.

- зато је аРХО811И др.авни тyжиnац
кршење пра8НС нормс и Кa8JIИфИКОаао
као КРИ8НЧНО дјело злоупотребе слу
жбеиог положај&, због чега су, \CU.Iсђу

са једног од протеста маlЫ1НСКИХ акционара

М

ањНIIСКИ акционари ДуВ8.и
ског IФибищrrв у стечају, који
су маСltиЦi1 50 одсто имовине тог предузсћа, уо'!и даttаШIЬС сјСДlIII
цс СКУПШТИНСkOl' аНКС'ПtQг одбора који
сс баllН продајом имовинс ДЮ I -а по

peкrno и објекrнвио. за тaКQ IICurro ПО
требио је да се оcnободите партијскнх
стега, било чијих днрекrиВ8. И других

-

притисака

и8ВCIIИ СУ из удружењв.

ОНИ су подсјетИllИ да је, иакон покре
таља агечајног nOC1yIlKa. у ДКn-y, у за-

ОДСТО иа

су из удружсња.

да Ilри]иа трошкове рушења куmьсиих

Такође, каш су l1одсјeтю:tи, имоаи
иа ДКП-а IIpoцјсњивана је на изtlос од

објската у ИЗtlOСУ од

почетllУ цијеиу на тендеру. За имс ак
ЦНОltарс ИНДНКВТИllаи је и поступак аб
јављивања избора понуђача, јср је једи-

Ускраћени за доприносе И плату

како СУ нааСЈЈИ, неразумне намјере да сс
ликвидира то tlрt:дузећс.

ИЗ УДРУЖСlьа за заl1ПИ1)' интерtса ма
ЉИIIСКlЏ. акционара ДКП-а, на чијсм је

чслу ЖIРКО Кllежевиtl , подсјСТМЛl1 су
да су маЛlIluщионари 1I0lCpcНУllИ пар"и

цу пред Itaд/lСЖl IИМ судовима, која још

иијс праВОСltаж tlO З3l1 рщена .
- Државни Орl'8ll11 lIе IlOквзују иtl1'e
PCCOВ8.ЊI: да заштите дрЖ8JIну ИМ08ИНУ,

већ су, 'ЈаJlpontа, својим ЧИ!ЪСIЬС'If или
IIСЧllњеље" ДОllринијcnи 1!оСltОМ пропа
даљ)·. Ш! чак и О!>lогуhНЛI1 љено против-

1аКОIЩТО отуl)ењс. Од вас очекује!ollО да
ћ~"ТC "ОСТ8I1ЈЬСНIt заддТ8К ювршнтн ко-

По рИј€'ЧllМd 8ИДdklJ!;'lћl'ые. РdДНI:'
ци су се од ПQнеAlеЉh,) ПО.:1I1)"'1II11111 )
ДВИЈе групе "'()је IlpCHeC1yjy од 8 30 ДИ

Н,"! '1И)"'I.l

] 2.30. д друга група од 1230 до 17

_дdН"·· U!Ј"30ИЈећЕ'Нd су СРЕ'дства Ја

Чd-

)'" чеllУ Зорица Ковачевип
"'IIУdЦ;.1ЈИ '{ "О)ЏЈ ~y се I1с1ШЛИ.
Нt'ЈВilнv.ЧНI1М

IlPIo'Md

сазнаtt>има

ћ!:' 6mи до чеrвртна. нада
ћЕ'МО бити ПРI1СИIbl'НИ да 6лонадом

РдДll11lid КОЈ'1

kdПИЈd на н€,ПОлуf1аран начин rражи

КОЈИ НЕ'ћЕ' бити dнгажова.ни у НДК П -у

мо ИСПуtt>€'ње СВОЈИХ законсних права.

мораlll да (dЧ€'НdЈУ да сви

ОДНО(НО право на упл,iry ДОllРИНОСа и

припремљЕ'Н

исплату скоро зарад€' и по. НОЈа Haj~ се

rtремнинl'. rютпишу споразум и да се

-

ренла је она. истичући да су

дописом упознали МинисrаРСТ80 рада

за

77

ИСГНЦIУ

ДУГУЈе

()ТllрI::'МНИНd

о

сова.

- Tako

влаСIЩК8 Блаroтt PIдOBHћl, ДОСТ8вила

је поиуду два сата прије OТN.paЊ8. ЛО
нуђсна цијеltа, ПОДСЈећају мали ахцно
иари, била је всћа од ПОЧC'ПIе 3в цијелих
383 еура. Они су указали и иа то да се
имовина стечајног дужина топи, јер се

радњс против одговорних лица -навели

Зllали су IIOCJlаllике да донссу законите

закључкс 11 ДОПРНlIССУ разоб.nичаавн.у,

Јlа понуда која је достааљС llа на ТCIlIlCP
отвореlЈВ 14. јУII8, даН прије истека рока
3в достављањс понуда, а ЗетаГР8ДЊ8,

осиовним уговором продавац обавезао
да купцу nлвhа roдншњу ка.чary ОД осам

"а 13,16 милиона, а по
CJlедњв процјеиа узета је као реална за

6118ШИ~

на ЊIII~ ЧЕ'каЈУ

од јУЉ'1

r1РОШП!:' fОДИНI::'. ДОК ћЕ' З8 радника

споразум

о

КОЈима јЕ'

ВИСИНИ

01-

ДOKyME'HlaЦ~IJa доста.ВИ РЕ'сорииl.4 ми
нистарстВу.

ЊСГО80 кредитно звдужењс и

700.000

сура, а

анексоы два уговора да маћа мјесечно
по 98.000 сура због каШIЬСња С8 примо
предајом непокреltостн, IIЛ'Q је ГОДНШlье
] ,] 76 милиоиа .
Нсзадовољни су и биаши радиИI\1I

тсхинчко-грвђевински

и

камен

ОДНОСИ на лежишТ8 Хај-Нехај
у Бару, На.љежиhи у Karopy и
ШтнтаРКltа-Таскавац и IlIти
тарица-Окруrnи'!ки крш када
су у nитању крсчњак и

у Мојковцу.

CPYllntll

КOIщесиони акт

за бијеЈЈе бокснтс OДIIOCH СС 1\11
лежиштс Лољане у престони

ци Цетиље. Министарство ће у
yroрак спровести јавн)' распра
ву о J(QНЦССИОНИМ актима у про

сторија....8 тог 8}1ад.н1101· ресора.

I\M

Издате

Каду капија прсдузеhа . ПО ријечима
преJlСЈеДНIЩС Н080Г сиидиката ДКП-а
СllеЖ&1I1! 8И.ll8К08иli , имају информа 
цију да су СКЛ8ДIНliТСIIС цигаРС"rt: ПОЧСЈЈе
да се ОДllозе кз магацина, упркос обеl\а
њу да се ТQ исliс десити све док се бив
радиицима

IIC

УIIJ1атс

доприноси

и измире upaдc, које им се ДУI)'ју. По
њеиим ријечима, нијссу УПJlа hени ии
ьшиим8ЛНН ДОПРНllOси од јула

npoUU1e

године до закључења радних КЊЮII:ИЦII,

односно слаlЬЭ. радника ДКП-а lIа 6и
ро рада

"акон lIотписна,ања yl"Qвopa о

,управЉ8Љу, OД!IOC/tO дОК8l1ктanизau.нји
1I080Г дy8lI.Hcкor lCO~БИllата са компа
иијом СМ) иидустрис из Уједињеиих
Арапских Емирз:ra.
Ј8.

773

дозволе
У

2015. ГОДИltи

773

и:щате су

грађевиttскс дозволе, показују

lIодаци МонСТ8Т8. Од УКУШЮI'
броја издатих дозвола 5] 4 је из
дато за физичка, а 259 за "раll!!а
лица.

- Дозволе су издате за укуп
но 2.993 станова, flрсдаИ~СIIС
површине 204.038 квадр!па
кавсли су из МонСТ8Т8 .
Највише дозвола И:JДВ"ro је у

четвртом кварта11У - 240.
- Од укушюг броја и]Датих
дозвола на физичка лица се од

ItОСИ

t44, а IIа правна 96. Уко
се Јlосматра број стаиоВ8.

IIHII:O

и њихових ПОВРШИIEа, преиа из

датиМ '1'ађеаИIIСКИМ дозволаМ8

У четвртом КВ8.рта11у, прсдви~е110 је грађсњс
не Ilовршине

-

848 стана УКУЈI·
57.047 квадрата

пишс у саопштсљу.

Број

и]дпих

дозвола у

2015.

l-ра~СВНIIСКИХ
години маљи Је

од ИЗДЗТ1lХ грађС8ИНСКИХ дозво

IIВ у

2014,

када и хје бкло

917,

2013.јс било 894 и 20]2. кадајс
издато 836 дозвола.
д.м

Промоција

ДКП-а, који за ЧСТВ]YI"ак IlајаlUьују БЈЮ

шим

тех·

ћс трајати до 7. Mt1p1·a. из ми
нистарства су објаСНИJIII да СС

I\M

осталог, llредузете одређеие нстражне

25,56 мклиоиа и

за

камсн

бнјСllе бокснтс. Ја"на раСllрава

број спадају и lIиксндице.

остали без дионица
3aJroну о ИНСОЈI8ентноcnl привредиих

актима

IIИЧКО-l1'аI)СВIIНСКН

Према последњим llOдацима

~V~~r незаконите продаЈе

2.
новембра 20]0, а нмовинаје ЈlродВТ8 21.
jYlla, четири мјесеца касиије, супpcmю

КОlщесиОltим

MOIICТ8Т8, у Црној Гори јс пра
ЗIIО око ]20.000 стаIlОВВ. У тај

•

IФtlском року CYд:i доcrзвљсна изјаllа о

звало јс све заНlШресованс да
сс укључс у јавну р8спраау о

квадрlП)'·

МАЊИНСКИ АКЦИОНАРИ И БИВШИ ЗАПОСЛЕНИ ДУВАНСКОГ КОМБИНАТА НЕЗАДОВОЉНИ ПОСТУПАЊЕМ НАДЛЕЖНИХ

реорганнзацији, коју је суд потврдно

о концеСИЈама
Министарство скономије но

резултата
о ква.rrитету услугз којс И]'Ф

нуди свјсдочн податак из ис

траживања да је готово
сто

испитаниК8,

НИКО су

од

70

Ilа nитаlЬС ко·

КОРИСЮIШI

кредитних

средстава за.п.ОВОЉIЩ услугама

које пружа

ИРФ,

ОДl'ОаОРИЛQ

да су веома за.п.овољltи фНl1811'
сијским услугаМ8 које су доби
IIИ од ИРФ-а-саопumtЛи су 111
ИРФ-а. Према ЉИХОВIIМ Рllјечи

ма роковима ОПlЛarc кредита је
задОlЮJьно 811ше од

90 одсто ко
80

РИСlIIlка кредита. а 8ише од

. ОДСТО

ЗВД080ЉIIО јс жаматаМ8.

М.М

