д

tI недјеља,

28.

фебруар 2016.

СЛАБИЈИ ПРОМЕТ НА МОНТЕНЕГРОБЕРЗИ

5

страна

ЕКОНОМИЈА

РАДНИЦИ ОБОДА ОГОРЧЕНИ ЗБОГ РЈЕШЕЊА ПРИВРЕДНОГ СУДА КОЈЕ ЈЕ
ДОНИО БЛАЖО ЈОВАНИЋ

.

.

Пресудио да радници
пnате 146,5 хиљада
• Радници Обода 1Ужили су1У компанијутражећи 74 хиљаде еура
из касе узајамне помоћи, мећутим, судија Јованић је због изостан
ка њиховог пуномоћника Драга Бановића донио рјешење којим
се радници обавезују да на име судских трошкова плате 146,5 хиљада еура

Акцијама ЕПЦГ

никада није имао пуномоћје да заступа раднике

нико НИЈе трговао
311 ове седмице МЗIhИ је
О,ас го

у односу

износио је

6,5

lIа прОLlШУ,

а

Судија Привредног суда

сура 11 2.1 суро, АКLlијс Инс'П\
l}'Тa "СНМО МЮIOШСНl1h" билс
су

24

сура.

146,2 ХIIЉадс сура

11а МOIlтеllегроберзн је тр

11 реаЈЈИЗОВЗН j~ кроз C'IU тран
CaKL(HJU. IIcщјсљу на берзи

l"Оиаl\О 11 ДИОНIIЦЗМЗ Лукс Бар

0611ЉСЖИЛII су СЛllба тргови

ШI, (Јад сва трн берзанска НН
дскса

3,8 еурз.

ЦСIП'И, односно 2,7 ЦСНТI1,
док су вкције УЛЦ}1:ЊСКС р"sи
јерс ocтaJlc на nроuшонсдјсљ
НОМ нивоу од 8,5 сура.
На МОIIТСllеrpoберзн се ове
седмице вије тр,"ОваlЮ акци

ДllОlНще Ilлаllта

јама ЕлеКТРОПРlluреде за коју

удио

Hajllehlt

у

промету

остварен је у трroВНIIИ З/Щl1-

Јама

Црногорског

КОЈе

су

на

телекома,

ССДМИЧtЮМ

НСЗII:IТНО ослабилс !Ia

11

llале су

жа

1,9

одсто ЩI

ногорског

It Друштва за менаЏМСlа 110СЈIOИС 11 У'lрзвљање IIскреТIIН
Шlма, које су у встак КОШТ!UIС

22,5

Нltжи [IРОМСТ.

1I

нивоу

ЦСНТИ, Цр

14

елсктропрсносног

још нијс ДСфШlисано Пllтање
Уflрављања.

система 1,7 одсто Ilа 86,5 цев
"ПI, Порт оф Ал.ријс један од
е-со на 16,5 ЦСIIТИ и ЈУГ()f]СЧЈQ

износио је 5.6 Хllљада сура,
Tpl"OвalJO је ДИОllНцама Трен

ла

ЩI, које су 1111 ССДМИЧ1l0М IIИ

1,8

ОIlСТО на

13,3

сура.

Расле су акције Солане ,,6а
ја СеКУJlнћ" 5,3 одсто на 3.2

ПРОМет акцијама ФОllДова

ВОУ оја'lа1lС два одсто lIа

5.6

цеНТI!,

Промет држаИIШМ обвезни

сура

ТрmшiНО је

и

ДИQшщама

БУДIШнске РIIRијсрс. Рудннка

11 ! 10C)101IIIO ЛОП!СТИЧКОI'

УI"ља

ЦСlllра Морача. којс су у петак

кошталс

сура, ОДНОСНО

5,2

цама 113110ello је !, 7 XIIJbOlдa
сура, а на подссгмеllУ слобод
ног ТРЖIIШта акција 8,4 хиља
де сура,

Б.МА

3,6

Бановић тврди да је судија донио рјешење незакони то, те да он

•

•

Пpqмет на Мшiгеllсгробер-

-

.

жо Јоваllllћ је одбацио
бивших заПОСIIСИИХ

l'

Обода np<mt8 тог прсдузеhа,
због изостанка lIуномоlшика, н
ДОНИО рјешеlbеда радници, IЬЮI:

на име СУДСICИХ трошковв
плате 146,5 Хllљада еура.
Бивши запослсни Обада ту
жиюt су КОЩlаI!Иf
'У
ажеhи да

320,

ItM

ес IIсплате

74

које су IIздавајал

љаде еура

ко

тврди

нредстааник

- Не ...\) је узео новац од со
цијале 11 ми тражимо ОДl"Оворе

1рОШКО8С поступка и

ва за

УКОЈ"ШКО

ИIНlССnlТОРII

,!Нис IЩЈеllС 'Ш станове у

но О;ЏlOжсно рочиurrc юJtос од

- Судија је у .обраlЛожењу
наl:lСО да сам ја lIуномоhник

СРСДСЈ"Зllа

iI

Чановић

у IЈ 'Јак, а 1а уч..:шhс)" Ilројск

IХlђ{'Нlt су 38 грађаlЈС са {'ред

JbIIM

0(.':110-

!'У јавног 110"1118<1., flројС""ШI
.Ј.'[бор ћ"::IOKO~ нареД!iюt ;{аи:!
"r":I~IС;lаТlIIIРII';!ИГ;ЈС ПрИЈаве.

Ј ·!.IСТI! грађеВIЩСIU!'" ком.ла

ОН

('"Ј<lвљеШIIJ:lј~:"Сttll·

,>:I("lC

u

1i TI'~"'I\iII ",!Ве
Н(1( .. I
h
:р ко

ш.::"
П\

l'

:ЈГ

ХН;Ь

~;!

1\0 11
иI
111 ЈI

там

,СМ

IJ

11

IIIIЖИМ

ПРllc'>lаЊlIма,

од.носно квмаТllа СТОllа је

3.99

одсто која је два одсто ловољ·

ЈН!Ја од rРЖIНЈЈне,

које

Y'lCWllC

II:ШОСИ нет O!I<:TO у поређељу
са до 20 ОДСПI које баliке ина·

'Је lражс, обrад~ кредита у IQносу до 0,5 одсто У односу на
Jc;r.aJl до 1.5 ОД(.I"О тржишно,
као

и

Сi!l~ЖСЊС

УС;IУIЋ 0;.1

50

1'000арскнх

Q!\CТO 11

ннжс

;PC~IIIJC ОСl1гурања IIМUlШНС

НУДII

ОО ::!О· ,;,11>1.11
.Ј

сс](м,ще

~{=:= OI3I~'"

".к·кујс rJ.a 11,' 'pa~(,BIJ'

11'

'ЈРИ

I.J)I ,ј'Ш

.1.>)'. ,

трошковв

еу тужиоци својом

ОД

25.5.2015.
50 одсто

свако

11

наредно )Iице

што

123.1

укупно

хиљаде

49,.2

ЧIIНН

ИЗIIОС

хиљllЛ)' сура. Имају

hи у !l1Щ}' да је пуномоћюtк ту.

женог IlДВ обl:lеЗltllК, О чему

КРИВЈщом

је суду ДОCТ'Qаио одгоазрајуhи
ђени износ трошкова ТУЖСItОМ

AOCYAIIO 11 износ ПДВ-а 0)1 23,~
хltљаде сура CXOI\IIO IIОрсСIФЈ
СТО/Ш од 19 МС"ГО, те укупно до·

знамо више номе да се обратимо јер вдт ћути. Радници

откюао пу

суђСIIИ трОШКОflН чине ItЗIIOС ОЈI
146,5 хиљада еура. ОlUlУ'lујуllll

Никада НИЈесмо ни на један допис добили одговор и не

-

060-

о lрОШКО811ма lIoCТYJllCa суд Је

да желе да знају шта се десило са ЊИХОаОМ ИМОаИиом и на

"мао у виду ВрllјСДИОСl' У IЈ3110су од 74 хиљаде сура - IIa80дlJ
СС у обра'1ll0ЖСЊУ JOBaHlthe6e
пресуде.
Б.МА

то имају право, Таноће, тражимо и повеэивање радногстажа
од 1998. до 2003, године и по 500 еура за (.вану годину у том
предузећу - ПОДСЈетио је баноеић.

"11·

'Т;Щ.

;1 11 лt 1:1'

ПЕНЗИОНЕРИ ДУВАНСКОГ КОМБИНАТА

Добили отпремнине

РеГltОЈlаЈШII C!lMIff \\редузеТ1l11ка сред

ту пријавн.'ю сс оса\1 банаКiI.
- I1MaJyhH у виду детаљну
I! обимну документацију \(0·
ј)" С)' грађеВIIIIске IЮМI1ЗНИЈС

н.;!.р<. 'ЏIС

lIакнаду

поступка суд јс имао у IIИДУ да

Бановић Је пОДСЈетио и на 6РОЈне дописе НОЈе су радници

предузетнике

ICО.\1l1аmЈје, а ла СС: 1а Iрађаие
очскује IIОЗIIВ IIOЧСТКОМ ~Iapтa.
Рок Ја r'Р<lI}СВI!JШРt' Јс 1I(.':'reK<lO

}.1',.)<.I

за

од

спали ВДТ-у Ивици Станновићу ,

марта 2014. године прису
ствовао еам зато ш.о j~ еУДllја

Подршка за

Ј\О~ИUII '!а банке н 11'зђеВИIJске

Ю

сура.

Станковић ћути

!6,

Про1lОlJllIр:!ња

,б;~~,"I(' ј

1I0AIICCJ(a

11 ИЗНОСИ УКУПIIО

Одrlучујућн о захтјеву ту

женог

50 од

доказ. с:удје на претходно утар

САМИТ .300 НАЈБОЉИХ"
У ДУБРОВНИКУ

Истакао је да ~.y ДО сада у
ТОМ IlpoJeкty објаВЉСllИ ј:НИIII

,

Он је за ,Дан" доставио рје
шење које је судија Ј06аннћ до
вио у октобру 2015. roMHe.

зз

11

КОРИСIIЈ!\(а,

611111:

-

је БаНОВIII\,

YBehaBa

свако Ј/аРСЈ\IIО ЛII

ГОДИllе. што увећава за
за друго

IIОМО Ije, "ако!! чеl"'ll сам доста
allO допуну ryжбс 9. октобра
2014. године ""1'1" 11 накиадНII
ClillcaK од 520 радЈlIка - p~Kao

II:!ГЈ.ште РЮС за KpeAl11 PJeluallil
Ијмсђу 6:lIIке . .' рађСВИНOIра 11

,ИЈ!\.

састааа

Пресуда коју је доиио Јованић

првом рочишту које је одржано

01"IIО'lIlС

обаI\C1ltС да ){оцаве IЮ

cYIlIIJa знао и даЈС овакао рЈе

Jtpym и

це износи укутшо 24,6 .\IIJЪa,дa,
као и износ од 250 еура на име

PREDSJEDNIK SUD"
81.110 Jovan"\t; ••. r.

одсуствовао

сура, што

сто за

GDRE

08,10.2015.godine

I!нјс тачно да сам ю:ада засту

Онјс за ММIlУ 6.'ЈIIIIС кtпао да
Ilигањс

СМЕ

са рОЧIIШта због ЧСIЋ је нашу
тужбу одбашlO као IIсосноваllУ.

УССЉС'Ј.,ем у стан, рск.ЈО је ди
ректор jtllpeктopara за развој
tOlHtJB81blI Мар"о Ч!lllовиh.
се

Оа"а

да сам ја ПУlюмоhник радШIка
Jt да то никада !lијесам био, На

"аду ПЛ)'С. БИJlО би .'IОI·И'lIlО
IlРСНОСОМ

125
PRIVREOHI SUD

сам нзвео да су нстаЧIIИ навоДI,

"е
10-

одсто за друго и свако

да је судија

!што,

MIITPllh

50

21.4.2015, I"OДlll\e у
250 еура што увсћа

рекао

-

јем прошле I'ОДНIIС ЈоваНllћу
сам ДОСТЗ8ИО рјсшење у коме

граДЊI\ у СКЛОIIУ (lројскта Хи
:1<1 сс са OТl\;JaТU~1 крми I

ItЗ/lОСУ ОД

рјешење ДОЈ1ИО Jtсзако

Ilебо/'Ш8

ItMe

наредно IIIIIIe, дакле, за још 392
1IИ1Ј,!1 изноеи укупно 49,2 хщьз
дс сура на име нриступз 11:1 је)l

ОДј"О80Р IIнјесмо доБИЛIi

и да сам

на

1'0

приступа на једно одржано IЮ
чиштс дана

Рaд.ltllка

да

солидар"о надокнаде

гобројнс ДОlшсе, од рееорllliХ
Мlllшстара до Bpxoallor држав
ног lYIКиоца, мсђyrим, НII\(акаl:l

шењс ДОllијето намјерно. Кра

да почне усељењем

обавезао туж"оце

ГДЈе су те парс. Слали смо мно

то

Отплата кредита

1I

број

ТУЖСIIОМ

Joaallllh

152

И взжеhој 8ДВокпској 1ЗрИфll

paдllll

IIредузећа.

је БЗIIОВllh.
Он је нагласио

тро

Закона о паРНИЧllOМ поступку

Ј(а Дрвro БfllIовиfi, lIестао IIЗ

IIмао ПУНОМОћје. "':1ИСЈШМ да)е

ПРОЈЕКТУ ХИЉАдУ ПЛУС

проузроковали

ШКО6С, па је еходно '1ЛilIlУ

јаМllе 1I0моhи, Тај IIОВ8Ц Је, ка

нао раднике н iШКада lIијесам

ДИРЕКТОР ДИРЕКТОРАТА ЗА РАЗВОЈ
СТАНОВАЊА МАРКО ЧАНОВИЋ О

тужсвом

касу уза-

1":061\

It

р;;:юю је ЧВIIОВllh.

Ка);\\) I~' ДСI t·y) сталном КОII
ТIIКЈ У са I ~аl}шшм" н да IЬJIXOB

il Цfl'Т:IР .III(UIЮ JlЈ1Н,"1!\
1. 111&1. ДО" саЈ' I:POj'~J(TiI
.,\1. \'

1~0
ХН

IЈ.1УС ДJIC~IIO Il[IСЈеrи од

Юu Ј.IJ "10и

11JJtj;Jlla

БМА.

њс ,1 југоисто·lJtе Европе ,,300 lI'Iјбо
љнх", KOjll ће окупити 200 УЧССНlIЮ:l Й~
Ј I eapOllcKIIX з~маља. О;Lржаllе се 011 4,
ДО 6. маРГ4 у ДуБРОВНIIКУ. На 1'0\1 о:у
ГЈУ. Ј\аliО j~ са!ЈНШтено 113 МСl)унаPQД
ко,· еl(Q!ЮМI:IЮ~1 Форумв ПеРСПСКТIIIШ,
учеС·/IIОI.а!\с IIрсД)'ЗС1"ЮЩII из AYCТPllje,
БIlХ. Цplle Горс, ХРI.I;пске,

KocUI:I\I.

Ма

KCAollllje, 1!0рlICшке, ЉCMa'tKc, C.'!OlIeImje, Србllје и ШЬЗЈU;sРСке,

Влада је "еплатила отпремнине за
које у Ilросјеку ј13НОССОКО

П:НИIIС Сllажно бит!! IIрОМОВНС1l1f6 та/(()

.111311а дуБРОI\:I'IЮl IЮВе.љЬ. за раиwј
"1CnНlJlIТ'I1:, I\('Ј;.' с) ЈО

yc\~oj\ :!Ii~ )"IССIНЩ t ~(I

11:

'!:'1:.1-

U ЩlOшлt: ~OДH\jI,:
~aja
Н.'ручи(

Ja6r.:h.
!lРIlОЮГо\;КУ 1(1.::1":: •.ц.lју l1е на (;oI.Ф

ПР':::.·.;' •.•', юяр'ш.!1 )(Ј '\:!С10Р Луке

тог 8а~lI.нф' 'i.\·CI'l>b'l

•

)-

-м.

бпОI\ltра.ли каније ДКIl

nлаћснс з;s 77 Н~КiW.аШЈыtх РЗДJlII\(а којll
су "poUlJle mAIIHC QТilШЛl1 у IIријевремену
пензнју, алн н за 38 радНlIка којн прије

двадесеТак Дilliil 'ЮС:lаТLI иа бщю рада.

,

8Јщда је 'Ја

IIСnЛ;l.Пlilа

lo.l'Ol'C О'lllреМНllиt
!,7 МII:ШОIl3 сура.

у петак

. . ·аКо

IIОВII вдасшtк

УјСДllЊСIIИХ АраНСКIIХ ЬНЈрат.! не бl1
могао да ПРСУ3М1: фабрнку док се нс ю
мире обавсзе према љима. КаЈЈнја је 0](бгЮКllр3на након што су ПОСТ"'''II дого

113

рсю!о је за ,Дан" да су отпреМНIIНС IIС

вор са IIpeIlcjeMIlКO~ тевдерске
Браll"О\'

ByjOBtlhC\1

KOMIICHjC.

о датуму исплате

средстава, Након ш'го су оюt одБЛОЈОlра
ли капllју, АраllИ су Ilреузелн Дуванекн
комбllнат.
Б.МА.

L ____...- - - - - -

ЗБОГ ПАДА ЦИЈЕНЕ НАФТЕ НА СВЈЕТСКОМ ТРЖИШТУ РУСИЈА

ШТIIО Је да се сами 1 I.)рIЋIIIIЗУЈ~ К::II(I} 611

ж;~;::';~;~О;;~~~~~~"ё'~;'"hС':"~:;'

12 хнљада сура

ИСIIJЩТII omРСМНИllа ПрСТХIЩl10 је 'Ipo'
тест раДtlllка KOjl1 су ПОЧСТl'ОМ фебруара

110 рa.rщ н ку.
ПрсДt:таВ!lИК КООрДНlЩIЏIОl10Г одбора
БННЩIIХ радНIIКВ ЖСЈЬКО 8ујВllltIIО61Јћ

IIC~~~:~::~IKlIItl~~~~;!~~~~;11i o-~r;;I~
сс 110Кn3.d!l3I1<IЖНОСll1редузеГНIIШ\·ва"

115

бllВШI\Х радшrx:l ДуВ<lIIСКОГ !<омбината.

УВЕЛА НОВЕ МЈЕРЕ

П

ореэ на гориво в

PY';I(Jt l1uрлаМСlrt Уl:војlЮ
је Нрс.'I,ПОГ о поw.::I'ЫIbУ 110·
РСЈа на I"ОРIIРО. што j~ МЈера
коју ЈС )\eД~Blto усnoјН,10 rfl;·

ећи осам одст'о

:ОМ ТРЖlIIlЛ)'.

ПОК су ЛЛЖIIР. <..:аудиј
CK:l Арабија н RСllе'lуеЛ::l
10';:Н':ДЊИХ CI:,,:.tIIHa јна1110

IiОЛIIЈ\О :ic.\t<lJba !!~\IIlJIюђ:I',а

'ЈОосhалс IшјСIlУ Ј'ОРЈЈва, Ру .

афlС.
То је yCB~IJ":HO 10:<10 ком·
"СН ЈШlја 1а Ј)'БНПIК :10)1
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