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ЕКОНОМИЈА

ЈАНКО ВУЧИНИЋ (ДФ) ПОЗИВА НА ОДГОВОРНОСТ БИВШЕ МИНИСТРЕ ЗБОГ

ЈЕДАН КОП , НАЈАВЉЕНА САНАЦИЈА ЈАМЕ

КРШЕЊА ЗАКОНА О ИСПЛАТИ ОТПРЕМНИНА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ КАП-а

Кривичне пријаве
Каварићу и Жугићу
Каварић неће да достави списак радника који су због стечаја остали без посла и
тиме упорно опструише Закон о исплати отпремнина, док је Жугић потрошио већи
дио новца опредијељеног буџетом за исплату отпремнина и тиме прекршио Закон
о буџету, казао је Вучинић

•

сла и

ПреДllагач Закоиа о из
мирењу

отпремнина
Коп Ћураков до у Жупи ник
шиhкој од прије ИI;:КOIlII/(O дана

почео је са радом, MeђyrнM, на

10101

paди1Iншту није аиraжo
ван ниједан од бившнх рад

ннкз Рудника боксита. Радове
организује никшиhкa фирма

прије два мјесеца Про1'еcroва
ли. Међyrим, радиици се nла·

пензију Ј_ико Вучнниli (ДФ)
најавио је да ће поднијети

ше да би на Зarpaдy мото до
hн до застоја рада јер још није
иэвршена
ексnponpнјација
зем.љишта које је потребно за

иистра економије Вл8JIКМКР8
КаааРИ.8 и бивwег министра

проurnрење mП8. Преговори
Уннлром метала н власника
тих парцела су у току. Жугиl\
је нarnасио да БИ811Ш радни
ци Боксита тренутно имају
проблема
са
реализацијом
социјалног Проl1Jзма КQји фи
нансира Влада. Omремни не ,
у износу од шест до 13,3 хи

јама, убрзо бнти aнraжoвано и

За социјални лроrpам у БоК
СJ.mIМЗ IIрнјавиnа се веl\инз
радннка, односно око 90 одсто

иyrnо се радн веома мало, али

до краја јуна очекујемо зanо
с.лење одређеног броја бив
ших радника Боксита. Према
информацијама са којима рас

љаде еура, добило је стотину
БН8ШИХ радника, али око 60
бокситаша више од два мјесе
ца чека на те паре.

од 310 3Ш1ослених,. КОЛИКО их
је имала та фирма на дан уво
ђеља стечаја, који се реалюу

је од новембра 20]3. године.
Од YКYnHor броја запослених

полажемо, "Уи ипром метали"

право на пензије остварило је

је потпнсао )'ТОвор са једиом

127

пољском фирмом која ће за де

предвиђене отпремнине, али
их траже од Владе. Заостале

сетах дана почети са санаци

јом јаме БиO'lКИ стаи. На тим
послоанма биhе ангажоваио
I (}...15 бнвlШlХ рaдlшка, а када
почне експлоатација у Биоч
ком стану очекујемо посао за
око 100 радника Боксита- ка
зао је Жугнh .

На копу З8J1I3.Д. щје Пеј~
BнJi има дозволу за санацију

радника н за ЊНХ нијесу

плате до стечаја, које су бмс
У

првом

нсплатном

реду,

ру

дарим а су нсплahене новеМ
бра лани од пара које је тада

Пејовиh ynлатио за ИМОВtШУ
фи рме. Међymм, љегова ком
панија Привредном суду треба

тог радкпкwта, рад је ПОЧС{) у

да плати још четири МНIlиоиа
еура, а од ТОГ иовца стечај иа
управа треба да издвоји око

јаиуару, а запослено је дваде

700

сетак бивших paдllHкa Боксн
тв. Жуrиh је истэ.хао да се за

стажа у периоду стечаја свим

сада

nolIl'l"Y.ie

хиљада

за

повезиваље

љихов договор

би вшнм радницима Бокснти
ма. Уnлата преосталог ноаца

.. Униnром

за имовину Рудника, назодно,

са npeдставИlЩНма

пре

мината алуминнјума, који су
због стечаја морал и да оду у

,,миловиh комnaни" према
)'ТОвору о пословној сарадњи
са компанијом "Уннпром ме
тали", која од октобра лани
располаже имовииом Боксита.
Члан Изврwиог одбора Са
мосталног синдиката Рудн ика
ВИ),:ОЛI Жугнli за "дан" је ка
зао да иа 10101 копу очекују по
сао за петнаестак бнвших рад
иика Боксtml, колико ће их,
према њиховим ИllфоРМаци
на санацији јаме Бночкн стан.
- Н а Ћураковом долу тре

обавеза

ма бившим радницима коб

метала", који се односио "а

очекује се до краја иаредне

висину зарада, због чегв су

сеМДИllе.

кривuчие пријаве пpornв ми

фииансија

да

P8JIoj. Жугвli •.

Мииистар Кaвapнh неће
достави

сnисах

радн ика

који су због стечаја остали
без посла и тиме упорио оп

струиwе закон усвојеи у јулу
ПРОW1lе године, док је бивши
мииистар финансија потре>
шио веhи дио иоаца опреди

јељеиог буџетом за нсnлату
omремнн на и ntмe прекршно

Захои о бyuету - нзјавио је Ву
чиниh за ,Дан" и додао да ће
питаља у вези са нес провође
љем 33Ј(о н а покренym у пар

lIамеН1)' на сједннци посвеће
ној посланичким питаљима.
да видим какав ће бити

-

одговор мнннстра економије

Вучиниh са пензионерима КАП-а

и новог министра финансија
РIШка KoњeBH.Ii. у вези са

хових протеста н сваходневие

исплатом

отпрем иииа

пензи

онерима КАП-а. Ако одговор
не буде задовољавајyhи, под
нијеhу крнвичне npијаве због
кршења два закона

-

поручио

је Вучиннћ.
Сходно Закону о исплати
отпремиина

за

(Iеизионере

КАЛ-а, Влада је буџетом за
ову годнну иамијеиила 5,45
милиона еур3. Тај ио88Ц, пре
ма закону, треба да се нсмати
за 420 бивших радника под
горичке фабрике, која је по

Мариllllе покренути
питање на Впади
..........ICU""'., PIдI-.,..: .... нuao је neнммpимa
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вишечасовне блокаде Булеаа

ра Светог Петра Цетиљског,
састали су се н са предсједни
ком државе, бншим првим '10вјеком парllамента, са својим

проблемом упознали Делега
цију ЕУ У Црној Гори, амба
саду ЊеМ8Чке и Сједнљеш{}(

Америчких Држава, али све је
било без резулт.ата. ПеНЗllOне
ри тврде да су жртве премије
ра Милв ЋукаНOIIиfiа, кojl! је

јнх сам дошао, и ои иаставно

н а челу извршне масти а не

Зато одговорност треба да нма

да опструише закон. Ни ои не
ради по захоиу већ по наређе

ловином 2013. године отишла
под стечај. Кољевиh, који је

и caдawЊH министар финан

њу премнјера

поштује законе.
Пензионери ће наставитн са
протестима у поиерјељак, ка·
да ће се окупити испред 3f1>a-

ступио на

новца на

поступи по 3aК011Y. Н едавно је
положио заклетву да ће ради
ти по Уставу и закону, да би,
према ииформацијам 113 Ми

мијељеног за њихове omреМ-

нистарства финансија до ко-

нову

мииистарску

функцију почетком седмице,
у четвртак је пензионернма

казао да је

Bel'rn дио

н и не пorpoшеи.

-

Прекршена су два закона.

сиј а. Од њега се О'lекивало да

","'.

-

казао је вучн-

Пеll3ноuери су и Јуче, че

де Мннистарства ф lfН!Ulсија и

шетал и

касније прошетати поред Вла

поред Владе и протестовали
испред Скynшmие. То раде

де до Скупштине, гдје ће се

већ више од мјесец. Током љи-

IIM.

тврти

дан

заредом,

задржати некол и ко сати.

Б.Б.

r--------------..., зАВРшЕНА ПРВА ФАЗА ПРОЈЕКТАХИЉДДУ ПЛУС

ПОЉОПРИВРЕдНИ ПРОИЗВОДИ

ЛИБЕРдПНА ПАРТИЈА КРИТИКУЈЕ ДОПУНУ
АКТА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Продаја већа

Предлог Владе

за седам одсто

неуставан

Вриједност oткyna и прода
је производа пољопривреде,
шуиарства и ри6арства у пр

Црна Гора не може бlПИ

се QIђ'3ИМItТН приватна свој и-

пomyио слободно н демократско друштво све док npнмr-

на противио слободној 8O/ЫI
масника, а све под npијети.ом

иа својина cвaxor грађанина

ПРИнyдllог расељења у хитном

слаје седам одсто у односу иа

иије апсолутно зaurrнhена од
cвaКDгa, па и од саме државе,
своТIIIIТИЛИ су из Либералне

року. OMOry!iaвaњeM држави
таквнх права, кptиpal\eмо п
мосферу иесигуриости и не-

ист и

партмје (JПl).
- Предлог допуне Закона о

ИЗJIјесности у дpyumIy у којем
ће свака npиватна својина би-

Грађанима је јуче уручено
још 166 ваучера за купови

ексnponpијацији, који је пред-

ти подложна еЈ(Сnponpнјацнји,

иу стана у оквиру пројекта

ложила Влада, cyuпинскн је
иеуcraвaн и )'I'pOJК!I8З темељlIа rpaђaнcxa права и слободе
- навели су из ПП-а и дoдal1И

односио, одузимаљу без доДIПННX објamњeња - К1WЛИ су
из ПП-в.
они су раније пoosanи

Хиљаду плус. Тиме је завр
шеив прва фаза пројекта у
оквиру које је подијељено 400
ваучера.

дајснenpихватљиводовођење
влзсt1Н1C8 зсмљнurra на При-

С1ручиујавиост,npиватнеМ8снике и све ПOllитичке субјек-

Грађани који су добили ва 
учере имају 60 дана да потп и

морју, који би npви претрпјели
те да са посебиом пажњом и
последице оваквог ЗЗЈ«)иског
професионалном oдroвори~
ахта, пред саршен 'IIIи.
ш!lу приступе анализи таквог
- Чак н по цијену зaurrи- предлогадопуиазаконв.
иtrrepeса,
не _
може
дм.
...те..;јавног
___
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;
....

вом кварталу ове год и ие пора 

ту прелyroвор са грађевина
poђl, добију стамбени кредит
и купе стан. Уколико 10 НС усп ију, ваучере hедобити ВnnMкшrrи који су се274.
иашли испод

листе.

Њих

и

м а

-

За anликatrre са лист че
nњa је охрабрујуhе, да првих
400 корисннкз иеhе yrpoшкги
средства предвиђена п ројек

том и да постоји велика шанса
да ће, ако не свк, онда вели
ки број anликаната са листе
чекаља добити шансу да кроз
пројекат ријеши стамбеио пи
таље - саопштили су из Ми
нистарства одрживог разВОја.

У
претходном
је подијељен 82 Ј
купљена су

433

пројекту
ваучер, а

стана .

IIM.

п ер и од прошле

године ,

саопштнли су К3 Монстата.
- Забнљежен је раст ври 
једности продаје из сопстве
не

ПРОНЗВQДЊе

субјеката од
и

oncy п а

21,2

п ословних

одсто, као

пољоnp ивредних

производа од И.IIДНвидуалних

произвођачаод

1,3 одсто -пи

ше у саошшењу.

Вриједност oткyna и про

даје производа пољопривре
де, шумзрства и рибарства
од пословиих субјеката и зе

не производњс изиосила

32,5

ОДСТО, док се на вриједност
отхупа од индивидуалних п~

љоnpивредних
произвођача
односило 67,5 одсто.
У структури вриједности
oткyna н продаје производв
п ољо п ривреде,

шумарства

и

рибарства У првом кварталу,
како су казали , с ирово кравље

илијеко учествује са

28,1

од

сто, а CТQкa по врстама и кате

горијама са

18,1

одсто.

-

Свјеже поврће учеству
је са 16,3 одсто, кокошија ја.

ја Ј 2,4 одсто, свјеже 8Оће
одсто, осталк производи
ОДСТО, свјежа риба

4,8

8,3
7,8

ОДСТО,

мљорадничкнх зад руга у пр

индустријско биље 3, I ОДСТО,
ЖИ1О О,б ОДСТО и прерађевине

вом кварталу је износила 5,7
мнл.иона сура. Од тога је ври

8Оћа и rpoжђа са 0,5 одсто
навел.н су из Монстата.

једиост продаје из сопстве-

-

I\M.

