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ZдVR~ENA PRVA FдZд РROЈЕКТд HIUADU PLUS

nekOI bez dUla

Dodijeljeno 400 vaueera,
274 aplikacije па eekanju

Vodu sa izvorista Сеосе do kraja 2015. eksploatisala је Bjelasica
rada koja prosle godine. ргета nalazu DRI. па to Пјје imala pravo
prava za Уodе ras·
pisala је juCe oglas
za davanje koncesije za koriSi::enje
minera1ne Уodе sa izvorista
Сеоее u Вјјеlот Polju za
fla~ira.nje. odпosпо pakova-
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MILIONA VRIJEDIO ЈЕ U PRVOM KVARTALU OTKUP 1

5 7R

ili dopremanje vode u

juna.

put da oglas za
koriseenje m.ineralnih Уoda
raspisuje Uprava za vode. То
је до sada Ьi10 u nad1efnosti
Мinistarstva ekonomije јес
se smatralo da је пјеС о m.i-

DдCl MONSTATA. OD ТOGД ЈЕ VRIJEDNOST PRODAJE
IZ SOPSТVENE PROIZVODNJE I.B МШОNд EURA ILI
32.5 ODSТO, DOК ЈЕ VRIJEDNOST ОТКUРД OD INDIVIDUдLNIH POUOPRIVREDNIH PROIZVOOAtд 3.9
MILIONA IU 67.50DSTO.
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Uprkos dugu. dobIli kredit lz АЬи Dabl fonda: BJelaslca rada

Na dan 30. april Bjelasica
rada је bila u Ыоkзd.i koja је
trajala U danа, а па tзј dan
iznos duga u blokad.i Ыо је
L371 еuro. Fiлnа је i па "crпој listi" Poreske uprave sa
ukupnim dugom za poreze,
doprinose i koncesije оо 2,5
miliona.
Uprkos nalazu DRI i ро
dacima о dugu Вјеlаsјсе rade drta.vi, bivSi mi.nistar ро
ljoprivrede i aktuelni potpredsjednik Vlade petar
IvaooviC је dva da.na ро оЬ
javl.jivanju iпjе5tзја DRI
potpisao ugovor о kreditu sa
bjelopoljskom fumom vп 
jedan dva mШопа dolara.
кred.it је obezbijeden u okviru projekta kojeg sa $о
тШоna fmansira Abu оаЫ
rзzуојni fond, а Vlada је da-

la гаranЙје.
Ivanovie dok је Ыо шi
nistar niје odgovorio па рј
tanје kako је Вјelзsјса rada
dobila kred.it. "Vijesti" su
uputi.le рitanјз поуош шi 
nistru poljoprivrede Мilen
IN~

УеCinsю vlasnik Bje1asice
rade је Eurofond, kojim godinama upravljaju fiпnе i
osobe povezanе sa biznisтепот VeseUnom 8aro-

Bjelasica псЈа
duguje driavi
skoro роla
miliona еша ро
osnovu koncesija
za izvoriSte Сеоее

NOVI MINISTAR RADA PRIMIO BIV~E RADNIKE КАР-А

Maric оЬесао pomoc u
sprovodenju zakona
М
inistar rзdз i 50cijalnog staranja
Вoria~rзz

гovarзо је juCe
sa predstavnicim.a bivim radnika КотЫnatз aluminiјшna, koji danima protestuju u centru Podgorice
zbog neisplaCenih otpremnina. мапе је оЪеСао da се
ротoC.i da Sto рпје budu
ispo!tovana njihovih prava
u sk1adu sa Шопот о izmire:nju оЬауezз za biVSe radnike КАР-а.
,.мапе nam је rekзо da је
njegov зау realiz.acija и
kопа i da се па sjednici Vlade dati зvој doprinos da па!
vikgod.i!nji рroblет bude
bude [јје5еп", kзzaо је .. уј 
jestima" predstavnik реп
иопеrз КАР-а

NIkoIa

Ва-

PRIBOADRAJSтvA РОOIZVКдZ°DUАЈUI'O-РО_

UOPRIVREDE.
APR. ~UMARSТVA 1

,

OVо је рМ

prekdajnom postupku, u
periodu od naјmanје tri godinе
рпје
objavljivanja
oglasa.
_ шрlоаtйоји sa izvorista
Сеоее do kraja 2015. godine
је оЬауlјаЈа firma ВјеЬзјса
rada. То preduиte prosle
godine па eksploataciju niје
i.mala pravo, sto је utvrdila
Ddavna revizorska instituоја u izvjeStaju koji је оЬ
javiJa 1б. таја. DRI је konstatovla da Bjelasica rada
~u~je drtavi skoro pola
оna
еurз
ро
osnovu
koncesija _и eksploataciju
izvoriSta Сеоее i da јој је
istekao ugovor о koncesiji 1.
apri1a 2014. DRI је preporuCila da se obraeuna konсезјопа naknada za 2015.
godinu.

u okviru projekta "HIIJadu plU5 stanova" jule Је
uruleno jo~ 166 vaufera. {јте Је zav~ prva faza u
kojolle ukupno dOOilelJeno 400 vaufera. Iz Minlstarstva odrfivog razvoja I turlzma яор~еno је da је
mladlm Ьrafлim parovima, zapostenima u јаvnој upraуј i ostallm korisnlclma оУе sedmice dOOilelIeno ро 166
уа..кт, а prethodne б8 vaul.era prioritetnim сlЦпјт
grupama. U pro/ektu su odobrene 674 apUkacije
gradana, ра se 274 nalaze па Ilstl {еkanја. L ма.
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komercija1ne зvrЬе. Ponude
se mogu dostavljati do 28.

Vшп element iz oglца је
dokaz da ponudal: пета
neiz.m.irene poreske i оЬа
veze ро osnovu Шni
izrшnih u k:riviCnom ili

vijesti

MUP im ukinuo

privremenu
zabranu
okupljanja

1rovIt.
U sk1adu sa zзkопom о
izmirenju obaveza za 414
biviih radnika КАР-а treba10 Ы da bude isplaCeno 5,45
miliona еша za otpremni-

--

FOТO:

ArhIVII

"VIjиtl"

u og1asu је паvedепо da
svaki ponudac treba da ро
nudi naknadu za юcanје
vodnog рrзvз (koncesiona
naknada) za koriib!:nje шi
neralne Уodе u procentu оо
prodajne йјепе lit:ra fla!ira-

SдSTANAK PRIVREDNIКA

1NOVE UPRAVE TIVТA

мatijevieeva za zajednicko
rjeiavanje problema

пеуООе.

Direktor Uprave za Уodе
Damir Gudc је prije mjesec
na зјedniо Odbora za ekonomiju kazao da је рroblет
!to se УаЬrikamз za Па!јfЗ
пје уоое raeunaju koncesije
prem.a (aktшisanој i рro
datoj koliCini vode, а пе preта koUCini koju uzmu sa
izvoriSta. Naveojeda d.rtava
zbog toga gubi mШопе, а
koncesionari se rasipaju sa
уodот. ма. М.

пе.

BivSi

- G. К.

ministзr finansјја

aadofe iugIC,

kзо i ministar ekonom.ije Vladimtr ка
VariC уе(о nekoli.ko mjeseci
su se protivili toj isplati.
Novi ministar fi.nansija
Raiko XonjevIC па sa.stanku sa bivsim radnicima
КАР-а u eetvrtak оЪеСао је
da се ispostovati Шоп. оп
је objasnio da za пјЊovе otpremnine trenutnO УаЈј dio
novt:a koji је Ыо prvobitno
opred.ijeljen, ali се ка оЬе
zbijed.iti ёim dobije врiзkovе
radnika sa iшosima pripadajuCih otpremnina. uprkos privrem.enoj policijskoj
иbrani jueera!njeg okuрlјапја, par stotina penz.ioпеrз КАР-а prйSetalо se centrom grзdз, а zatim su od
deset do 16 sati, bloki.rali
glavni grзdзп bulevar iз
pred Skupitine u znak protesta Sto im. se ne isplai:uju
otpremnine.
Реnziопеп КАР-а su juCe
oko 17 sati dobili odJuku
МОР·а da је рrivremепа ро
liојзЬ zзЬrana okupljanja
ukinuta. м. М.

tlvatsl<e PrIVn!de ju/e su па sastanku sa

_
ПOYIm

nA<OVOdStVOm ()pm1e lZnII«I га probIema sa

ko;ima se suoIavaju, PrePOrU/МI set $а koje ы Im
oIak!a~ poIo!ajl ..d. Gradonale1nlca - . . Ма·
tQOVIO! (DPS) poru/Ila је da zajedno rnog" stvorltl ambllent u kome te rmale flrme i preduzetnid blti!adovoЦпlјi 1uspje!nljl. S. L.
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Кursпa

1ista

primjenjuje se оо 28.

godine

I\IIS ZA 1 ВIICI

yAWТA

~dOIar

Danska

таја 201б.

kruпа

КanadSId

dOIar

AUDI.548З
ОКК

7.4367

САОI.4560

Japanski јen

Јру 122.46

НIvotskakuna

НRК7A90S

Вugarskl [еУ

В6N

fe!Ir4_

CZК27.028

Madarska forinta

HUF 314.21

$_ _

1.9558

SEК9.2б73

Turska Ura

ТRY 3292В

RusllaJШIII

R11173.JS1

Кlnesklјuan

CNY 7.32BI

$wioaosId1lonak

оtН1Об8

Вritanska

GВP

--

funta

0.7624

USDtП68
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