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ВЛАДА УСВОЈИЛА ИЗВЈЕШТдЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА ЖЕЉЕЗНИЧКУ ИНФРДСТРУКlYРУ 

За одржава 
реконструкц 

6,8 милиона 
• У прошлој години за тенуће одржавање граIJевинсне инфра
структуре утрошено је 3,6 милиона еура, а за тенуће одржавање 
електротехничне инфраструюуре 1,2 милиона, дон је управља
ње и регулисање саобраћаја ноштало 1,98 милиона еура 

В 
лада је Н3 јучерашњој 
с~едниipf усвојила И?-
8ЈсurrзЈ О реализациЈИ 

rтporpзма нзградње, одржава

ња, реконструкције н модер
низације жељеэНКЧkС инфра
струюуре за лрошлу roдииу. 

у кџјем је наведено да је за те 
намјене у 20 16. ГОДИНИ утро
шена укупно 6,8 милиона 

~~Bjewтajy је наведено да 
су из БY\lет3 за прошлу годи
ну за текуће одржавање же
љеЗННЧlCе инфраструкryре, 
управљаље и регулисаље сао

браћаја If3ДВOjeH3 знатно маља 
средства у односу на средства 

издвојена у периоду од 2008. 
до 2012. године. Највеhи И3-
НОС средстава по том ОСН08У 

ИЗДВОЈен је 2009. године, 9,7 
МИЛJ.lона. 

у прошлој roдlllЩ за теку
ће одржаиање f1>aђCBHHCкe 
ннфраструкrype yrpoшеllO је 
3,6 милиона еурз. а за тскуllе 
одржавање елеRТpOТeх.ннчкс 

"lIфраструкrype 1,2 милиона, 
док је упра.вљање и регули
саље саобраt\аја IФштало 1,98 
МIШИОIIR еура. 

Усвојеи је 11 програм под
cтиuaјЮIХ мјера у облаC11l 
1)'ризыа за 2017/2018. годииу, 
који садржи КОИкpe'Пlе мјере 

фИllаНСllјскс подршкс за обо
гаћивање и унanређење ква
питета ТУРНC11IЧке поиуде. 

- Тај ПРО'1>ам садржи кон
Kpe'nle мјере фииансијске 
подршке за о6огаl'Ш83Ље и 
Уllanређење квалитета 1)'ри
СТИЧКС поиуде, уз по6ољшање 
маркетинг активноC11l како бll 

се привукnи 1)'риCТ1l са нових 

емитивних тржиuла, в у прав

цу генерисања већих прихода 
у ")1)ИЗМУ, продужења тури

стичке сезоне, повећања сте-

Увоз 635 милион 
УКУllиа СIJОЉНОТРГОВlllјСка 

робна размјена Црне Горе од 
јануара до априла износнла је 
748,3 мнлиона еура, што ука
зује на раст од 14,5 одсто у од
носу на нсти пернод претходне 

roдш!е, показују прелнминар
нн подаци МОI/СТата. 
Из8ОЗ робе имао је вријед

ност од 1 ]2,6 милнона, а увоз 
635,7 милнона. У односу на 
ИCnЕ период lIрс1"Ходне ГОДИ

не, извоз је бllО 8еhи за 28,2 
ОДСТО, а увоз за ]2,4 процена
та. Увоз је био веhи од извоза 
за 5.6 пута. 

- Покривеност увоза изво

зом нзн(Хила је 17,7 одсто и 
већаје у однОС)' на исти перн
ОД претходне године , када је 
била 15,5 процеиата - пише у 

саОПШТСIbУ. 

У структури нзвоза пре
ма crзндардној међународној 
ТРГОВИНСkOј клаСИфllкаWlји 
(СМТК) највнше су заступље
не сировс материје сем горива 
(сектор 2), у IIЗНОСу од 33,2 1011'
лиона еура. ту групу чине ми
нералне руде н om8/.LИ метала 

са 25 милиона и плута н дрво 
са 5,8 милнона сура. У струк
тури увоза lIајвише су засту
пљени мauшне и транспоpmи 

уређаји (сектор 7) у износу од 
151,2 мил.нона еура, којн Чl\ие 
друмска возил8. са 47,9 мили-
0118. и индустријске маш"не за 
OE EUfТy унorpeбy, 28,6 ммиона. 
Највећн спмнoтproвински 

паp11lери у извозу б,ши су Ср
бија са 20 мИffilОН8. БОСll8 н 

- 1 Референтни курс (ура 
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1,50220 

К;SНiДСНИ дола САО 1,50630 

Јanaиcмм Јем Јру 121,33000 

Шеа'Цil сни ;ан;ан CHF 1,09040 

8ВР 0,1&128 
Аме ичин дола USD 1, 12140 

• КУРС~ВИ иЈ ОВ! лиCl! ЛРИ"'Ј~УЈV (! од ОО Ч~ОВOI 26 5 2017. 

• т 

'>'Р'. 
Подршка се односи "а уна

пређље ТУРИC11lчког пронз
вода 11 повезиваље пружаоца 
1)'риc11lчких услуга, а кори

сници могу да буду предузет
IIИЦН 11 привредиа друштва 

регистрована за обављаље 
ТУРИСТИ'Iке И/ИЛИ yrocтитeљ
ске лјелатноC11l (примарни н 
комплемеlfГарки yroстнтељ

ски објеК11t за пружаље услу
ге смјештаја и услуге припре
мања и услуживања хране и 

пнћа), која су регистровани у 
Црној Гори. 
Такође, корисници могу да 

буду и физичка лица пружа
оци услуга смјсuлаја у дома

ћииству и сеоСКОм Домаћин
crвy (издаваоци приватног 
смјеuлаја) регистровани у 

пена заузетости смјештајНIIХ Црној Гори, спортски кnубоаи 
капацитета, П<ЩlOшље и за- и локалне 1)'рнстичке органи

послености - саопштено је зацнје. 
накои сједиице Владе којом је Средства се не могу кори
предсједавао пomредсјСДНIIК стити за куповину некрст

за економску политику и фн- ниие. трошкове редовног 
нансијски систем Ммутин пословања, изнајмљивање и 
СНМ08нЈј . куповину возила, канцелариј-
Предмет подршке је суфи- ске трошкове, уређеље стаза 

нансирање у реализацији про- за nЛ8НIIНВрење које припа
јеката којима се обоrahује и дају Њщионалној мрежи ма
унапређује ТУР"CПIЧЈСа ПОllУ- ИИНС!ШХ стаза. 
да увођењем нових садржаја, НаЈвеЈјн нзнос средс:гава КО
а укупан изиос је БО "ВЈ . .. .JJi рс ,"тE~ Је до 70 

Херцеговина са 15,3 милиона и 
ХОIIГКОНГ са 12,8 мiUJ.tlои8. Ср
бија је била I.ајвећи партнер и 
у увозу са 136,2 MН1IHOH8 еура. 
На другом мјесту је Кина са 
58,8 милнона, а на трећем Ње-

мачка са 54,8 м,шнона. 
СПОЉIIОТРГОВIII IСКВ робна 

рз3Nјена билаје највећа са пот
пксmщaма ЦЕФТ А н са Евpon
CkOM унијом. 

11". 

ДИГИТАЛНА ВАЛУТА БИЉЕЖИ РЕНОРД 

Биткоин вриједи 2,' 
хиљаде долара 

Днnпална валута бнТlroни - ВрнједнOCf биткоина уве-

забиљежиnаје иови рекорд н ћала се 100 одсто за мање од 
тренутно вриједи више од 2,4 два мјесеца. Све што се деша
хиљаде долара. Порасла је н ва вјероватно кије случајност 
потражња за крипотовалyra+ - сматрају аналитичари. 

ма. Велика потражаи.а за бнт-
Цијена бlf"П«)ина се од по- коиннма посебно је каракте-

четка годнне више lIего удво- ристична за Јапан. 
стручнла,преи(Хи Б92. Ј.8. 

Јоковиli дирекroр Управе царина 
8Jlaдa iензs' њој сједнмцидani сагласностна пред

ЛOf" ммнмстра . :Ја мweнoвaњe ...... _ ........ ,.. 
за диpeкropa праве царика. он је до сад био вршилац 1ff
жности диpeкropa Управе, за в.д генерапног дмрентора Ди
peн01p<IТiI за риЈ5,арство у МиNИCТapl..-теу ПОЉОnpfl8l)eДe .... 
ноеана је CIII_ ... n'-'ll.It\, 
Дyжнocn4 предсједника Комисмје за 1tW16e У noc:тyncy 3ёI 

noвpa~j имоеинског npaea мли o6ewref\eњe pclЏljewet4a је 
Н.,..,. .... 10.1 ... а на њено мјесто је nocтaвљeкa ..,. 
........,...... ДИМoммp8iИ ~Taкobe, у иctoј коммсији 
раэриJeWeН јео члан ГOМIНI в,м ..... , а на њено М)еСТО је 
имемоваиа C~ Mp,IIIК. диполoмиpatМ l"1*JНИИ. 

одсто оправданнхЈщЈИХватљн
вих трошкоВ8, а иаксимanан 

нзнос подршке 5.000 еура, док 
је корисник у обавези да обез
бнједи преостали износ сред
става. 

Усвојеиаје н ииформauија о 
потребll спровођења rIpo'1>а· 
ма оспособљаваља и радног 
ангажоsаља мпадих са стече

ним високим образовањем на 
ПОСЛОВlIма спречавања снве 

скономије .. Стоп снвој еконо
мнјн". 
Како је наведено из ма

диног Бироа за односе с јав
IЮшћу, про'1>3М је прошле 
ГОДНllе реализован као пн , 

пот-пројекат и показао добре 
резултате, па је н ове ГOДИlЕе 
намнјељен младима до 30 го-

дина живота, са радннм иску

СТВОМ од најмање деает мјесе
ци. 

- у периоду одјуна до сеп· 
тембра са еsидеНWlје неза· 
послених биће ухључеllО 100 
особа lIа ПОСЛ0811ма пружаља 
техничкС" подршке и помо

hи УправИ за ИЕ.спекцијске 
.10слове, Управи полиције и 
Поре ској ynpaвH у обавља· 
њу послова реrnстрације по
ресккх обвсзннЈС8, обвезника 
уплате допрнноса, контроле 

регнстрационих прнјава н рје
шеља о регистрацији, пријема 
н обраде пореСКНХ пријава и 
других послова ннспеkШIј
ских службн - саопштено је 
из Владе. 

Ј.8. 

СКУПШТИНА АНЦИОНАРА ЛУНЕ КОТОР 27. ЈУНА 

Одnучују о кредиту 
Ающонарн ЛУI(C Котор. kOја 

је у већllllСКОМ власнишгву Оп
Uffине Котор, требало 6н да lIа 
редовној СКУПШТИНlI27.ју"адо
нееу одлуку о расподјели добнти 
за прошлу годииу. 

I-Iа ДЕ!еаIЕОМ реду СКУllштиие 
Је н усвајање финансијских ис
каза. извјештаја о пословаљу за 
IlроШЛУ roдJEllY 11 реви:юрсkOГ 

IIЗBjellгraja, као 11 разматрање и 
усвајаље одлуке о Кредит1Еом за
дужењу 1CO.'.шаиије за набавку н 
УЈ1ЩЦЊУ сиcreма за приаез Mera
крузера. АКWlоиари ће одлучи

. вати и о нзбору ревизора за ову 
f{ЩИII)', измјенама и допунама 
Стatyrз Луке Котор и разреше· 
љу и избору чланова одбора дно 
ректора. Ј.8. 

из ЦЕМИ-ја СдОПШТЕНО 

Највише жаn6и на 
супермаркете 

Центзр за мо.шторинг и ис· спеК!щјске послове редовно ДО
тражнвање (ЦеМИ) је nyreM ставља oдгollOPC lIа пријаве, ада 
arтлнкације за 381lП1fТ)' права lIаlCOН ње слиједе Водовод Под· 
ПОТРОUЈвча примно БО вaJlИДНИХ ГОРИца и Агеиција за елеnpoи
пријааа грађаиа, од којих се нај- ске КОМ)'ЮI\Qu.щiе и поштаиску 
већи број односи "а cynермар- цiелатнocr. 
кете. - Најупечатљиаија пријава у 
Како је саошuтcно нз ЦеМИ- посљедље вријеме јесте да "и

ја, највећн број пријааастнгао је јесу оби.љежсии артикли иа Бра. 
из Подгорице - 47. Из Никшића јевом писму на детерuентима, а 
су добилн пет пријава, lf3 Будве IIИ на осталим пронзводима које 
четири, ю Даниловграда три, з увози и дистрнбуира ,Ј1алредак" 
ю Тнвтаједну пријаву. котор - наведено је у саопште-

- Највише пријављују сynер- љу. 
маркете, а раз.лози су разли'!и· Аnnикацијајенасталауоltllи-

ти - Hcтe/UlK рокови. различите ру пројекта "УиаЛЈ~ђење кала-
цијеие на каси и на полици ис- цнтета организаЦИЈа цивилног 
под oдpe~CHOГ IIJЛ1IКn8. Такође. друштва н системз зaurтнте 
У оквиру I1pнјзве ПО1рОшачн Ура' пorpoшача у Црllој Гори - ЗА
же правне савјете - наведено је ШТИТИ.МЕ", који финанснра 
у саопштељу. ЕУ посредСТВОN своје делега-
Иcrнчу дз им Управа за ни- ције у Цриој Гори. Ј.8. 


