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УКИДАЊЕМ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ . ВЛАСТ ИЗБЈЕГАВА НАДЗОР НАД ПОТРОШЊОМ 

ОД СКОРО ПОЛА МИЛИЈАРДЕ ГОДИШЊЕ 

Влада сам 
контра 
• Управа за јавне набавке до сада је би
ла самосталан орган, који је инспекцији 
годишње ПРИЈављивао на десетине др

жавних институција и органа, мећу који
ма су била и министарства, због кршења 
Закона о јавним набавкама 
Новом y~ о организа

цији и начину рада лржавне 
управе OТИIШIQ се корах уна

зад у ceкropy КОIП'pOЛC јавних 
набавки КОЈе су на roдншњем 
ККВО)' око пола милијарде сура, 
јер је Влада укинула Управу за 
јавне набавке и припојила њс
не послове Министарству фи
нансија, на чијем је челу д.~ 
ко РЩИ08и6 . оваква oдrrya. 
у пракси значнтм да ће јавне 
набавкс HMImI Nањи степен 
кotrrpOJIc, јер ће то значи да I\с 
Влада саму себе да Ј:РtnpOЛИ
ше у области која Је ПOДnOJlOlа 
корynцији. Власт је вeh измје-
нама Закона о јавним набавка
ма укинула IoIноге m~е 

wеханюме, па су тu:o таЈНИМ. 

пpornашене набавке за аладин 
aвlfOН н укинута су orpaничеља 

за потроwњу Јојетодом непо

средие погодбе. Нова уредба 
примјен.ивahе се од 1. јануара. 
Управа за јавне набавке до 

садаје била caыocтanaH орган, 
ЈСОји је инспекцији roдншње 
пријављивао на десетине др
:а:авних ккcnrryција н opraнa, 
међу којима су била к IoIИИИС-

тарстаа. 3бог кршсња Закона 
о Јавни'" набавхама. Влада је 
ново .. одпухоN ријеwнла да 
нм стане на пут и ухинс један 
(\ц ријетких IФнтponНКХ мех.а
июаыа који је фунхционисао 
иако инје имао овлашllења 
да кажњааа, веll само да 
прнјае.љује с.лучајеве кршења 
закон&, које су требали даље 
да процесуирају ииспекција 
за јавне набавке при Управи за 
ииспer;цијске послове и евен-
1y&IIио тyжиnanrrвo. 

Стром Уредбом о органи
:uщнји и начину рада државне 
управе бкnо је прописано да 
је Управа за јавне набавке са
мocтanни орган, !СОја је имала 
ШКЈЮк спектар НIIДIICЖIIOCПI. 

- ynpaвa за јавне набавке вр
ши послове који се односе на 
ости.аривање система јавиих 
набавки; припремаље стручинх 
основа, иlUЩНp8ЊС И учеCТIЮ

ваље у припреми прописа о 

јавllИМ lIаба.вкама; праllење 
усarnашеноСТ1! nPOrIИса lCOји
",а се уређују јавне иабааке са 
npaaow Европске унијс.; дasaв.e 
сагласиости наручиоuима о 

Мање самосталности 
НОВОМ 8Лaдl4НОМ Уредбом укида се н Завод за инппекту

anну својину н бмl'le дио Мннмс:тарсте.а eмOНONНje. Управа 3а 
инс:пеtщ.нЈОО! послове 6нће caмocтanнн opraн над МОјкм над
зор вршк вл.1да преко ~ I~ ynpa8I!. Aгl!tfЦНja 
за дуван се унида к 1'Ipe1Iа3И У ресор МиНИC'1Џ1Ћil фt.1кансија. 
Управа за ~ npaњa новца к фннансирање теро
ризма се унмда н nocraje дио Упраае nOПИЦИје. Управа 3а 
э6рињавање избјеглица се укида и биће дио МУп-а. 
Према НО80М Занону О држа8НоЈ ynраrш , у сж:тем ДРжа8Ж! 

управе, поред министарстаеа и оpraиа управе' оо npeи пут се 

уводе државне агенције и фондозм. 

испуи.енOCПI услоаа за cnpo
ЈЮђењс oдroaapajytler поступ
!са јавне набавке, у СlCJlаду са 
Законом о јuним набавкама; 
савјстодавну помо!! на З3Х'1јев 
наручиоца; органИ3Qвање и 

спровођење стручног оспо
собљавања и усааршавања за
послеиих за вршењс послова 

јuких набавки; opraиюовање 
полагања стручног испнта за 

вршсње послова У области јав
них иабавки; УСПОСТ8.9Љање 
н одржавање портала јавних 
набавц; објавл.нвање пла
нова јавних на6авки, позива 
за јавно HaдNCТaњe, QДЛyJCa о 
ICWIИфНlC8ЦНји lCЭ.Н.II,ИдЭТ'Э сщ
nуи о избору иајповољније 
понуде, OДIJYIC8. о oбycraви ~ 
cтynxajaвHe набавке, oдnyкa о 
поништавању поступка јавне 
набавке, уговора о јавној иа-
6аацн, измјена и допуна плана 
јавннх: набавки, по:шва за јавно 
нaдwcтaњe, QD,/I)'ICЭ и уговора о 

• јавној набавци; припремаље н 
06јав.љивањс на порталу јо
них набавки ЛиC1t: нарyчиnа
ца; пpowовисање спровођења 

јавкнх: набааки у enеlCl'JЮНској 
формн; OCТIIЗ.рнвањс сарадње 
са међународннм органи
зацнјawа, иистнтуцнјаNа и 
crpучњацнма у области CHC1t:
wa јаввих на6авкн; npнnpewaњe 
и 06јав.љнвањс писте оомyljача 
на порталу јuикх на6авки иа 
основу 0ДI!)'JCe о и3бору најпо
вољннје понуде ; npнrтpcмаље н 
06jaRЉНвaњe ив пopтanу јавнкх 
набавки јединственог рјсчника 
јавинх иабавки; издаваље пу6-
лихацијв и дpyre Clpучне llИ-

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА уцг ДУШКО БЈЕЛИЦА САОПШntО 

Плате нијесмо смањиваnи 
На Уннверзитету Црне 

Горе (УЦГ) кала су у пи
таљу личии дохоци зanос

леких и HaCТUHor особља 
НИICO .. е плата није смањс· 
иа, прдн Душ ко Бјen.ца, 
прсдсјсднц Управног од60-
ра YЦf. 

- Било је поједнннх кре· 
ативних ту .. ачењ&, КаЈ«) се 
држи наста.ва, на lCOјн ивчии 
се то фннанснра, wсђyrиw, 
треба бlПll ~H па pcl'ut 
да је бнnо случаЈеаа да је за 
]6 студенатв прав.љено 12 
група са четирн професора 
и два асистеита. То не бн 
Сити банка могла да Н:!ДР· 
жи, а ие УЦГ н "'НСПКJolО да 
то није у реду. По вu:е!!им 

оnтимизацкје н то је разлor 
због чеrа је Управни одбор 
у пуном lCaПаWfТCТY ПОДР

жао њсгове OAllYU: - рекао 

је Бјenнца. 
Додао је да раднн ти .. 

mји је формирао репор 
Николн!! обнлазн универ
зитстске јединице н врши 
такозвано упаРН8аље сту

денпа у базама. 
- Досад су то радилн 

продекаин са универзитет

ских једнниц" сawостал
но, без ICOнтроле opraHa 
уинверзитста. Обнласко", 
уннвсрзитстскихјсднниц~ 
нзвођење .. упарнвања броја 
студенпа са броје .. часова, 
дошлн смо до контрадик

aJ(1'}IMa YiЏ", запоспени могу са вншкow часова 
на нзвођењу наставе да имају зараду н до 50 
посто JlИЧНОГ дoxoтu.. То се обрачунaaanо тu:o 
што су лични дохоци ... јерснн "В OClloey броје 
студената, иа ОСНО&}' фонда часоаа, на основу 
група са којима се изводи та настава. Међyrим. 
кадаје у пнтању овај дно, pcкrop ДВIIИЛО Нико
лкli са својим сарадници ... аје прс.цу:эео све како 
би на ICOрсхтан н 38.k0инт иачин, ипак, дошао до 

торннх подпап и .. орапи cwo да уђеwо у јед
ну нспрааку. Непопуларно је сwаљивати ПJl8'ГС, 
алн понaвљaw. да се оа.цје ие радк о сwањељ у 
ПJlпа јер су зараде остале на нстом ннвоу, ICOC

фнцнјентн инјесу НИkOмеднр8НИ, аеl'l се ралн о 
см&ЊСњу хонорара 38 поједн.не запослеие -нс
такаоје Бјcnнца. 

Бјелица је додао да нмају добру саралњу са 
универзитетима региона. р.д. 

себе 

qедница Вnaдe црне Горе (Фато: Вnaдa црне Горе) 

Закон примјењује 620 ИНС1141Уција 
ОбвеЗНИЦИ примјене Занона О ј' а8НИМ на6аекама су само у 

npoW11oj години УГОВОpи1lи 522.6 6.960 сура 3а H~ робе, 
yuryra И радова. Закон МОpcl да примјењује 620 институција. 
Управа}е ycnоста8Иllа .хслп lfЮf цeнrap 3а савјетовање 

И монсултантсне услуге. Caв~ се npyжafy пле+о~ 
пупм, мејлом и на писани захтјев, као и opraниэоеаи.ем 
пој@ди1iaЧНМX сааанака. Т ана су само ТСЖОМ 2011. nPМU!М 
yнynою 102 щ... " "........ "" ..... ~ cnyжбe 
Управе континуирано су cnpoводиnе Нёlмпању о јачању јавне 
свијecJ10l о значају транспа~огсж:тема јавних на6авни са 
циљем 6лаro~г информисања јавнОСЈ\о! о новинама у 
овој области. 

тepmypc у области ј.них на-
6аа1CИ; IC&O и дpyre послове хојн 
су јој одређени у надле::IDIОСТ 
- прецюираио је било СГ8:ром 
Yl"дбoN. 
Ове послове од Нове године 

преузима Министарство фи
наисија. које је до сада само 
тражило савјCТQIIЭВНе уcлyre од 
Управе зајавне иабавке. Вnaдa, 
ltВO и сви њснн ресори wopanи 

су /VI траже посебне дозвonе 
од Управе за јавне набавке за 
:urrнe набавке, били су под 
контролом због куповниа без 
тендер&, а контролисана Ht.I је 
и неопходност cManaњa анекса 

на всl\ 381СЉучене уговоре. 
Управа је у кotlТ1UiyнтC'Тy 

сщ оснивања yrиц.ana на ства

раље повољнијег ПOCJI08ноr 
амбнјента у Црној Горн, ус
лова за економнчну, ефикасну 
н транспарентну употребу 
јавних средстава. конхуЈ>СНТ
яих: к равноправних услова за 

све понуђаче н допрнносила 

lфCНpЭЊу здрue и одржиае 

економије. Стога, због саме 
ВDO!OCПI инструмента јавнкх 
набавки за крснрање тржншне 
економнје уопште, улога Упра
ве је од посебне важностн. 
Захваљују!!и Управи по

слсдњкх година остварен је 
велики иапредак у поrnеду 

траиспареНТНOCПl јавних ив
бавкк, јер је orpoN8Н број тси
дера био нзло.ен контроли 
јавности. Тоједоnpннијenо~ 
rpaђани боље зкају на шта и Q.

ко ,цржавне НИC'ПfтyЦИје троше 
њнхов иов.ац. 

Управа је последњнх roдннa 
поднијenа више пријава због 
суыи.и У ICDP}'tIЦНjy и cymб нп
тсрсса на ТCJЩepHwa. Оствари
аали су н константну capa.l(К>y 

са ЕУ, шју су информнсanи о 
свим промјенама у снстему јав
них набавки у држави, а једна 
су од ријС'ТХНХ ИНСТИ1)'ЦНја која 
је нмала добру сарадњу са ис
anаднннм сеlП'OpOW. м.с. 

ИСТРАЖИВАЊЕ ИНДЕКСд ЉУДСКИХ ПРАВА 
ПОКАЗАЛО 

Мање слободе 
у Црној Гори 

Према рсзултатиwa Индекса 
лудскнх слобода., LlpHa Гора се 
налази на 52. wjccry, UIТO је пад 
38 једну позицију у односу на 
Ин.ас!СС из 20 17. ГQIlННe, односно 
пад за осам позицнја у односу на 
HIIlIelC кз 2016. 

Просјсчна оцјена преwа Ии
деn:y .љYДCICНX слобода заl.Jpну 
Гору ИЗIIОСК 7.34 прн чему је 
npocјсчиа оцјена за личне cnoбo
де 7.б3, док лросјсчна оцјека за 
еlCOиowске слободе износи 7.04. 
Када је ријсч о инднкаторнwа 
који се везују 31 личне СЈТободе. 
Цриа Гора најлоwије резуnтaтe 
биљехн у ,ltо .. еииlola lIIадавнне 
права rцje је просјсчка оцјена 
5.1 и юpauвaњe и прнступ ин
формацијама грје је просјсчна 
оцјена 5.2. са дpyrc стране, U
да су у nИТ8Њу индикатори КОјн 
се везују за економске слободе, 
Црна Гора најлошнје резултате 
бнљежи у домену правии CHcтtM 

ном оцјеном 4.9. 
УкonиkO би ЛН'lие слободе н 

eJCOtiомскс слободе ПОСМlЩ)8Лн 
засебно, LlpHa Гора бн се према 
Индексу личиих слобода нала
зила на 56. мјесту, а npcwa Ии
дсхсу CJDНOIoIских с.побода на 72. 
мјесту. 
У порсђсњу са эсwљawа !СОје 

је окружују LlpHa Гора. биљсан 
боље pcзyлтare сщ Босне н Хер
цегоаине (59) к Максдоније(56), 
док су Србнја (5 1), Албанија (48) 
н Хрватска (44) испред Црне Го
рс по лросјсчиој оцјени Индекса 
људских слобода. 

L. _________________________________ .I И прИUl'llI својина са npocјсч-

- У одиосу на свјетсlCИ 
лросјек, Цриа Гора константно 
биљсан pcзyлm'C изнад просјс
ц lIIe1)ynllII, у односу на pem
онanнн npocјек Црна Гора вel'l. 
двије годиие бнљс*" резултате 
који су нспод просјека што би 
.. оrnо бити - уколико се овај 
'l'pCнд настави - LПарwантно -
наводи се у истраживаи.у. м.с. 

ФЛЕШ 
Крију се 

з60г~ха 
Веllнна младих .ЈП"БТ 000-

ба из Црне Горе, Албаннје н 
Бyrapcке, kpије у школн своју 
ссщanнy орнјеlП'8ЦНју јер се 
машеда бн због тога .wornи би
п! И3.ПO'.IkCНИ иасиљу, показало 

је нcrpaжнвaњc Савјета Евро
пе н Орraнюaцнје Ујwuьcних 
нација 38 06разовање. иауку и 
културу (Унеско). У ТON доку
/>IеИ'Т)' се наводи да су мпади 

који прнпадају 1IГБТ зајсдкн
ци чешllе жртве 3Jlостав.љаи.а 
ад дpyre дјеце. 

- Од 1.599 ученнха срсдњих 
Wl\XlЛа mји су тада учсствовв
лн У 8НkCТН, 44,2 сщсто њкх. су 
казали да се IJe би,цру:«и.ли са 
иекнм за кога бн сазнали да 
је ЛГБТ особа. Још теже би 
прихватили чињеиицу да је у 
пнтању члан њкхове порсщнце 

(54 QlICТO). CIDPO 60 Q!l.cтo.цjc
це изјавило је да r:y ~асКn:НИЧICO 
понашаље, ПОДСМИЈСХ и поки

жавање присутни у ШICOJlа.ма 

иа дневиом нивоу, око 17 од
сто СРСДЊOШlJ)JJаца потврђује 
свакодневне нападе, а 6] одсто 
младих казали r::y да су чули да 
су друте особе ИСlolијаваие, да 
су нзложеие YВpcдaN&, напа

дима и npијстн.а.м&, само эбor 
тога јер вјероватно припадају 
ЛГБТ зајСДНЈЩН. Исто нстра
жива.ње међу СРСДЊОШКOJlЦИ
ма показало је да њнх око 24 
одсто смнгра да ЛГБТ особама 
треба noыol'ut да OCПIaрс своја 
лрааа, алн је око 42 сщсто wna
днх казало да би .ЦpJk&ВHe ни
crитyције требало да раде на 
сузбијању ХОlllосеr;cyanиостн 
- наводи се у нcrpажнаању.мс. 

Изврwмтељм да 
ПDијаве имовинv 
!авии ювршнтсљи бнhе 063-

везнн да подносе извјcurraје о 
нмовини н npиходи ... &, dO н 
брачнкх И аанбрачних cynруж
ниа и .цјеце lCOја живе у зајед
ничком дowahнистау, У складу 
са законом којим се уређује 
сnpeчавањс mрyrщкје, пред
виђено Је допунама Закона о 
јаани", НЗВРШIПC.Љиwа шје се 
иалазе у СlC)'IШП'НПсmј про
цс:дурн . Јавни ювршите.љи су 
дужни /VI извјештаје О имовн, 
ии К npИXOДНlrol.a поднесу у року 

сщЗО дана од C'I)'IIaњa иа снагу 
овог npoпнса. м.с. 

Стипендије 
Словеније 

Република Словениј8 
д(Щјсљује 18 мјессчннх СТ1!
пеидија за студијске боравкс у 
трајаљу сщ три до шест мјесеци 
за канди.цпс из Црие Горе, за 
академску 20 19120. годину. Де
таљније инфорыацкје к прнјав
ии фopиynapн су дocтynнн на 
интернет страннци IГClЩнје 
центар за мобилност и европ
ске проrpawе за образовање и 
06уку(ЦМЕПИУС) . Крајљи 
рок за пријављивање је 25. 
Март наредне годиие. Прија
ве се подносе Миннстарству 
просвјете LfIIHe Горе. м.с. 

Запослили 
пет лица 

Оргаиизација cnнјепих за 
Бар и Улцињ оргаиюоaanа је 
Oкpyt'JIH сто ,Једнаке шансе за 
све" ка шјем је caonurreнo да 
је у ttpOТ'ClCJIНX мјесец Н по дана 
пет особа са инвaлндIП"C1'O до
било посао, ДОЕ је шест особа 

прошло ООУХУ за aдNHMHcтp8-
тора. Овај oкpyrnн сто одрЖlU! 
је у OКJIHPY npoјекra "Укључи
.. о се, залослнмо ОСИ" r;oји је 
финанСмрао завод за зanошл.а
вам Црне Горе. м.с. 


