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ФЛЕШ 
ВОЗ0ВII касне 
Ао 10 МlIнута 

_ ..Jf'i ~ 

Локални возови 

у Црној Гори касне 
ОД 1 до 10 минута. 
што је прихватљиво, 

казао је генерални 

днректор Директората 
за жељезнице у 

Министарстиусаобрahаја 

и ПQМОрства МIvIaи 

Вaвxo.мh. Он је за РТЦГ 
нзвео да O~ године 

креl'lе набавка још три 
МQдернаелектромоторна 

воэа,"Iкмеће6нтн 

комплетиран локални 

жељезнички саобpahај. 

Банковиh није могао да 
прецизира када ће ВО308И 
стнћн У Црну Гору. 

М,с. 

ГраНТОВII за 
заnоw.авање 

Директни грант. 

ОДНОСНО .програм 
грантова за запошљавање

у врнједностн ОД 3,5 
милиона еура нмз3а циљда 

повеhараспрострањеност 

активних политика 

тржиwта рада, посебно 
ОНИХ које (;'јусмјерене 
на yrpoжене категорије 

незапослених. Како 
је саопштеНQ након 

састанка УПpa1lногодбора. 

пројеК'r3. који се реализује 
уоквнруПрограма ЕУ

ЦГ33.запошљавање. 

образова.ње н социјалну 
заwтмту. програмом је 
предвнђенода се средства 

н активностм реализују 

кроз трн roдншња 

позива у вриједности ОД 
ОКО 1,1 милион еура по 
позиву за минимум 400 
корисника грантоваза 

саwозапоmљавање. м.с. 

АСК НАВОДКО НЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 96 НОСИЛАЦА ВЛАСТИ КОЈЕ СУ ПРОВЈЕРАВАЛИ 
НАКОН ШТО СУ ОД ВЛАДЕ ДОБИЛИ ПОВОЉНЕ КРЕДИТЕ ИЛИ СТАНОВЕ 

6ез од уке одлучено да 
функционери нијесу криви 
• Према оцјени Ане Ђурнић из ИнCТIIТ)'1ёI Ameрнатива, АСК не само да је морала сачинити ове одлуке, већ их је, 
лрема Закону о слречавању корулције морала и доставити на увид јавним функционерима које је провјеравала, а 
у оним случајевима гдје је утврдила кршење закона имала је и обавезу да их проактивно учини јавним, објављи
вањем на икreрнет страници 

Агенција за спречавање 
корупције (АСЮ не посједује 
одлуке о кршењу или нек»" 

шењу Закона о спречавању 

корупције за 96 функцио> 
нера који сутоком мандата 
премијера Дyпnca Марко-

8JIha под повољним усло> 
внма од Владе добнли кре

дитнлн стан.АСКјераннје 
саопwтнладасуу вези саОд' 

луком н објављеним спис
ком Владе о додјели креди
та и станова након провјере 
лица покренули прекршај

непocryпке противдва јавна 

функ ционера због кршења 

члана 2з Закона о спреча

ваљу корупције тј. због не
подношења Извјеwтаја о 
приходима и имовини услед 

увећања имовине преко 

5.000 еура. У рјешењу дос
тављеном ~ДaHy" наводи 
се да су од наше редакције 
добили захтјев за слободан 

приступ информацијама за 
податке који се односе на по> 
ступке провјере%лица која 
суобухваћенасписком Вла

де о додјели кредита и стаНо> 
ва. И ТО82функционера која 

сузакључиласа Управом за 

имовину уговоре о додјели 
кредитних средстава за рје
ша8ање стамбених потре

ба и 13 којима су додијеље
не стамбене јединице. 

- Поступајући позахтјеву 
УТ8рђено је да је овај орган 
извршио провјеру за 96 лица 
и утврђено је да су С8И који 
имају својство јавног функ

ционерад0СТ3ВИЛИ податке 

о додијељеним кредитима 
и стамбеним јединицама 
у редовним годишњим из· 

вјe.wтајима. Након СПРО8еде
не провјереутврђено једасе 
нијесу стекли услови за по> 
кретање поступака - наве

дено је у рјешењу. 
Прецизирају да је у два 

случаја констатовано да 
лица нијесу доставила по
датке о промјени имовине, 
док је за троје утврђено да је 
наступила застара. Ипак. ни 

теоДЛУке нијесу доставили. 
Према оцјени Аве Ђур

киh из Ииститута Алтер

натива. АСК ие само да је 
морала сачиннти ове одлу

ке. ВeI'I их је. према3аЈ<окуо 

Морају поправљати спику у јавности 
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предлог ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ отпАдОМ 

8Ji:a.џ. AJ(je.JI1t.IIa КJ)eAJIП. cnxон • о_м која су .кшecтpyw.:о 
CТUl6eвo а6рк:в, .* (фато: Са puurje cje,II;IIIIЦe B~e) 

спречавањукорупцнје. мо> на грађана. 29,4 одсто, не се контрола, ако је уопште 
рала идоставити на увндјав- вјерује овој институцији. У спроведена, свелаискључ:и
иимфункционеримакоје је моруафераактуелниху Цр- 80 на тодали суфункционе
провјеравала, а уоним слу- иој Гори, теwкојерећи којаје ри пријавили кредите и ста
чајевимагдје јеутврдилакр- ~најважиија~. Свака~о.афера нове у својим имовинским 

шељеззкоиаималајеиоба- ~Станови~јесте нештоштоје картонима или не. Међу· 
везу даих проактивноучини и те какозаокупило пажњу тим. овај одговор да Аген

јавним . објављиваљем на јавиости упретходној годи- ција~нијеупосје,цу".односио 
својој интернет страници. нии штобеэсумњезахтије- да није нидони}елаодлу!Се 
На то све указује став два ва изузетну пажњу органа за све те функционере !Соје 
члана 39 закона. масти и њихову посвеће- }еиаводнокоитролисала.дО> 

- Ово није први пут да ностдасесвакисегментафе- датноуказуједаонаконтро
Агенција очекује да јој се ре до !Срајаиспнта иставм на ле није ии спровела. ада су 
вјерује на ријеч: и избјега- увидјавности-истичеЂУР- ~резултати~истрагедоније
ва своје обавезе у погледу иићева. 
обезбјеђива.ња транспарент- Агенција се. јасно је. каже 
ности.Стога нечудишто јеи Ђурнићева. у истраживање 
послије _иwе од четири го> овеафереукључила невољ
дине постојањаове инстнту- но, под притиском јавиости 
ције, повјерењеу њен рад на 
ниском иивоу. Према ре:Зул-

татима истраживања јавног 
мљења !Соје је крајем про
шле ГОДнне објавила сама 

Агенција. чах скоротрећи' 

И поједииих чланова новог 
састава СавјетаАСК. 

- Ипак. наоснову wтypoг 
саопштења које је након на

водиоспроведеие истраге из

дала Агенција. чиии се да 

ти и саопштени произвољ

но. Људи у Агенцији. а на
рочито љено руководство. 

морају бити свјесни да сп· 
!СИ пут Кад нешто саI<pИју 
од јавности, подривају соп-
ствени интегритет и инте: 

гритет институције у којој 
раде и дају јавности за пра-
80 да сумња у њен рад - ис

тиче Ђуриић. :м.с. 

УЦГ ЗАУЗЕО ЗНАЧАЈНУ ПОЗИЦИЈУ 

3абрањују пластичне кесе Научних радова 
пет пута више 

Предлогом закона о уп

рављању отпадом предвиђе
на је забрана кеса, 8рећа и тор

би од пластичннх материјала. 
а казне за иепоштовање тог 

правног акта биhе од за до 
20.000 еура. саопштеио је из 
Министарстваодрживограз
воја и туризма. 

- За непоwтовање закона 
у том дијелу преДJiожена је 

иовчаиа казна од soo еура до 
2О.000за правно лице. од soo 
до 6.000 за предузетнике. од 
зо до 2.000 еура за физичхо 
лице - казали су из тог вла

диног ресора агенцији Мина. 
Какосуиавели, требаима-

ти на уму да укупан отпад 

који иастаје од ПJlаcrичних 
кееа npeдcra.љa свега неко

лико процената од укупно 

cnopeHor отпада. 
- Смањење. те врсте отпа

да неЬе знатније утицати на 
смањење укупне количине 

комуналног отпада. СадРуге 
стране, уокеаннма и морима 

све је већа количина тог отпа

да који уrpoжава екосистем.е 
и бнОЈЮШКУ разноликост. а по
теици}ално и эдрааље људи -
наводеу мииистарству. 

Иницијативу за забрану 
пластичних кеса 2017. годи
не покренула је невладина 

оргаиизација (нво) 3еро вејст 

Монтенегро (3WМ). Лредстав

ница те оргаиизације таа.а 

Р8ХО1lе.кh казала је аген

цији МинадајетаНВОзапо-

1Uycтpaџj. 

чела нациоиалнупетицију са 
циљew да једном за свагда за· 
брани nластичие кесеэа;едно
кратнуупотребуу Црној Гори. 

м.с. 

Универзитет Црне Горе 
(УЦГ) је заузео значајну позн

цију иа ОВОГQДишњем вебо

метрикс рангирању свјетс:ких 

универзитета, захваљујући 

драстичном повећању укуп

ног броја Google Scholaг цита
та уоквиру налога академског 

осо6љазапocneногна Универзи
тету. оцијеНИJlа је проректори

ца и предсједница Научног од
бораУЦГ_o.-tLОна~ 
истакл.адајесамоупретходие 
двије године овај број цитата 
нау'7НИХ радова професора са 

УЦГ порастао за више од пет 

пута. те се данас могу похва

лити са преко 100.000 цитата. 
- Такође. у оквиру RTime<s 

Higher Education~ рангирања. 
Универзитет се иаwао међу 

1.396 најбољих свјетских уни
верзитета. међу више десетина 

хиљада универэитета. Притом. 
међунајбољнмсвјетскиwуии

веpзнтeтиwа у области технич

ко-технолошхкх наука сврста

ни смо чаку категорију601-800 
првих УИК8ерзнтета - казала 

јеОровићева. М.С. 


