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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПОКРЕТ ЗА ПРАВНУ ДРЖАВУ

�� МИТРИЋ ОСНИВА 
НОВУ ПАРТИЈУ

ПРОФЕСОР доктор Благота Ми-
трић (на слици), некадашњи 
председник Уставног суда, осни-
ва Покрет за правну државу 
Црну Гору, и нада се да ће стићи 
до избора, а повод је, како је ис-
такао, противуставно отимање 
власти голом силом, прво поли-
тичком, а онда и физичком.
- Свесни смо тога да је сваки 
почетак тежак, али и да прега-
оцу Бог помаже. На изборима 
се мења власт, а не никаквим 
јаловим преговорима, после 
којих на сцену ступа полиција 
и она установљава и признаје 
"нову власт", а онда пљуште 
кривичне пријаве - поручио је 
Митрић. Фото РТВ Будва

РАЧУН НКТ

�� ОСТАЛО ОКО 
ШЕСТ МИЛИОНА

НАЦИОНАЛНО координациони те-
ло исказало је поштовање према 
здравственим радницима који су, 
како наводе, својим пожртвова-
ним, несебичним и посвећеним 
радом били и остали на првој ли-
нији одбране здравља и живота 
грађана. Саопштили су и да је на 
рачун НКТ-а од отварања, 19. мар-
та, из земље и иностранства упла-
ћено 8.035.850,90 евра и 75.971,72 
америчких долара, да је од тада 
са рачуна потрошено 1.758.869,13 
евра, а преостало 6.276.981,77 
евра и 75.971,72 долара.

МОРТ О ОТПАДУ

�� ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА 
ПОВРШИНИ

УПРАВЉАЊЕ отпадом и даље 
ће се плаћати према површини 
објекта који употребљава кори-
сник услуге, а не по количини, 
утврдило је Министарство одр-
живог развоја и туризма. Оно 
је одбило да прихвати сугестију 
Секретаријата за комуналне де-
латности и заштиту амбијента 
Општине Улцињ на нацрт Закона 
о комуналним делатностима, уз 
образложење да за то нису ство-
рени услови.

ПОМОЋ ММФ

�� ОДОБРЕНО  
74 МИЛИОНА

МЕЂУНАРОДНИ монетарни 
фонд одобрио је хитну помоћ 
Црној Гори за борбу против 
пандемије у износу од 74 мили-
она евра, а као разлог се наво-
ди да је вирус корона ослабио 
шансе црногорске економије, 
те да је првенствени изазов 
ублажавање утицаја на еко-
номију и домаћинства која су 
најтеже погођена пандемијом.
- Црна Гора би могла доживети 
највећи пад након обнове неза-
висности, јер туризам чини око 
петину њене економије - казали 
су у ММФ. � И. Д. С.

У СВЕТЛУ ПАНДЕМИЈЕ, ТРГОВЦИ У ЦРНОЈ ГОРИ ТРАЖЕ ДА СЕ ПРЕИСПИТА ЗАКОН О УНУТРАШЊОЈ ТРГОВИНИ

Ф
от

о 
В

. К
ад

ић

ПАЗАРИ СПАС ОД КРИЗЕ

НА специјалистичке и ма-
стер студијске програме моћи 
ће да се пријави укупно 2.893 
студента. Сенат Универзитета 
Црне Горе предложио је ју-
че на електронској седници 
2.304 места за специјалистич-
ке и 589 на једногодишње 
мастер студијске програме. 
Предлог броја студената за 
упис на постдипломске спе-
цијалистичке студије и јед-
ногодишње мастер студије, 
како су појаснили, утврђен је 
у складу са лиценцом Мини-
старства просвете.

- Достављени предлози 
оправдани су са аспекта за-
пошљивости и потражње на 
тржишту рада у Црној Гори, 
просторних и кадровских 
капацитета организацио-
них јединица и исказаног 
интересовања студената за 
упис - казали су у УЦГ.

Предлог Сената је да се на 
специјалистичким студија-
ма, по принципу афирма-
тивне акције, повећа укупан 
број студената на сваком 
студијском програму за по 
један.� В. Н.

О
ДБОР трговине При-
вредне коморе још 
једном је позвао 

Министарство економије 
да преиспита Закон о уну-
трашњој трговини који је 
омогућио да недеља у трго-
винама од октобра прошле 
године буде нерадна.

- Тражимо да се омогући 
рад недељом током сезоне, 
као и током државних пра-
зника, како бисмо ублажи-
ли негативне последице ко-
је је на пословање оставила 
пандемија. Навели смо у 
иницијативи пример да су 

због првомајских празника 
објекти морали бити затво-
рени три дана узастопно, а 
укупно је током маја било 
девет нерадних дана - навео 
је Јован Лекић, председник 
Одбора за трговину. - Сада 
бисмо у јулу имали сличну 
ситуацију, јер је државни 
празник 13. јул, који се сла-
ви два дана, тако да бисмо 

опет имали три нерадна 
дана узастопно, узимајући 
у обзир и нерадну недељу. 
Очекујемо одговор Мини-
старства и Уставног суда.

Биљана Јакић, генерална 
директорка Директората за 
унутрашње тржите и кон-
куренцију у Министарству 
економије, саопштила је да 
званична статистика не по-

казује значајан пад прихо-
да и запослености у тргови-
нама због нерадне недеље. 
Трговци, међутим, тврде 
да статистички подаци из 
септембра и октобра нису 
меродавни, те да ће бити 
још неповољнији у сезони.

- Закони треба да буду 
подстицајни за привредни-
ке како би они остваривали 
повољније резултате и још 
значајније доприносили 
развоју државе - констато-
вали су привредници.

На седници Одбора покре-
нуто је и питање новог Зако-
на о раду. Весна Симовић 
Звицер, координаторка рад-
не групе за израду закона, 

фокус је 
ставила 
на одред-
бе које де-
финишу да 
се годишњи 
одмор не може 
заменити новчаном 
надокнадом, да се зараде 
исплаћују искључиво преко 
жиро рачуна, те да спора-
зумни раскид радног односа 
производи дејство, како је 
рекла, само када се овери 
код надлежног органа.

- Послодавац који има ви-
ше од десет запослених мо-
ра да има акт о унутрашњој 
организацији и системати-
зацији радних места. Уговор 

о раду на одређено сада мо-
же трајати максимално 36 
месеци. Након тога, посло-
давац је у обавези да запо-
сленом да уговор на неодре-
ђено - навела је Звицерова.

Привреднике је интере-
совало да ли постоји мо-
гућност да се Закон о раду 

мења у делу одредаба 
о боловањима.

- Ми више 
нисмо у ис-

том вре-
мену у 
односу на 
оно када 
је Закон 
о раду 
ступио на 
снагу. Ово 

је време 
короне и 

дубоке кризе. 
Може ли се ишта 

учинити како би се 
Закон прилагодио овом вре-
мену? - питао је Драган Јање-
вић из Компаније "Донатор".

Из Министарства рада и 
социјалног старања је пору-
чено да је Закон о раду нај-
транспарентнији акт у окру-
жењу, да га чини више од 
20 европских директива и 
20 решења која су уграђена 
по препоруци Међународне 
организације рада. � З. З.

СТРАТЕШКИ план ра-
звоја општине 2020-2025. 
године усвојен је већином 
гласова у Скупштини оп-
штине Бар. Председник 
Општине Душан Раичевић 
истакао је да локална упра-
ва настоји да створи услове 
за бржи локални одрживи 

развој, кроз унапређење 
туризма, пољопривреде и 
очувања животне средине. 
Иако је реч о Стратешком 
плану развоја општине, на 
Седници је развојна, еко-
номска страна засењена по-
литичком причом.

Из опозиционих редова 
мишљења су да "Стратешки 
план нема никакав квали-
тет". Василије Лалошевић 
(СНП) је казао да жели Бар 
свих грађана, где се неће 
само запошљавати синови и 
унуци једне исте фамилије.

- Ја нећу Бар где се хап-
се свештеници. Где ће моје 
дете, зато што му је отац 
Србин и есенпеовац имати 
проблема. Апелујем да се 
дозовемо памети, не тре-
бају нам идеолошке бари-
јере. Сви приоритети који 
су у стратегији желим да се 
остваре. Изгубили смо со-
лидарност - казао је он.

Одборник Радомир Нова-
ковић ("Бирам Црну Гору") 
каже да они не деле одбор-
нике.

- У Бару сам ја једини 

проблем, напротив, ја ми-
слим да сам ја решење. У 
Будви видим нешто што не 
бих волео да видим у нашем 
граду. Наша политичка 
групација се кандидовала 
у Бару и освојила одређе-
ни број гласова, али нисмо 
могли да доведемо једне а 
сменимо друге, и изабрали 
смо решење које је најбоље 
за Бар. Ми имамо коректне 
односе са свима у Црној Го-
ри - каже он.

Дејан Ђуровић (ДФ) каже 
да сваки план осим мето-
дологије треба да покаже и 
визију града.

- Планом није утврђена 
будућност нашег града. Ов-
де је проблем како задржати 
младе људе, а овако то не мо-
жемо урадити. Овим планом 
смо направили једну малу 
констатацију за запошља-
вање. Стратешким планом 
треба да је свима добро, а ми 
овим нисмо добили основ за 
будућност. Овај документ 
нема никаквог квалитета - 
сматра он. � Б. ДАБИЋ

Верују да би рад недељом у сезони и за празнике ублажио последице короне

НОВИХ 15 СЛУЧАЈЕВА
У ЦРНОЈ Гори је током јучерашњег дана регистровано 15 нових случа-
јева инфекције вирусом корона, саопштио је Институт за јавно здра-
вље, а пренела агенција Танјуг. Реч је о оболелима из Подгорице (5), 
Берана (4), Будве (3), Херцег Новог (2) и Тузи (1), саопштено је на тви-
тер-налогу Института. Укупан број активних случајева је 115.

ЗАКОНИ  
ТРЕБА ДА БУДУ 

ПОДСТИЦАЈНИ ЗА 
ПРИВРЕДНИКЕ 
КАКО БИ ВИШЕ 
ДОПРИНОСИЛИ 

РАЗВОЈУ  
ДРЖАВЕ

ЗАХТЕВ Привредници на састанку Привредне коморе

ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА УСВОЈЕН СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАР

Нема основа за будућност
Опозиција сматра да власт само испуњава форму

ИСТЕ СТРАТЕГИЈЕ 30 ГОДИНА
ДРАГАН Туфегџић, одборник Демократа, подсетио је да је опозиција да-
вала своје предлоге, али да их власт није прихватала иако су били добри.
- Ми причамо о стратешком плану који они две године доносе. Праве 
стратешки план да би попунили форму. А имали смо њихове страте-
гије 30 година. Ми овако нећемо учествовати у раду. Све су уништили 
што су могли - оценио је Туфегџић.

ПРЕДЛОГ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ О УПИСУ

За постдипломце 
има 2.893 места

ФИНАНСИРАЊЕ СЕОСКИХ ВОДОВОДА У ОПШТИНИ ПЉЕВЉА

�� ВРЕДНОСТ ПОМОЋИ 10.000 ЕВРА
ОПШТИНА Пљевља финансијски ће помоћи у набавци материјала за 
изградњу и реконструкцију сеоских водовода. Дирекција за изградњу 
Општине Пљевља расписала је јавни конкурс за учешће у финансирању 
сеоских водовода за 2020. годину, који се односи на расподелу буџет-
ских средстава Општине Пљевља у износу од 10.000 евра - за учешће у 
финансирању набавке материјала за изградњу и реконструкцију сео-
ских водовода. Конкурс траје закључно са 15. јулом 2020. � М. Д.

ПОДЕЉЕНИ Одборници у СО Бар


