
110 ДРУШТВО 

ФЛЕШ 
ПОСПКЈЕ ТЕШКЕ БОПЕСТК 

Преминупа 
Сепена МаНАиli 

Шестогодишња Cueнa 

мuдxћ преминула је 
пос:лиједуге и тешке 

болести у Сннсинатију. у 
Сједињеним Америчкнм 
Државама. гдје је лнјечена 
претхОДНИХ година. 

ВИЈест о смрти 
дјевојчице објавила 
јењенаиајкаАх,џ 

Рамусопh на свом 
фејс6УI< налогу. 

- НашадРагаСелена 
јеэаврwнлаборбуса 
боnешhу. за насЬе увијек 

бнtи п06једннца н љубав 
без краја - написала је 
Амда. А.о. 

Дациli В.А. 
помоliнина 

Влада Црне Горе 

именовала је на последњој 
сједннци ErrorpaД*цdа 
за врwноцаДУЖностн 

(в.д.) помоhника 
директора Управе за 

ИМ08ИНУ. ДацнЬ је 
изабран за руководиоца 
Сектораза ynра.аљање. 
одуэетоМ НМО8ИНОJr,l. 

Одлуком Впаде. ДацнЬ 

је поново именован за 
вршиоцаДУЖНОСТМ 

помоhника директора. а 
најдужедо шест мјесеци, 
накосенаовој позицији 

аеl\ налазио у 8.Д. мандату. 
Дациhа је Влади 

предложио директор 

Управе за ИМО8ИНУв...о 

lIIaPUOnh. ЛЈЈ. 

Позив 'ацима 

~., .~~ .. !, .0 

• 

Министарство 

одбране објавило је 
јавни ПОЗИВ 3ay>lewhe 
до 50 средњоwколаца на 
петом ЈЬетн,.еы војном 

кaMnYsa младе који ће 
бити орraнизован од 
21. јунадо 6. јула. Циљ 
је дасе средњоwколци 
опробају као војници, 

да кроз акткиности 

идружељеразвијају 
осјећај солидарности и 

другарства, стичу знања 

оулози и значају Војске 
Црне Гореу друштву. 

А.о. 

НЕДЈЕЉА, 15. МАРТ 1010. ~ 

БИВШИ ПРЕДСЈЕДНИК ДИК-а ПРИЈАВИО ПРИХОДЕ И ИМОВИНУ 

8укчеви1i има три стана, 
ПОСJlОВНИ простор и пи 
• Породица Ђорћија Вунчевића приходовапа је у прошлој години преко 80.000 еура 
Бивши предсједник др

жавне нзборне комисије 
(ДИК) Ђорђиј< вукч .. ић 
и љегова породица у прет

ходној години су приходо
аали преко 80.000 еура, по
казује имовински извјеwтaј 

тог јавног функционера.. 
Према подацима о имови

ни пријављеним за 2019. го
дину, Вукчевићи посједују 
кућу, три стана, пословнн 

простор Н 28.000 квадрата 
земљишта. 

Вукчевић је током десет 
мјесеци прошле године при
ходовао по 1.700eypa мјесеч
нокао предсједникДИК-а. Њ 
Уnpaвногодбора Pentоналног 

водовода је лани имао двије 
зараде од по 553 еура, док је 
приход остварио и у .Зета

градњи·, у јануару и фебру
аруу износу од по 193еура. 

На љегово нме се води 

земљиwте од 28.000 метара 
квадратних, кућа од 60 ква
драта и стан од 61 метар ква
дратни. Вукчевић посједује 

и пиштољ, као и .карабин за
ставу·. 

Њеroва супруra ВравиС" 

JlbI. лани је зарадила 51.600 
еура,односн04.300мјесечно 

уфирми укојој ради, али није 

прецизирано којој. Она јеод 

закупа пословног просто

ра зарадила додатних 3.600 

Обавезна пријава имовине до 31, марта 
Према 3alC0ttY о ~ кopynцнje, _ фyнkцмонерм су 

о6аве3м1 да до 3L мapn тeкyf\e I""I)ДIN дom8e lO8jeUn;8jrt о nPМ
ходмна" ммо.мм Ја ~днy ПIДМН'{. 

- Ј..м фyмItцмcнpм су ДУ*НМ да nOnYtЫ!НI! о6ркце дocrue 

- у """""'"""' форми, У""","" -""'"""""......,., 
CtIatЫ 06р.аЈ4Ц3-. IWDН W1"O мнформацмонм СМС11!М AreQA;e 1COpМC-
... у lfШМ o6puaц са бар 1CO,цом. кopиotМI( jI! ДYJUН да тај образац 
oдштaмr\I, IIOПМII@И,QOCТallМAn!нцмjм. ......... _6а6ор_"""'_-,..,..." 
~МJ ~ 3.1. C1IP@'~ КOJIYI'IW. 

НА СКАДАРСКОМ ЈЕЗЕРУ 

Почео риболовни забран 
РибоJf08ЮlзабрануНацио

налном парку(НП) Скадарско 
језеро почињедаиас и трајаће 
до 15. маја, саопштили су из 
НnЦГynозораваjyhи да јето
ком овог периода забрањен 

улов свих врста риба и дру
гих водених организама, 

осим јегуље. 

- Ријеч је о периоду када 
сеципринидне(топловодне} 

врстерибазбогреnpoдyкције 

повлачеуnлиће и топлије Aie
лове Скадарског језера, те 

их је потребно заwтитити 

од лова и уједно омогућнти 

неометанообав.љањемријес

та - саопштилисуизНnЦГ. 
Поручују да ће уперио

ду риболовног забрана, у 
сарадњи са Иницијативом 
грађаиа .. Стоп криволову", 
Управом полиције и нема

ДИНИN сектором. организова

ти кампањууциљупо,цизања 

свијести грађана о wтeтности 

незаконитог излоаа рибе и 
важности очувања рибљег 

фонда у Националном пар

куСкадарско језеро. 
Апеловали су на грађа

не да путем броја телефона 
0671000-825, током 24 часа 
дневно, пријаве си уочене 

нелегалне активности. 

А.о. 

ДЕКАН ФДУ О ЦИЉЕВКМА ТОКОМ МАНдАТА. 

Подићи квалитет наставе 
Најзначајнијеактивности 

мог мандата биhе иифра

структурно осиаживања 

устаиове и подизаље квали

',,'1Ћ иаставе и студијских 
ПРОI'рама, поручно је декан 
Факултета драмских умјет
ности Универзипта Црне 

ГоptЕдивЈamaроsxћ. 
-Први инфраструктурни 

и стратешки приоритет дје

ловања усмјерио бих на по

бољwање опwтих простор

но-техничких капацитета 

који се индиректно тнчу и 
услова наставе, али и оста

лих административно-опе

ративнихуслоаа пословаља 

ФДУ-а -казао је он за сајт YI.Џ: 
А.О. 

еура. ПО осиову зимиице у 

прошлој годннн нсплаће
но јој је 670 еура. а на име 
повраћаја пореза 6.580 еура. 

Вукчевићева супруга 
посједује два стана - од 71 и 76 
метара квадратнкх. пословни 

простор од 29 квадрата. Она 
има .кнју cnортиl,l- из 2014 .. 

~рђије ВУКЧeJIкh 

а на љено име пријављен је 

и _ауди A8~. за који се наво
ди да је продат. али да ннје 
преведен. 

Вукчевић је пријавио да 
љегов син Дaииnо има ау

томобил ~peHO клио~. који је 

произведен 2014. године. за 
сина и.аиа пријавио једа је 

током два мјеСеца остварио 
npнходуnpocjeкyодШеура. 

Вухчевиh је пријавио да 
посједујеакцијефокда"мнr". 
Његова супруга је кредитно 

задужена по основу двакре

дита - од 10.000 и 70.000 еура, 
које мјесечно отплahује по 
150, ОДиосно 583 еура. 

ВyI<чевиt\ је дозволио кон, 

тролуњеroвнх банковних ра' 
чуна. 

Ђорђије Вукчевнh је на 

чело ДИК-а дошао у мар

ту прошле године. када је 

изабран на период од чети
ри године. Међутим. он је 
средином taHyapa ове годи
не напунио 67 година, што 
је по Законуо раду старосна 
границазаOДllазакупензнју. 
Иако је Вукчевић тврдио да 
му мандат траје још три го

дине, Административни од

бор Скynштине је покренуо 

пocryпак за именовање пред

сједника ДИК-а. а по њиховоw 

предлогу парламект је недав
но на ту познцију именовао 
A..nексу Иuв:оucha. 

Ад 

КСТРАЖКВАЊЕ СТАВОВА rPAliAHA ЦРНЕ ГОРЕ ПОКАЗАЛО 

Корупције највише у 
здравству и парТИЈама 

Три четврткне грађана у 

Цриој Гори сматра да је ко

РУПЦlfја дио свакодневице. 
адаби тaКllO стаље могло да 

се промијени уласком у Ев
ропску унију (ЕУ), као и по· 

већаљем плата службени' 
цима оцјењује готово сваки 

други грађанин. саопwте

но је на прес конференцнји 
Цеитра за грађанско образо

вање ЩГО} н Центра за мо

ниторинг и истраживање 

ЩЕМИ}. На конференцији 

су представљени иалази 1fС" 

траживања јавног мљењз о 

корупцији на локалном нн

воу. које је спровела агенција 
ИПСОССтратеџик маркетинг 
за пoтptбe пројекта ,/:.N.jettи

МО корупцијуу музеј!-

Истраживач јавиих по
литика у ЦЕМИ-јуНква ке-

I • i 

цojuкh казала је да грађани 

ЦрнеГорепреП03најуразли

чнте видове корупције. 
- Као коруптивну праксу 

највећи број иcnитаника (89 
одсто) препознаје подмнћи
вање професора и поли

цајаца. а нешто маље пре
познатљив вид корупције 
односи се на кориwћељепо

знанстава са администра-

Рад СДТ-а негативно оцијениле двије 
петине граЬана 

Кoopдмнaтopu ~ у ЦГО-у .... nc.o.IIlWCW. jl!дaje 
У односу на PaМfje 1ectpI:ав»ье 'fOЧIW8 ... CТ1!fМ!tI ynoэкaтocnt 
~ са lЮCII08t84I којима. CI! 6авм Areнци;a 3а mpe .. ;uьe ко
pyrщмjIe (АСК), a/IМ да 6nIOY lICIII08IИ ~ ММCJIМ да jI! rмвнa 
.neнocr АСК ... kpМ8МЧНO rOЊetW! ~ lCOp'(ЩМje. 

- род en.ц.;.- ........ """"""", (CДI) у 6ор6м ...... 
корупције двије neneнe rPWКi. ~ оцјмује. у nOPef'JIeЊY 
са 2017. fOДИНOМ, perж:тpoeaн је мд у броју ено: који Н8"mI8НO и 
мyтpшtO оцјењују рад cдr-a у овој 06мсп4, iU1И је порасти број 

оню! 6Ie:J ~ CRN - IWМJI је Пonoвмr'I8a. 
она je"f'IW;t/U: да је" nmн: rp;t/)r;ttu.1tIeIёm8IO ~ рад 

држааме peIIИЭCIpOte инcnпyциje (ДРИ) у бор6м nPOТМI кopynцмje. 

Попопh. Кtцојепh 

тивиим службеницима ради 

издавањаодређеннхдокуме
н.ата - навела је Кецојевићева. 

Она је казалада седам од 
десетграђанасматрадасуза 

мито подједнако одговорне 
обје стране,док тpehннa чак и 
у појединим случајевима оп

равдава корупцију. 
Кецојевиheва је објаснила 

да грађани перципнрају да је 

корупција најзаcтyruьeнија у 
здравствуи политкчким пар

тијама, затим у Управи за кн

спекцнјске послове, Управи 

царина. Управн полиције, па 
-гужилаштиу, медијима, суд

ству и Влади. Грађани као нај
маље подложне корупцији 
Вlfде међународне и иевла
дние орraнизације. 

Истраживање је показа

ло да би готово сваки десе
ти грађанин био спреман 

да плати уколико би неко из 
државних институција тра

жио мито. А.О. 


