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HRONIKA 

P
redsiednik podgo
riCkog Vi~eg suda 
Вoriв Savic 
odluCiee najkasni

је do srijede, 26. арпlа, da 
li се osudenog Sefa bud
vanske krimina1nе grupe 
SVetozara мaroy<:a pos
Јап u zatvor u spuf. 

Savjetnica za odnose sa 
javnoSCu ViSeg зudа МСЬ 
Muzurovic juёe је kazala 
"VijestimaM da su tom sudu 
dostavljeni spisi predmeta 
iz Kotora i da је zakonski 
rok оо tri dana, ро kojem 
пеЬа da зе odluёi о falbi 
koja је podniieta. 

OSudeni za memilion
ske malverzacije УеС је 
пеЬаlо da оСpoCnе iz
driavanje zatvorske kazne, 
јег је kotorski Osnovni sud 
sredinom mjeseca odbio 
njegovu та1Ьи za odla
ganje. 

U rjesenju predsjednika 
kotorskog suda Вranka 
Vuckovib. pise da Marovic 
пјје toliko ЬоlезСan da пе 
тofe izdrfavati zatvorsku 
kaznu. fOТO: S. PR8.EVIC 

VuCkovic је takvu od1uku Da 11 се se IIЈеfШ u Вeogradu 111 Spu!u: Marovlt 

PREDSJEDNIK SUDA SJUTRA ООШСШЕ О ZAТVORU 

Boris се poslati 
Sveta u Spuz? 
Svetozar Maгov;c је vec trebalo da роспе ;zdriаvаПје kаzпе . . 
јег је sud и Kotoru odbio пјеgоv zahtjev za оdlagапје 
donio nakon sto је sud
sko-medicinski odbor Ме
dicinskog fakulteta u Рod
гопсј dostavio m.isljenje 
da је opisane bolesti i 
poslједјcnе zdravstvene 
tegobe Marovica moguee 
med.icinski zbrinjavati i u 
spufkom zatvoru. 

Na to rjesenje falio se 
branilac Budvanina, adva. 

kat Zdravko ВegoyjC. 
Nekadasnji visoki fun

kcioner DPS-a hospitali
zovan је 7. арПlа па Јп
stitutu za тептlnО zdra
уlје u вeogradu. u tu 
Ьоlniси smje.sten је зашо 
par dала nakon sto је iz 
beogradske Ыinikе "SVeti 
Sava" otpu.sten relativno 
dobrog zdravstvenog sta-

Kurs 
WJ>IШ - PRIMJENA U BIZNISU 

Hotel Ramada, S. тај 
Kontakt i rezervacije па 
akademija@vijesti.me 

067/000-22.2 

пја. 
Dobro оЬаviјезtепi izvori 

UVijesti" tvrde da Marovic 
пауodnim Щееепјеш ро
kuSava da izbjegne kri
viCnu odgovomost u јоз 
пајшanје tri korupcio
пазп pred.m.eta koje is
tra!uje Specijalno ddavno 
tufilastvo, ali i od1azak па 
robiju. Ј. Ј. 

IZVJESTAJ NVO О REFORMI PRAVOSUDA 

Роlitiёki i liёпi 
interesi i dalje 
vazniji od 
prava i pravde 
МАЈА BORI~lt 

R 
eforma pravosuda 
пе mofe se prives
ti kraju ako pos
toje sumnje 

gradana u klijentelizam, 
transparentnost i relevan
tnost statistickih podаШа 
u pravosudu. 
То је јиёе ociјenНа direk

torka Akcije za ljudska pra
уа Теа Gorfanc Prelevil:, 
predstavljajuci Izvjestaj о 
realizaciji strategije refor
ше pravosuda 2014-2016, 
koji је ta nevladina orga
nizaсјја urad.ila sa Сеппош 
za monitoring (СЕМЈ). 

lzvje.staj sadrZi oko 180 
preporuka pravosudu za 
dalju refonnu sistema za 
koju, medutim, predstavni
ci pravosuda tvrde da se рп
vod.i kraju. 

Gorjanc Prelevic је pod
sjetila da refonna traje уее 
17 гod.ina i da јoS nijesu 
ostvareni ciljevi koji se сеи 
nezavisnosti, profesional
nosti, odгоуоrnosа i efikas
пosа. 

Sef Delegacije Evropske 
unije u Crnoj Gori, МУО 
Orav rekзо је da su znасај ni 

!lickovic: I тј 
тогато da 
odgovaramo 
Sudija U~tavnog suda 
Miodrag lliёkоvit se 
poialio zasto tal sud пјl!' 

obuhvacen izvjestalem, 
navodeci da su prosle 9,0· 
dine imali oko 2.400 us· 
tavn ih ialbi, kOle su "е
zane upravo za sudske 
odluke. 
"Ја bih volio da smo i тј 
ukljuceni, i mi nekome 
moramo odgovarati". is· 
takao је оп, 

мinistar pravde 
paiin kazao da је 
zabrinut zbog 
zastarijevanja 
jednog broja 
predmetau 
ТUiiIaStVU i u 
sudovima 

koraci preduzeti. 
UOd naroote vafnosti su 

strul:njaci profesionalci, 
koji vladavinu prava sta
vljaju ispred HёnЉ ili ра
litiCki.h interesa. Uspjeh re
(оnnе zavisi оо imenovanja 
i usзvтSaуanја takvih liCno
sti", kзzaо је Оту. 
МinistзЕ ZOran hiin п

ио је juёe da је zabrinut 
zbog Z.3.Starijevanja jednog 
broja predmeta u 
ТUiilastvu i u sudovima. 

"sasvim sam siguran da 
moramo da imamo pouz
dan odgovor па pitanje зtз 
је uzrok tome, Је li uzrok 
tome izostanak individual
пе odвоуотosа pojed.inih 
tufilaca ј sud.ija? ukoliko је 
to sluёaj, пеЬа jasno адте
sirati tu odgovomost, treba 
analizirati te predmete i 
ukoliko se ukз!е to kao 
тCnо, sankсјоniзаа te 
tШјосе i sud.ije", јзtзkaо је 
Рзfin. 
оп је ociјеniо i da Ы obra

zlofenja sudskih od1uka 
mogla ЫС kvalitetnija. 

CIN CG је оЬјаујо da је su 
u tufilastvu розlјednјјћ pet 
god.ina zastarjele skoro зvе 
kriviCne prijave protiv ne
poznatih izvrSi1aca, dok se 
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