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ФЛЕШ 
Од6ачена 
представка 

Европски суд 33 људска права 
у Стразбуру одnучно је у lCDpист 
Црне Горе и l1роГЛасио непри
хватљиво,. предстзвку PYC)(I)f 

држављан:ина Владимира Ан
дрееВИЧI КОЛОСНI, који се 
.aIUlO ка више повреда КОНВСН

цнјских права. каш је caonиrтe
НО ю Канцеларије застулИНКЭ 
Црне Горе пред Евролскиы су
ДОМ 33. људска права, Колосов 
се жалИЛQ сматрају!!и да му је 
повријеђено право на приcryn 
Суду, на правично сyl)ење и на 
неоlllетаио ужквање своје ИМО
вкис. 

Наводи се да је суд пркхва
тно иaso.цс Влце које је IIЗIDI
јела у својој одбрани и утврдио 
да подносиоцу представке нкје 
биnо повријеђеио право иа при
ступ суду. предвиђено чланом 
шест Конвенције. 

Ом6удсман 
истражује 

М.С. 

Заштктиик људскнх права Н 
слобода UpHe Горе покренуо је 
пocryпак по сопствеИОј нници

јarмви накои сазиања да су уче
ници ОШ .,Дywaн Обрад08ић" 
са жабљака престали да долазе 
ка наставу. 

- Мелнји су И3llијеС'ОО1И да 
је до тога дошло јер ученици
ма, иаводно, није обе3бијеђен 
беспmrган превоз до школе. 
због rora, како се Наводн, 43 
ученика која юtвс у П()Дlђ'Jl
Mкropcкм.. селима Ковчица, 
Пawкнз вола, Јаеорје, Вирах и 
M(7I1f'OOI гај нијесу дошли иа 
наставу 25. сеmeмбра, а бојкот 
Наставе су најавК1lИ и 33 наред
ие дане. Тим поаодом, 3ЗШТIП
ник је загражио нзјашњења од 
Министарства просвјете, ШJ(J)JI е 
и Onumllle Жабљах о начину 
opraнкэовања преаоза учеии

k8 ОШ ,дywaн 06радoв.иh" и 
обез6јеђнваљу tpOWlIDII3 нео
IIXOДИИХ за peanнзацнју ђaчкor 
npeаоза - сaomuтeио је И3 те 
инcnrryцнје. 

М.С. 

ДРУШТВО neтан. 29. Сerm!Nбар2011. ~ 

МАН С УПОЗОРАВА ДА ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КРШЕ ПРЕПОРУКЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 

Влада сакрила како је 
• 

МИЛИЈарду потрошила 
• Граћани не знају нано се троши милијар
да еура за изградњу аутопута, нано је КАП 
ушао у стечај, а тајним су проmашени пре
говори Министарства енономије и А2А оно 
управљања ЕПЦГ, указали су из МАНС-а 

Влада Црне Горе наза
довала је у примјени 

права на слободан приступ 
информацијама јер државие 
HHcтmyцкje, умјесто да 11pG
aJmI8110 објављују податхе о 
лотроwњн новца пореских 

06авезника, унапријед крију 
све um) би моrnо ПОСЈЈуЖН
ти у paэ<mcpивању кopynuи

је. оијењују у НВО Мрежа за 
афирмацију невладиног сек
тора (МАне). ДиреkТOр Ис
траживзчког центра MAhe-а 
Дејан Миловац оцнјенно је 
ПОВОДОМ Дана слободног при
C1)'f1a ииформацијама ла др
жава крши препоруке Европ
ске комисије и Еаропског 
пapnамекта, који су нзричкто 
тражнли веl\и степен транспа
ТCHrnOC11l приликом трошења 

новца пореских 06звсзника. 
- Можемо реhи да на да

нашњи лан власти објављују 
.. иого .. ање информација иеro 
l1п'0 би требало или .. аље иего 
раиије. Сада се прелузимају 

rrpoaкrnBHH кораци да се ин

формације ЈООје се н не траже 
од Владе npornашавају тајним 
унапријед. Зато су измнјенНJlН 
закон о сло6одllОМ npHC1)'f1Y 
ннформацијама како би оте
жалн ПРНС1)'n . На rrpимјер, 
грађани Црне Горе ие знају 
кatФ се трошн loIилијарда еура 
за изгрздњу аутопyra.. МАНС 
је тражио те nQII.aтtCC, али је 
речено да је то интерни доку
мскт. Тако да 10111 Ile знамо ни
nrra о том npojek1j', оснм када 
премијер МlРКО8и1i обиђе 
f1)адилИII.IТC и поведе иовина

ре да вкде nrra се ради. Ка· 
ко се троши новац и mмe се 

ynлal'iују који нзноси остаје 
тајна - казао је Мнловац. 
Он истиче да је МАНС тра

жио и податке о ослобађаљу 
110реза за радоае н материјале 
за зyronyr, али да иlol је По
ресха управа достав.нла само 

uпypу информацију о УХУПНOW 
износу средстава ослобођеног 
пореза, али не и П(Щ8'П(е за сва

ког n0ди3вођ~ појсднначно. 

Мкловзц је истакао да су к 
информације о стаи.у у КАП-у 
интернс, те да се ие зна ПQII. 

lCOјим условкмаје та компани· 
ја ушла у стечзј к um су оба
везе купца Уииnpoма. 

- Компанија која кема упо
требну дозволу, ЈООја је на} 
већк зaгal)ивач, и даље на-

Унаэаlr.ени эанон cr..,., '" ""'iyj' • јш. 
11 сељанин кз Ботуна или Срп-

ПоеоДON дана CIIo6oднor npмcтyna •• •• ормациj.1мil. из скс још ие зна до када ће та 
центра .Ја rpa&aнcкo 06pu0eање (цго) кuanм су да te no· КОlolпанија да загађује њсга, 
~ lONјенама М ДOf1)'НIМiI ~ о СЈЮ6О,(Ј.ЮМ f1P'ICТY" њсгову земљу И производе. 
п)' мнtoPмaцмjaмa оео ~ значајно orp • • ,...но. а супрот. МАНС је устанОВИО ~ ~e 
но nPenOPYtCOJМa ~~. mмпанИја Униnpoм КОЈа Је 

-~ М3Njeн!o М ~ замона о ~ npиcтy. кynила КАП привилеroaaна 
rry "1.армациjaNa tpe6anо је да се односе саю на v-ofмњe кадаје у пкraњу ПРИС1)'п ин-
npaвилa noнoeнe ~ инфopмaциfa. МеЪутмм. У проце- формацијама. Трaжиnи смо 
су .... јена је ДОШАО до npowирења поља дjenoeaњa. Тако te цаРИНСkе декларације о из-

Агенција 
селективно 

одлучује 
вук Јаниовић је упо

зорио на сеПекЈ118аИ рад 

АгеНЦИје за заWћ1lY п~· 
них податана и слободан 
приC1)'f1 информацијама по 
жалбама МАНС·а. 

- Од 2.41? жалби У овој 
годкнм. o~ немамо у 

још 1.642 c.nyчaја. Агенци· 
ја крши эаиои не поunyjyf'iи 
одпуне Управног суда јер 
од 1.29З пресуде није по· 
C1)'f1ипа у чаи 8З8 СЛ}"lајева 
- назао је Јаиковиl'I. 

са ионферещкје МАНС-а 

мо СИ1)'ацнју да се 15 до 20 
милнона сура годишње рас

поређују, а да f1)ађани не Зна
ју шта се десн са тим парама, 
које компаније н појединци их 
добијају, и у ЈСОМ изиосу. Има. 
ЛИ смо И cнтyauнjy да је др
жавна ревнзорска инСТН1)'ЦИ· 

ја успјела да нађе проблеме у 
транспарентнOCПl потрошње 

тих средстава. Такође. нмамо 
доказе да су се током КlМnaњe 

за изборе средства из бyuСТСkе 
резерае кориC'ПtJIа за упумпа

аање новца ОПlIПИнама у који
ма су били изборн - К838О је 
Мнлou.ц. 

ОСМО8НМ ТettCТ 3аКОНа onтepeћeн М ~ чи;"" iOЩeнa- возу алуминијума Унипрома, 

Три кандидата .... седиpeнntOynNtна(не)дocryntocтnoдaтaкa,nonyт)'*" иијесмо их лобнлн, а када 
ДItW теаа WnmtOCn4. wro ..... да ће ..... woћм npoI4Э'" смо их тражили за било коју 

ОН је истакао да је МАНС 
cnpeмaн да помогне гј)а-' 

ћанима у ЊИХО80М оства· 
рмвању права на инфор· 
мисаност. Помоћ Mory 
эатражитм од МАНС-а на 
мејл mans@t-com.me и на 
6рој 020/266-326. 

Координатор правног про
грама МАнс.а Ву..: Јlиt«lви1i 
истакао је да је љегова орга· 
ннза.цнја за 12 годнна ПОДНИ· 
јела преко 100.000 захтјева за 
слободан приС1)'П КJlформа
цијама, а 'Само у 2017. их је 
биno 6.000. 

На позив Миииcтapcna за IOЉНО ДI Of'NI.,=ajy......, дoкyмetПI' м тиме orpa .. l.ajy дpyry ItOмпанију С!le је бнnо 
људска и wзњинска права за ,QOC:'f)ПfOCТ noдataкa. и".1јеlЬ8М Ј8ИОН је CICТi8tO npocтop У реду. Иста сктуацнја је и 33 
пpeдлaraн.c два lQItIДНДDТD за Ја c:nмprм.e .~ нpyn oдnv .... юмefJy opraнa м УГОВОР за концесију И експло-
I[1Iзна Комисије за прal'Jење ~ • ..". .. ,qPetI ДI ДOНOQI NCIНI'.ВCY .. мериторну 8ТаЦИју руде, за било тга мо-

- У овој години инCТlП)'ttнје 
су по захтјеанма објавиле око 
40 одсто ииформација које бк 
требало ла буду јавке. Ука
пријед- односно проактивно је 
објављено само IICТ одсто по
датака, што је забрињавајyhн 
проценат јер бк ИИCТН1)'UКје 
требале више да раде на пољу 
транспарентности - казао је 
Jaнкoaн1l . м.с. 

сnpoеођења ПЛана акти8ИОСТИ oдnyмy. "'*" се ~ artНOIja ~ ~ м жете да добијете податке, anи 
за ПOCТНЗlUЬе родне раанопраа- ry6мдp8'"DЩeмolPМ~II~.-IO~. nopeд за "УНИ lIРОМ" 'lе - истакао је 
иости 2017-2021. доста.вљене тога. ДОе1УПНОСТ nOДmCI на ~ .. ~ ор- Миловаlt. 
су три пријаве. саопurreио је ,.. у o6jI8 ...... y I"IOДIЧНI нм;е на J8UtЮN 1848C1Y, дом м Ои је полсјетио да су тајии тизаЦИЈи 13 предузеhа, r.цje су 
из тог ресора. Кандндоване су они мо;. су o6jIмo8I .. ,.., нa;ч.uIIe у oneн дi1a +cџuтy. и преroвори Министарства се окретала мнлиоиска сред-

м.лnn Бtm.а коју је пpeд!lО- uno l'IOНUYje да ..... C8fecжt .... JaNOН мо;м У чnaнy 12 економије н италијанске ком- ства. 
жила НВО .ДfДEM", Будим· jIqto~"'CYТO~""""'ceмopljyнanomt паније А2А око управљаља - МАНС је упоэора6ЗО иа 
ка r~.I, npeдnQЖeна од M1C:1f1r __ ............. -NЖYУЦГО. ЕПЦГ. Такође, под озн8ICOМ иетранслapetmfост рэсnолје-
Асоцијације пословиих жена и r _______________________ ..;."~;~"o~cm;.;;~';;y..;.yro;.;;..".;:;.;.;o~""p~.; .. ~'., ле бyuетске ре3ер!le гдје им .... 
AII8 Ј8редиli, коју је кандидо- ---------------------
... Ц,..",,, "'.", ~ ЛГБТ ФОРУМ ПРОГРЕС ПРИЈАВИО ГОВОР МРЖЊЕ И ВЕРБАЛНО НАСИЉЕ КОАЛИЦИЈА 27 ПИСАЛА ЕВРОПСКОЈ КОМИСИЈИ 

~~§.E Поднијеnи 203 пријаве Угрожен статус Солане 
ЦIIja WJIИIIСТ'8рСТ80 ће у року QII. НВО ЛГБТ форум Прогрес ва, хоје су јуче предате Упра- Предлоr закона о простор- - Коалиција cqx:l'le пажњу 
пет дана донијети OДnYJ:)' о из.. подннјелаје 203 пријаве због ви пмиције у Подгоркци, HOW nланирању и изгрDдJЬИ на потребу знатно озбиљии-
бору каидндan:иња. гово"" мр""" ".'""ИllfИна више од " •• ,·е Т'nI'l'Iине с"стn.. објеката, који је у процедури, јег ПРИC1)'f1а у циљу Обе:Ј. 

М С. у- , ..... - .... . ... ..... центрanизује процес Доноше- бјеђиВ8ЊD значајних финан -. ције и вербалног и8СИЉ8 на жи диреlCТНе и ексnлкцнтие 

Јачају младе 
Центар 33 NOНlfТopи/IТ И ис

траживање (ЦеМИ) почео је ре
алюацкју пројекта тoш.I којег 
ће МЛaдиhlа ю Пл.еваља, Ник
wиl\a, Жабљака и Плужина би
ти ојачзне радне способнOC'm у 
циљу превазнлажења јаза изме
ђу ШКОЈ\скоr систеиа и потреба 
тржнlllТ8 рада. како је сaonште
но из ЦеМИ-ја, током пројекта 
.. Оспособљавање МЛ8ДКХ из сје
Rpних oпшrина Црне Горе за 
тpжиwтc рада" биl\е спровође

на процјена потреба међу уче
ницима у средн.н", wколама у 

ГlљeВЉHMa, Ннкшнћу, Жабљаку 
н l1лужинама. 

М.С 

друwтвcним мрежама усмје. 11ријетње ynућеие ЛГБТИQ ња одлука у процедурама ма- сијских средства у износу од 
реиor против ЛГБТ попула- особама, аише од треhине иирања и издавања дозвола, I,S милијарди неопходних за 
ције. Поруке збоr којих су класификује ЛГБТИQ особе што је у сynротиOC11l са ЕУ достизање стандарда ЕУ у 
поднијете пријавс: су. између као "болесне" нлн .,ненор- стандардима н поништава и области жиaornе средиие и 
осталих: ..под но:. бих вас ја малне", ЛОК њкх више од 30 локалне просторие планове и успјешиог затварања npero-

.. т nланО!le посебие намјеие, кои- lIlV\:I. о овоlol пornављу. Накме, 
све., па rnаву иа колац '" 1» користи увредљиве термине --.. -
ба вас llOвјешwrк све, боле- за геј Nушкарце. Дод81110, у спrroвано је у писму које је тpeHyY1IO nредложена рјеше-
сници", "Треба вас спалити пет случајева се пом.иње Хи. Коалиција 27 упyrnла Европ. и.а у ОkЋИРУ еко-фонда који 
на трг", .. Кад слелеl'lи пут тлер, а у три случаја ПyY1ll1 и ској комисији (ЕК). У писму би требало да буде основан 
масовни изађу на улице, иш- Јокиl'I Русија. Значајан број пријава је изражсиа заБРИllУТОСТ за до Ilоловиие наредне годи-
ћерајте теикове и зraзнте c'f()- гистровани иа Д811 Параде садржи наводе аеза.ие за при- cyд~ннy упцнњскс солане јер Ile и који се од стране владе 
k)''', "днжи се Xктnepy све поноса Монтеиеrpo прајд у родие иеllOгоде као што су овај заКОII, како су указали, "~~ као м~зам 
плаче за тобом". Подгорици, 23. сеnтcмбра. урагани, цунамији, вynкани пониuпава тек недавно усао- за ~Је'IИвање п .... !"'vиих 
тим за прallење говора мр- _ Све пријаве су форми. и сл. Коначно, помеиуто је јени локални простории план иовчаних средстава нијесу ии 

жи.е и &epбanиоr насиља на ране иа осиову !IOblентзрз и атомско оружје и Сјеверна за ОПШТJIиу Улциљ lCOјим је издалека довољиа за проци· 
интернету, којн се иеколнко постављеннх иа друштвеној Кореја. као некс од метода улцињска смана препозната јењене потребе и иеl\e мohн 
година ахтнвно бави овом Мрежи Фејсбух, испод објава нзношеи.а "штстс" ЛГБТИQ и ндентнфикована као ззшги- зиачајно да Допрниесу испу· 
темом, формирао је 203 при. ииформаnшних портала!le' особама _ казала је Бојаиа ћено полручје и чнјаје зaшrn· њавзн.у преузетих обавеза из 
јаве против 206 лицз, а свн заних за саму " враду и њен Jo..-м li из те НВО. та потенцираllа и од саме ЕУ овог поглавља 27 - КЗ3ВЈ,и су 
пријављеии случајеви су 1» ток. Од Уk)'ПllOг броја прнј.... М.С у процесу отварања преговора из Коалиције. ... .;..;... ___ ;....;.._..;..;.. ____ ..;..;.. __ ;..._.;.. ____________ .... за поrnавл.е животна средиие. 

АО . 


