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Sto~irali tender za tretu
sanitarnu kadu

NikSina plota bite
zaStitena

Drfallna komisija za kontrolu jallnih naballki odbl101 је, kзо neosnovan, zahtell preduzela "Deponiја" da nastalli postupak jallne nabavke za izgradnЈи tret'e sanitarne kade па deponiji "Ullade"

Uprava za za:!titu kultumih dobara pl"ihllatila
је iniciiativu NVO "Zagrad Мonteneqro" da
se kultumo-istorijski srednj(NekDvni spomenit stetak, poznat kao НјkJina PIO(a, ~
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Fatimil Hubanif

malih plata

О

ak 42 odsto gradaпа sman-a da u

zdravstvenom ы
slemu u Стој Gori postoji
korupcija i da su za 10 glavni
uzroк таЈа primanja medici.nara, роkзzala је anketз
Cenn-a za monitori.ng i istrafivanje (СЕМ1)!
Istrafivanje је urndeno оо
15. decembra рrOOlе do 15.
јanиarз оуе godine u 18 Cfnogorskih opStina 1'13 uzorkuoo 1.000ispitanika.
Direk10rka Odeljenja za
isuafivanje јаvnјћ politik.a u
CEM"I Ana Selic ka1e da је па
рјtanје u kojoj теп је koruрсјја prisutt1a u zdrэ.vstve
пот sistemu u Стој Gori
lak 42,3 odsto gradana 00govorilo da smatra da је рп
sutna ili u velik.oj теп prisu!Па

- U OOnosu па isl:nWvanje
2013. rezullat se niје znarnjпо рroтеniо, kao ni odnos
u koт se korupcija pojavljuје - relda је Seliteva.
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Seliteva је ukazala da su
rezullan ovog istra!ivanja,
kada su u pilanju direk1na
1skustva sa korupcijom. 0Ье
cavajuti u odnosu па 2013.
godinu.

- U pooIOOnjih go<linu ра
ојепn

01'13 је ukazala

da se, kao i
2013. godШn~ па~ koruрсјја prime6.tje u odnosu
pacijent-Iekari da37,8 odsto
ispital1ika u tom odnosu
ргсроznaје пајveti stepen
korupcije. Korupciju gradaпј prime6.tju i u 27 odsto
slulajeva u odnosu раајen!
- med.idnsk.a sestra.

ili flanovi njihovih
nezvanil":no рlз
taJ.i zdravstveni uslugu u sз
то 2,9 odslO slufujeva, а u
0,9 odsto slu6!jeva su је platili nek:oliko puta. То znati
da је ulcupno 3,9 odsto grз
IЮrodiса su

dала

пezvaniёnо

рlзШо

zdrэ.vstveпu

uslugu koja је
иеЬа10 da bude besplatt1a navela је Setiteva.

Nelegalno postavljeno vise od
90 odsto aparata za kladenje
V

j~ оо

odnosпо

аpзratз

za kladenje

postavtjeno

. hOOi, kao i ostale

90 odsto ter-

тјnalа,

Infопnеrз СС.

је пelegalnо, а

trbltu је prisuln.O оКо
1.500 uvezenih 'ennina.lа,
utvrdeno је prvug dana
istrage u Upravi za igre па

Zurit uplatio 100 evra

tiv Fatirne zbog. kako је

па

...-ео, vredanја.

- Као svedoka је pozvaо
sekrelara UdruZenja RaIOmira Bulatovica, кој! tvrdi da
је шо da sam rekla Кambe
ru "је"ет ti majku selja5ru i

опоте

ko (е ovde dovede~.
KW1em se svime sto imam
da Bulatovic tog dana niје
Ыо u kanrelаПjarпa. Лli, оп
тога da stiti ~т. Меле пе
та ко da wtin - рпtз kroz
suze Fatima. ·
N. I.

srefu!
Podsetimo, ла5 UsI је ро
retkom тesecз рisзо da је
Osnovno dd.avno tuZi.la5tvo
dalo nalog Upravi policije da
рroУеп wto је Uprava za
igre 1'13 sretu, па ајет је се
lu Шја Vuk.Cevit, dOOeljivala
pravo koтpaniјата da organlzuJu igre па SreCU ла
osnow rdenja, а ne ugovofЗ, kзkо to predvida Шоn.
SagovoПlik лщ lista iz

Posebno је prob\ematifi {о sto је Uprava za igre
па SreCU u svom godiSnјет
izveStaju naveJa da su prihodi оо tenniлala u рrOOlој godini i.znosili 806.940 evrз, sto
је poveamje оо ре! odsto u
ООпоsuпа2014. godinu.
Upravo su, kako se spek:uШе, lenninali i dOOela prava
za оrgaпizovanје igara na
sretu па osnovu reSenja. а ne
ugovora. jedan оо generatora sive ekonomije u toт а
{ощ koja godiSnје drZзvni
budtet ооеО .za pa:r miliona
evra! Upravuza igrenasretu
godillama koпаоШеSDР.
по

па

Stilrica је pisala nedallno i predsedniku OpStine Вјјеlо Ро
Iје AJeksandru 2шјси, оо koga је trafila ротоС.
- Nakon пеkol јko dana, predsednik је па тој rafun u Ьап·
(ј uplatio 100 ellra. Spasao те - kafe zahllalna starica.

ртvnе

procedure - kazзо је izvor

I'
Uprave za igre 1'13 sretu ka1e
da Је рroЫет eskalirao jer u
Ьroјnim ugostiteljskim оЬје
kбта rзdе terminali koji su
u пјш postavljeni па osnovu
rdenja.
. Тепniпali nisu sistem,
tako da zakoп о igrama па
srefu niје definisao uslove i
лаале па k.oјј se ubiru рп-

