Д'

u уторан,

15.

март2016.

страна

ДРУШТВО

НОВА ОЦЈЕЊУЈЕ НЕТАЧНИМ ПОДАТКЕ ВЛАДЕ ДА У ДРЖАВНОЈ УП РАВИ
СРБИ ЧИНЕ 11 ОДСТО ЗАПОСЛЕНИХ

13

ДИРЕКТОРИЦА ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ
ЗА ЉУДСКА ПРАВА СРБИЈЕ АНИТА МИТИЋ

ОЦЈЕЊУЈЕЗА "ДАН"

Режим спроводи
а нтисрпску политику
Јован Вучуровић каже да се о Србима у Црној Гори не може говорити као о ма
њинском народу, јер они то никако не могу бити

•

ИНфОР1.1щија Влалс ла у

ТУСЈIIIII IIOJllm!ЧКII

11

ДРУlIIтие·

1tРЖillllНlМ ИIЈСТК1уцнјама Ср

IIИ ТРСЈl угак У Црној Гори, алll

би ЧН!IС ! 1 одсто З311ОСЈIСIJIIХ
је неистина, јер I1рсдстаВШН(R
1"01" lIаРОЩI у појединим СЈ\У

ЗН8'lајаll дио своје IIOЛl1Тllке

ж6ама Ilсма УОlllитс, ОllијСЊСЈ\О

CKO~I

је у] ]ОВОЈ СР llској ДСМQкр;rrИјН

праНl1 само због IIРИТИСК3 на

МII

ОIЏIIIЧIIО знамо да нско ко

заСШIВ8 Ј!а мржњи према СРII
народу,

ова кис

(I!ОНЛ). у И:!liјСJlJтају о р"з

Србе, са жсљом да IIХ

ООЈУ н ](ШIТИТlI IIрав!! маЊНI!

Д II СКРIIМ IШНШС

<:1\1111. HapOlla

·IYPOBIIII.
011 HanoJtl1

и других маЊI1I1-

~KH'>:' нзфtOнlLltJlllХ зајсдшща у
I"OДlIIII1 11311С1\С1I0 је Jta је

-

анкете

1I

даље

ИСТllче Ву

да је чак и

1111-

ИСТРЗЖl!lt.1ЊС спроведено IIРО

ШJIC: ГО.'llШС 1101<аз<1.11О да Србll
'1Jt1!C [1.24 одсто ЗRIIОСДСIIНХ У
.'IРЖЗВllој унравн.

ти праи:Ј. маЉIШСК1IХ народа

11

других маљинских наЦlIOII8Л

- 0-'1 уКУ!l1lОГ броја од 13.900

III1Х З'lјСДI!!ща У 2015. П)Д!IIIII .
- ТО из разлога што СрбlJ у

уmПIII\ка, у IIIЩIIOШIJЈНО.\1 смн

Црној Гори Нlljecy и не МОIУ

'ЈI)', 1;JIJOCJJCНlI су се изјаснили

БИТII наlЈ,ИOIIW!IIЗ маљина, а то

као Ј Ј.рIlОI'ОР1ЈН 8.650 (74,7б 0.'(сто), Србll 1.301 (11,24 олсто),
hОIJlII.;щн 650 (5.62 ОДСIО). ЛЈ[
О:Ј!Щli 291 (2.5 1 (').I(СТО), МУСЈ!И

што их тако третира alIТИСРП

ска Влада Црнс Горе само нас

учпршћује У борба за РЗВIIО
Ilра8'IOСТ, конститутивност

МаЈl ••

11,

285 (2,46 олсто). Хрвати
ЮS (0.7(' ОЖ"ТО). I'о ...щ 2 (0.02
оде-IО). ос. аЈш19 (0,42 оде-IО)"
1Ј\).'(11ЩI I';Ojll ~y "РНКУI1!ЬСНIt на

У крајњсм, З3 СJlоБОIlУ IШШСI'

(}СI!ОВУ )·IЈlрђеIЮI· УПlПlшка

)' IlРОНС"IПУ заLIOСJlеLШХ Срба у
држаВlЈОј Уllр<ШИ У OIlIIOCY 11(1
2011. ГОДИIlУ. Il ремз истражи
ваљу од 2011. I"Од1l1lе У lјај[1!

!IРЖ!iЮН:

Ш'рОllа·- IIСlllче.ВУЧУРОВlIh.

811aтta се У извјСllпају
ХfШЛ1lЛа !Ш80ДI!IIМ

06-

It ОРI-ане

Yllp<iBe. ,10к:щне УIIР<1-

И1IС'ШfУIЏ1јС У КОЈима УОШUlе

нс. СУ;IОIIС н дРЖi!ВНО ТУЖII;Ш
ЩЛЮ, '131'101(11 се У ИзнјСНlli\ју
којlЈ је_ ВЛЗЈ\а усвојlша на IIРО

I [овс

нсма

l1РII11ад.Шlка ерпског на

ро;,<1

[[римјер јl: ЛI"Сlщија за

lIаllИQШlJlIIУ бсзбједllОСТ, као и
читав!! сеКГОРIl 1I0JJlщије, не
ки СУТl,Oви, а НЮIРlIмјер, Срби

III!Юј СЈСДIlIЩИ.

IlорЛ1аРОЛ

.lова.I Иу

оцјсњујс да јс овај
lIЗ~јСIII!зј Владс Ilримјер на

'lypOBllh

нијесу заСТУllљеlШ у кабинету

lЮјИ ШIЧIШ је реЖI!М заМИСЈШО

ТЗН_ I!рсдсјеД1l1!ка Црне Горе,
кабllllС1)' IIOТНpcJlсједltИка 811а
дс Душt>а МаР"ОВIIЬа, KOjtl У

сноју Нрl!ШIТНУ државу 11 ЮIIЮ
се наставља I1pojeKaT ДIIСКРII

11С1· О;\СIО. ДаК:lе, "мамо на дјс
лу ТCUIKY ДI IСКрНМ1tI!ЗIщју IЈаД
ЧIIтаllllМ јеДНllМ Ш1РОi\О.\f, као 11
Ilад овнма ](Оји говоре СРIIСКИМ

јСЗIIКОМ, а lюјll СУ убјС1ЏЫIIIЗ ВC~
ћllllа у Црној Гор" -llзјаllllоје

ВУЧУРОВllh за ,,дан"
Влада је, како наводи, овим
110000рдилз да КОllстаНПlО IIрllll1
Iфl\тш:ак

на

З3llOСЈlенс у др

ИСТО BpltjCMe руководи бсзбјед
HOCIIIIM сектором, К80 11 У ,Iе
KIIM другим МltIlистзрстиима.

жавtlој упраВII, да 'IХ OТJIOPCHO

YII1lTIIIt-

одсто Срба, тај Ilроценаг је

Taкo l)e, у најllсhим l-радовима
у ЦРllOј ГоРII проценат Срба

IUI

далско мањи, а

у ЛОК8Лllој саМОУl1раИl1 је око

!Јекс ,lаИВIIС и

МШISIЏIjС српског народа.

ЛНСО>IУПIi! јс I!СIIСТНlШ да
у .'tpжаНIНIМ органима ради
Ilмамо

11

'11паве

atlКСПlра и

I1POI"QIJIt.

"а наЦНО

lIаШlOј основ и.
- у IIСИСТIllIУ да су

HeYllyhelle у

mШРСТКО/l-l

Оl!аJIIIО~1 СМIIСllУ, заllOСЈIСl1II СУ

сс нзјаСIШШI као Црногорци
79,03 одсто, Срби 8,59, l>ошља
ШI 4,14, ЛлбаIlWl2,80, МУСЛII
Mallll 2,39, ХряаТl1 0,89, РОМII
0,01, остаЛII 0,42 OJlCl·O ..
У 811аД11 1l31l0J\-lИЉУ /Щ СУ
IIРИКУПЉСIl1I Iют\аци КОРНlllћс-

1111

само з а сврхс истраЖlшања

и да се КОМllпетан Ilроцес од
ВИЈао

бllЛII тајllll могу убјеђllDaТl1

110-

у складу

са законским

рјСШСЊlIма о тајности ЈlItЧIШХ
IlOдзтаКR.

М.С

ак-

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЦЕМИ-ја О КОРУПЦИЈИ УПОЗОРЕН О

Граћани оштећени за милионе
Сllе1r.ијаЛlIO ту,кl-Шa.uгrво је у првом квар-

што је двоструко ВlllUС у ОЈиIOСУ

113 лаllll, а

талу 08е ГOIlIlIlC покренуло осам Ilстрага

једини преДУслов.Да ова ПOJIИТllка да 1Ю1L

I I[ЮЛI8 б3 особе

крстнс реЗУJlтаТСјС 110llитичка воља.

11

есдам IЈр:lВIIИХ лица,

зБОL· КРИIIИЧШIХ дјСllа I!НСОКС корушџLје. То

Предсједник УпраВI10годбора ЦеМИ~ја
Златко Вујовнћ истакао јс како охрабру

јс Јуче 113 ковферсltlщји ,'цијеl lа IФрynlLије
- аШUJl1За ефикаСНОСТII 311тикорупнијСКIIХ
!IOЈштика" , IЮЈУ је организовао Центар за
MOIIII'1"Oplllll· и ИС1-ражиI'\3ЉС (ЦсМИ), С301llllПl1l8 Сl!сц ијаJl!III ТУЖИllац Cтojall .. a

је потез Специјалног тужнлаштва да сс У
буuст Онштине Будва sрати 19,5 МlIJlИона
сура.

О" јс оцнјеlјИО непрИХllатљивом доса

ћщоинh .

-

дашљу [Iраксу да IIСКО ко злоулотријеби

У оквиру те

/l>YIIC

нредмстз, три

110-

0/l>0MII3

срсдства, приходује десетине

011.

Слсцијмml ТУЖИЈlац Стој811ка Радо/щll
смаЧlа да сс КОРУ/Щllја НС исnлаl·И.
- у Црној Горијс спровсдсна законодав
Ilа и ИIIСТИ1)'ЦIIОllаЈlllа реформа It IIОТIIУIЮ
су СТВОРСЈШ 3UlЮнски И ИIН;ТУГУЦIIОНаЈIНИ

услови да се корупција уснјеиlIIО сузбllја
- истаКЈ18 јс она.
Прсдстанљајући анализу трошкова 11
финансијСКlIХ резултата РЗЈlа IIIIСТllтуција
којс су се бавилс борбом против корупције

L"QIIIllIY заТ80рске

ювршсним

што

шllСIIО Ilрибзвљено богатство. На питање

јаВI!ИХ политика ЦеМИ-ја Ана СeJlиh К3-

I"ИМ ПОС1)'пцима МОI)' јlрН

Iювинара да IIИ се корупција у Црlюј Гори

ЗаЈlајс да су између

Зl1а'lII ла сс у

начин,

мјеЊИВ3:'Г11 свјСЛОI\И сарадници

-

МИШlOllа , буде каЖЉСII са, како јс lIавсо,

НОСIIма - lIавео је

ступка СС 80)lе IЧЮТltв више 0)\ 40 особа.
l'а)lИ се о КРIllШЧIIIIМ lUСJl има корупције
IЩ ОРl'3IНIзоваll

РСК1Iаје

Ка3IЈе, а задржи НСОllЛа

Ilс/tлати, Вујовнћ је казао да је досадашња

I'ЗЈIOВllhС8а.

"ракса IlOказапа да се "јЈсома испmrrи".

Црна I"оР8 У овој ГОlllfllИ за борбу IlрО·rnв

- Прсмu свим НаЈlа3llма које смо I1редста·
!iIIЈLI/ У СТ)'Јtији, ПРОИЗlIJlазн да су /-рuђаЩI

кору/щије опреЩlјеJllша

и држз ва оштећСIIИ изузе1"ИО ВСЈlИким

1[а

код младих

ЗОII liзвјеllrraја lIаж, јср се зове
ИзвјСlIIтзј о развоју 11 зашти

2015.

ухваIИЛlI СУ ЛРЖШlНе

Мржња изражена

конфереlll\ lljll је саопштеllО да Је

4,8 МИ1IIIOна сура,

113-

-

То ћео моryћити звиждачима да ПРИ-

заокружен занонсни онвир. институције
које· могу да се боре против норупције.

lаВЉУЈУ НОРУПЦИЈУ бе з стр аха од м огуће
одмазде и моТ10t sисати и х да т о чеwће

а једини предуслов да ова полиТ10tна yc~

чине

ПИЈе и да ноннретне резуптате је. нано

-

ИCТcl кn а је Сеnићева.

Она Је н а зала нано се м ож е з анључити

је навела. ПоПиТ10tчна воља. ЦеМИ, нано

да у периоду оД

t,

2010. до 201 5.

директорица Одјељсња за истраживање

20[5.11 2016.

године

је навела, предлаже да се средства из ;

npИМЈеном аити корупцијсиих п опитина у

пренрwајНИХ назни нао и дио средстава

ЦрНОЈ Гори НИЈе эначајн о опаЛа перцел·

од друштвеиих наэии ноје су исппаћене .<r-. ЦИЈа грађ ана о норуПЦИЈИ. нао ни њихо

за ~ИВИЧН8дјепа са обиљежјима НОРУ!"'·, ~ ва спремност да пријављују HopyrmtBHe

"~~J~ ИА,.'I.Y Фонд ~a заwтиту.з~.<. _.•.)'•." :~:;.{.:... .

ГQДИIIС

ПРllмјenlC измјене заКОЈlOдавног оквира и
буџС"Гских улзгаља.
- Тако смо у 20[5. ГОДIШИ IIМаЈШ 2,6
милиона сура УJlОЖСНИХ у борбу прОТllВ
корупцијс, сада имамо 4,8 МНЈ!ИО!IЗ . Сем
тога, у овом ПСРl10ДУ су

Основати фОl:lд за звиждаче
Ана СелићјеИСТЭНl1ада Црна Го ра има

у претходном ИIIC'fИ1)'ЦИОllaJIIIОМ ОК8ИРУ,

1tЗнршене з!ta

чајllС заКО lIске измјене, 113 су LIРОШИРСllе
LJздnеЖIЮСТl1 АГСIЩllје, Ilовсћаll је број
прскршајШIХ СUlI кција, а уведе" је ИIIС1"I:I
тyr одузимања IIMoНllllcKe КОРИСТII КОЈа је

стеЧСllа КРIIВИЧIIIIМ лјСЈ10М у I1рОШllреllO~I
обиму - рскrшје СеJlиhевп у Ш' lIентру.
у I1рОllшој !"():јlIIlII јс, како је 1I:1IIс.:IВ, Ко

МIIСllја зп СI1[1СЧ!lIIање сукоба ItIП'срсса

118-

50.000 СУРil K:l]1I1"!
fiYUCT ·18
оау ГО;IIШУ бн(> 285,5 Xluъa.'t!I I:ypa, ЗII~ЧII да
Ј1М j~' ЛОRlЫ 11-1._ BPllie.:.IHOCТ ;tКТ1IШЮClI1 nШlil
1· ,2 ОДСI"t' 0;\ )'.lliI! а рСIc аЈС Ce'lllllI.:II'I_
[!]I;IЛI!l!Iјс IIIIЩС од

С 06ЗllрОМ [Ја 1"0 ла ЈС ЈЫ[ХОјЈ

М.с

М

IIаl1И на Б<l11ка11У
су

·Ш·lрОllаllll

мр

жlloОМ, U IIзра1l0КС

јс .'\3 СВ<1ItСтраЖIIURЉ8 JlОКUЗУ
ју !\;ј су 01111 К()lПеРВ3ПlПНllјJt

Ilа IIНIЋЊС)Щ тl је OCIIIIB,'
ЉС I'CI·IIQ[LIUIIIC КltlllЈеJlаРllје
за сараЈ\ЊУ .\-tJlаllllх ·ШШ1,'tI[(I

БаJlкаlЈа (РАЈКО)
јЗ'lањс

IS IIУllIlји мржљt: ПРСМ3 СlЮјllМ
сусјС.'111ма НСП) ЊItХОIIII РОДИ

IIOKpcra,

ТСЉ11 који су ,'\ирt:КТlIO о<.:јстн

"fI!hCBa

Jltll1J111

"јсрујс у

У'IСС"!lЮILU:III)' раll11lМ

сукоБИ"'<I 90·IIХ I·ОДИ!IR на

IIРОСТОРУ 61111l1!е Јуroе:ШlIнјс,
оцјсњујеза ,Дан·'
јЩ

I [ во

111IPCKTOPII-

o;tI"QBOP

Ilа

IНIIlИОIIUJIНСТltЧК!I'(
Н

стварање УСIЮН<I

за 1I0МllРСЊС у

pel·llally, lVJi

"
IIrOMjclIY CHlljcCТlI.
СС бу.'(с [1<1.'\l1!1O како

кажс како сс tlЗЈЩ

Ако
треба. I}СпtQll3.lIILi\ каIIIIС Ј_.

pllja

·ја

МЈlадс

"ма

.\101 )'11-

и III1Фlј:Ј.Тllll;!, .\lла,'(II:<

"ост ла 11ЈЩ~ШЈ~·11II I:Тllзrll н

:щ .'1.Ујlска IIРЗlЈа Србl'IЈС ЛIIII
та MIIТlIII. Она .f)' Сlпуаllнју

lIаВС,'јС М:IЈ..:lе .'Iа ФОРМИРillУ
CRltjecl Ј-3ећ 11'-'\\011111(() I"ОЛ,!IIR ми liO"уш:tIlRЩ}

објашњаllа ЧllљеJIIШОМ )щ су

IlРУI"<lЧltј)

11poMIIJelHIMo

РОДIIТСЉII ТII који 1'0101")-· ltз 33МIIСЈIС ЖIIВОТ У .iедној !\ржавн

да

са Н<јродtlма ю с)'сјеJtlIllХ др.

стnара јС.'ll18 II!IСТlНуаИЈа кџја

М.'lа;\с у

:Ј.:п-рОI13I1е мржњо.'I.

11

.... О8С

сада

1: ...

у проблему свако ко
одступи од фарме

Анита Митмћ сматра да је ПОШ10вање људских права у Црној
Гори, као и у Србији вели~а бољка.

-

То је бољка и цијелог региона. Не ПОСТОЈИ култура пошто

вања људских права и то треба да се изгради. То ПрИЈе свега

ИНCf1iIтуције морају да промовишу и ТО мора да буде државна

ПОЛИ1lo1ка. Људска права qнешто што ДРЖ8вэтреба да гаранту
је, али многа права у Србији и Црној Гори qугрожена, посебно
мањина. ж~а, ЛГ6Т популације. Најлакше је повући ту парапелу
оно ЛГБТ популаЦИЈе у Црној Гори и Србији. Јер у обје државе
имате нереде и протесте нада се 111 догаЂаји најаве. Т о је наЈбо
љи показатељ да наша друштва нијесу зрела и да у њимз свако
ко је мало другачији страда на неиом нивоу свог живота, па да

ли је то да имате другаЧИЈе име и презиме нада идете у школу.
или касније када добијете мању мату зато штосте жена. Једно

ставно. унолико се мало раЗЛИКУЈете од форме у jeAНOMlpeнyn<y
пете се qcpeCf1il са дисириминацнјОм и ваша права ће сигурно
бити уrpоженэ

-

упозорава Митиnева.

жава, ДОК се млади нс познају.

-

ЗаС'rpашујуhсје да су ма

ћс радити !Ја зближввању, јер
ТО је јеДИllа ОПШlја за мирну

-

падll 3Ј1оупотребљеllll свјеСl10

будућllOСТ рСГИОllа

у IJQJ1Ilтичке сврхе. М" увијек

Митићсва_
За ширеље мржње у

кажсмо да

су СВII

МР8Дl!

као

истиче

perlI-

међу l-рађаllима у НВО

ми у ИНИЦllјативи , да !ЮIIНМО
своје сусједе и желимо ПУЈIУ

ollY

WlадЗВНIlУ tlР:Ј.ва, демократич

чаре, JrojH Н3 томс КУIIС 1101111тичке IlOelle. Св таКlIOМ оцје
IЮМ је сзntаСI13 и Мlпићена,
lЮја смаЧl8 да су 111101111"1'11'13-

ну земљу, којн

jClIllocTaBllo

нсмају I1роБJlСМ да причају о
IIРОШЈlOстlt и суоче се с љом,

сектору чссто криве

IIOJIH"I'II-

ЛОЈIIt"ГIIЧ

ри заслужни за јачаlbС 11311И-

КС CJJI-ГГC- каз3.lLа је MI1THhel'la.
0118 сматра да сс реПIОII /Је

0Ilа1l1IСТИ'lК!IХ деС!lичарских

суочзва са

у РСI"ИОIlУ.

ко бll онда

I1laCaO за

/lоваМIllIРllван.см

IlOкрета у

многим ДРЖ8uама

Говор мржlЬС нрема број

lIацltОllaJIllзма, јер он НlIкада
II1Јје ни умро.
- То што сада IIM[lMO lIије

I!ИМ катсгоријама стаllОВ
III1ШТВ8 IIlIje ријетка lIојаllЗ

IIOВ3МIШР'IDање. [[аЦIIОIl3.III1-

Ствара СС утисак да је носта

ззмјс СТЗЛIЮ

ло У реду It добро до;\вораllаТIi

ГОIIIIна

6110 ту. OlljC 25
свјесно гзјеll н ')3.1111-

се II :ЩIIOШ\1lНСТIIМ3,

ван, а IIOЈНПllчаРl1 су у6ирn·

НСКС IlИбсрwше С·I-ру"-.уре но·
кушаllају да се ДО.'јDоре 1I1~

11IЈlbСГОВС ЈЈЈЮi\оuе ..l'lIјСТКII су
му се ОПllрlllll111 IНlјесу МОIШ1

ла ПОЧУГl3ју тај

KUPOB

ШIllIIO'

IlаЈШ1~НI, а 1IIIjC.'lНi\ IIОЛIПlIчка
С;IИПt 1IIIјс ОIIЩI .1f!lIOЈЫЮ хра

брu ,Щ I а C<JCtIJ~";<': у ЦIРIIЈClIУ·
Моја 1!tJ,1иrll '1К(Ј ollllllj3. је rn·
"на!(а 8jcryj~" .l,O. II~; I'{'Ј" МО

,"yhlloc
~IПIl!IС

.аl·

1"ОУ[1;\·III

К<lЖС

113

'1а"

1I

c·rpYКl'ypM:I. Уllраво су 11011«
1"IIЧКС ellllТc 1е које трсб<! Il,\

fl НС ДајУ ИМ
ry 1I<11111О!1',"'II'
СЛI""У РСI"ОР"Ку, 11; 11
11 1(1,
на Ж3.'10СГ, IIС IIIЩIIМ,) 1 Ј'"
су rllJo..lKIL ЈI\1бrн IIР"МЈо..'Г ' ...
РСIIНlI!У 1I<1!
L\1 ll1l1hclIl
MlljCIb<ljy

1101'1011

људи

.;\3 I-аје

