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НА форуму О ЈАВНИМ НАБАВКдМА УКАЗАНО НА ПРОБЛЕМЕ ТОГ СИСТЕМА 

Корупција годишње 
прогута 63 милиона 
• На јавне набавне годишње оде 12 одсто БДП-а, због чега је важно да тај систем буде 
одговоран, транспарентан и да се добије најбоља вриједност робе, услуга и радова за 
новац ноји држава, односно ми нао поресни обвезници , улажемо у цијели процес, оци
јенио је Вун Мараш 
Најмаље 63 милиона еура 

сваке ГОДИllе у IJs!HOj Гори на 
сумњив начин потроше раз

ЛНЧИ111 органи на државном н 

локалном нивоу, па је недопу
стиво да годншње "бацимо" 
на десетине домова, школв Н 

вртнl\а због нсперфеlCТНОCТl1 
система јавних набавкн, оци
јењено је на Форуму јавних 
набавКlI , који је организовала 
Мрежа за афирмацију невла
диног ceкropa (МАне). Дн
peкrop Мониторинг програма 
МАНС-а ВУ" М.р.ш истакао 
је да је област јавних набааки 
страхОВИiО важна, те да је СВ
МОТОI(QМ проtwlе године преIФ 

сиСтема јавних набавкн утро
шено скоро 430 милиона еура. 

- Говорим о 12 процена
та бруто Домаћег производа 
(БДП). Убједљиво највише 
новца се трошн кроз овај СН
стем Н из тог ра:щОI1l нам је 
важмо да буде одговоран, тран
спарентан и да се добије нај 
боља вриједност робе, услуга 
н радова за новац који држа
ва, ОДНОСНО ми као пор«:кк 

обвезиици , улажемо у цијели 
процес. Проujсне Европске 
уније (ЕУ), kOје су рађеие за 

потребе љихових земаља чла· 
иица, говоре да omРl1ЛиkC 1 S 
ОДСТО иовца kOји се УЈ1Юши иа 
јавне набавке заврши у сивим 
ТОkOвима, односио У маљој 
I1ЛИ већој мјери бива узето за 
kOрyrпивне ЗIffiПIиости. АЈСО 
1"0 преведемо на новчане то
ковс Црие Горе, иајмаље 63 
иилиоиа сура сваке године у 

ЦpllOj Гори упитно потроше 
рЗ3llИЧIПИ орган на државиом 

и локалиом иивоу - оцијеиио 
је Мараш. 
Упозорио је да су последице 

иеадеКВ3'ГНОГ система јавних 
набавки катастрофалие за ци
јело друштво. 

- Говорнмо О 1"Оме да грађа
ни губе новац. да јавна управа 
ие добнја оно шro јој је потре&
но, а на исти начин убија се 
здрава привреда, kOЈа Је матор 

раэвоја сваке држжasе. а мора 
бити и у Цриој Гори. Систем 

јавних набавкк MIIOГO је лакше 
унзлријсдити у Цриој Гори јер 
смо мапа земља - СМ!ЩЈа ои . 

Мараш је указао да у Цриој 
Гори постој lJ 648 оБSCЗНlJка 
npимјене закона, али и да на 
тако мапом броју имамо вели
ки број кршења закона. 

- Скоро 20 одсто иаручилаца 
је у 20 1 S. спроводl1ЛО јавие на
бавке без nлана, што је осиов 
за бl1ЛО коју активност. СkOро 
1 О одсто није доставl1ЛО извје
uпај Управи о спроведеним 
иабasкама, а скоро пет одсто 

је преkOрачнло иепосредне 
споразуме. То је недопустнво 

поншuање. Према подацима 
Управе за ниспекцијске ПОСЈЈО
ве, неправклностн су конСТ8ТО

ване у скоро сваком cerмeтy 

- објаснио је 011. 

Директор Управе за јав
не набавке МС!рсад МујС!ви6 
указао је на недостатке важс
ћег Закона о јавним набавка
ма, наводећи да су они дапн 
ХlПну основу за нзраду новог 

акта. Онје подсјетио даје Вла
да у децембру прошле године 
докијела Стратегију развоја 
јавннх набавкн, чији су циље
ви побољшање системајавннх 
набавкк кроз стално li8ДГЛеда-

ње и спровођење иеопходних 
регулаторннх промјеиа, ојачан 
ПРИСТУIl јавним финансијама, 
повеllање траиспареlП"НOCПI и 
протока информацнја, пpahење 
aкryелннх треидова кроз нови 

пакет дирекrnва који се односи 
113 охрабриваље и корнuпење 
зелених, дрyumeио-одговор

мих и ИИОВ311lВIIИХ иабавки 
и подршка малнм и средњиlot 

предузеl\има. 
ОН је ук33аО да је полКПIЧ

ка ствариост довела до тога да 

од априла "моле да се форми
ра радии Пiм" И да се креие са 

израдом закоиа. 

- У Бриселу смо напомену-
11i да треба брзо да радимо на 
1"0101 закону, а да ће и брисел
ској администрацији требати 
доста времена да прочита оно 

што смо мн написалн - казао 

је Мујевић најучерашњем ФО
руму. 

он је оцијеИIIО очиrnедиим 
да је у садашљем ЗlIXOну о 
јавним набавкама постојала 
опструкција у њеroвом спро
вођељу, како поиуђача, тако 

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ НВО ЦЕМИ СдОПШТЕНО 

и наручилаца који еу покуша
вали да npollaђy слабе тачке у 
реryлатИВН. Директор управе 
је к33ао да ће новим ЗllXOиом. 
којн би требало да се нађе пред 
парламентом у првој полови
ни иаредне годиие, lIастојати 
да онемогуl\имо злoynотребе 
и побошљају сами закои кlIXO 
би имао ефикаС lшју примјсну. 

- Нарочито heloto посветити 
пажљу промјени казиене ПОЈШ

тике - рекао је Мујевнl\. 
Он је навео да је иајчешllе 

злoynотребљаваио нр3во на 
жапбу које су у некнм слу
чајевима подношене и прије 
објављиваља тендерске доку
ментације. 

- Догађа се да 1l0иуђачи са
стављају и такву ТСIIДСРСКУ 
Докумеитauију да се унапри
јед види ко I\е добити посао. А 
има таквих случајева да се по 
завршеткутендерске процеду

ре мјесецима не доноси oдnyкa 

како би, утисак је , најбољи по
нуђач одустао од понуде - ис
такао је Мујевић. 
Вршилац дужности шефа 

политичке секције Делегаци
је (ЕУ) у Цриој Гори Анали
за Ђанеантк указала је да је 
с обзиром иа cpeдcna која су 
укључена у поступке јавних 
иабавки, овај систем од вели
ког значаја. Она је упозорила 
да Цриа Гора требада УСКn3ди 
С80је иацнонапно законодав
ство са законодавством ЕУ н да 
успостави независие институ

циоиапне капацитете . 

Мар..- Вајиkрг, шеф Одје
љења за медије и кymypy у 
Аlotбасада САД у I./JJHOj Гори, 
казао је да је рјешаваље овог 
питаља једини иа'IНИ да дру
штво оствари иапредак у свим 

областима. Навео је да ће са
мо јасна правила и безбједна 
инвестициона кnима привуl\и 
инвеститоре какве Цplla Гора 
жели. 

PYК08OДКn8Ц Сектора за 
правие и опште послове При
вредне коморе Александар 

МИТРОВlf6 појаснио је да у си
стему јавиих набавкн постоји 
разуђен број иаручнлаца, при 
чему готово све потрошачке је
дииице поиаособ представљају 
наручиоце IJ сзwе спроводе по

стушre јавиих набавки. 
- Некад понуђачи не Iotory 

aдCK83ТtI0 да припреме пону

ду у складу са oдroвapajylloM 
тендерском документацијом, 
која lI}{je приnpeМЉСlJа иа 

адекватан начм:п у складу са 

правилима CТJ)yke и посебиим 
прописима - казао је ои. 
форум је орraинзoвао МАне 

у сарадњн са Управом за јавне 
набавке, ПРНВpeдIIом комором 
(ПКЦГ) И Координационим ти
јелом за праћење Сllровођења 
CтpaтeМlje развоја јавиих иа
бавки до 2020. године. ДД 

Беспnатну правну памаћ тражиnа 2.'53 пица 
У Цриој Горн су, од 2012. до 

2015. годиис, поднесеиа 2.453 
33ХТјева за бесплатну правиу 
поыоћ, од којих је одобрено око 
80 одсто, саОпштено је иа конфе
реицији Цеtrrpа за мониторииг 
и истражнвање (ЦЕМИ). Дирек
тор правног 0JtjСЈЫ:1t.В ЦЕМИ-ја, 
в."адо ДедOl!l.6 , оцијенио је иа 
коиференцији поводом пред. 
стааљања активности у оквиру 

пројекта ,.Трн права за rpaђaнe: 
приступ ниформацијама, савје" 
товање н правна помоћ (ТРИ. 
ПЛЕ АУ" да је у претходних пет 
година држава уложнла зиачајие 
НШlOре на 06езбјеђивањ у ефика· 
сиог npнcryп8 судовима путем 

увођеља инстнryтa беСIIЛJmlе 
правие помоћи. 
Онје казаодајеу Црној Гори 

отворено IS канцеларија за бес
плamу правну помоl\ при осиов
инм сУДовима, а преко рада кан· 

целарија заиктересованн су, како 

је назео, нмали MOГYI\нOCТ да се 
информишу и савјстују у norne
ду правllНX проблема. 
Дедовиll је у пр центру саОI1-

штно да је за систем беСI1Л8Тllе 
Пра8l1е 110NoI\и, преко судских 
поступака у Цриој Гори, потро
шеио 234.000 еура, што иије 
много и оправдава љегово уво
ђењс. 

Геиерални директор Директо
рата за правосуђе у Миннстар
тву правде Маријана Ла":98нli 
Драmковиli падсјетнлаје да се 
Закон о беСМ811tOј нр3вној по
моћн примјењује четири н 110 
године. 

Представиик ЕЦдС-а Кеиан 
Хаl,lнмусиli казао је да је за про
јекат одабрана 21 оргакиэација 
из Западиог Балкана и Турске, 
којиlotа су додијСЈЫ:ИИ rpaнтoBH 
за пројекат. свака држава је, како 
је иавео, одредкла приоритетне 
области IФје морају бlПН ума-

пријеђеие током npojelml како 
би се f1Iађаниlotа омогућио лак
ши приступ правди. 

Извршим директор Удружења 
младих са хендикеl1010t Црие Го
ре (УМХЦГ) Марина 8ујач.1i 
казала је да без обзира иа то што 
систем 6еcnлaтне правне помоћи 
и :шкои нуде доста могућиости, 
постоји проблем да је онемOiУ' 
I\ен npиcryn већини судова У up
ној Гори особама са физичким 
ННваЈЈlIДIП'CТOlot . 

Сарадник на npoграиИlotа у 
Центру за грађанско образова
њс (ЦГО) Мира ПОDО8нIi ре
кла је да та организација пружа 
беСI1llart!)' правиу помоћ са фо
кусом иа paзnнчнте проблеме са 
којима се грађани сусрећу у раду 
и поштовању уговора о раду, за

пошљавањ у у државllој управи, 
имовиисхнlot tтpaвиNll, поступци

ыа за добијаље одређених јавних 
статуса, праву на образовањс и 

дискриминацију. 
Члан Савјета Агенције за за· 

штнту личиих података н сло

бодан приС1уП информацијама 
Црие Горе РIJIС!НКО Лациано-
8Иli. казао је да је то тијело, за
кључио са 30. јуном ове годиие 
ријешl1ЛО 72 Ј жалбу за слободан 
приступ ннформauнјама. 

-Од тога смо обуставилн 220 
пocтynака, 243 жалбе су усвоје
не због ћутања ЭДМКllИстрације. 
Ако се настави овај 1pC1IД У 20 16. 
годиии, у одиосу на ПРОllШу го

дииу, имal'iемо више од SO ОДСТО 
жалби у случајевима I\утања ад
министрације - назео је Љщма· 
новић. М.с. 

ФЛЕШ 

Ајкунићу дали 
зоо еура 

Након пнсања ,Дана" Мн

Hllcтapcтвo рада и соцнјалног 
стараља ynл8Тl1ЛО је ПОРОДНЕ!и 
БС!Iима Ajk")'HHlia 300 сура на 
име једиократне новчане по
MOtiн. Из 1"Ог ресора нашој ре
дакцији је саопшreно даје Ај
lC}'IIић конкурисао код Главиог 
I1Jaдa Подгорица за рјешавање 
стамбеиог шrтања. 
Тешко обољели Подropича

IIИII Бехим AjКYllftII једини је 
старатељ четворо малољетие 

дјеце, од којнх је једно осо
ба са инвалидитeroм , а тешку 
ЖИ8ОТНу ситуацију у којој се 
Il алiIЗC додатно компликује 1"0 
што је фактнчки бсскyl\иик. 
Новац који добије иа име со
цијалне помоћн Ајкуннћ даје 
зелеН8Шима којима је дужан 
око ].500 сура. 

Донирали 
књиге 

м.с 

Савјетодавни комитет нво 
ЛГБТ форум Прогрес поиудио 
је стр)'Чну помоћ при 'I)'Маче
њу и обради рнјечи и појмова 
у сферн људских права ЛГБТ 
особа, а библнотеци Цриогор
ске академије "аука и умјет
ности (ЦЛНУ) достављена су 
издаља која помажу прихва
тање и разумијеваље људсккх 
права ЛГБТ особа и коришl\е
ње правl1Лних појмова. 

- Неопходио је да се Рјеч
иик ЦАНУ, као lIајвише наци
оналне научне н уыјетннчке 
институције, ослободи непо
требиог конзер83Тtlвизмв и да 
садржи историјске и caвpelote
не, ИСТННlПе и MeђYHapoдllO 
прихваћеие дефиниције и пој
мове. Подржавајући полазну 
юrгенцију и укупан рад ЦА
НУ да Рјечннк националног 
језика спада у основне тек
стове цриоropckC куЈЈ1)'рС И да 

представља љеиу идентитет

ску леnrгнмauнју преДЛ8ЖеNО 
да се ИlfП:lIзивира ве" ЗilЛO'Iе
ти рад иа потребиим корекци
јама текста првог тома - кажу 
из Прогреса. 

Еколоwки 
отисак 

м.с 

Сваки појединац својом .цје
Л811lОшћу наноси штету жи· 
вотиој среди ии, али сви по
једина'IНО Iotожемо н треба да 
npeдy3loteMO озбкљне кopakC 
кlIXO бисмо смаљили емисије 
гасова који доприносе ефек
тимв стаклеllе баште, пору

чено је из Грин хоума. Обја
шњавају да карбсmскк отисак 
представља укупиу количину 

гасова са ефектом стaкnеие 
баште који пронзведе директ
ио и ИНДllреlm10 инд}{вндуе 

или дpyurгвa. 

Анализа 
рада РТЦГ 

~o. 

Центар за f1Iaђaнcкo обра
:ювање (ЦГО) данас ће пред
ставити извјештај "Кроз чије 
погледе нам PТцr предста· 
вља црногорску реалност?". 
из ЦГО-а објаuньавају да је 
фокус анализе бно иа прегле
ду roстоваља представиика 

ПОЛlП"Нчких партија, јавних 
институцијз и органз држзвне 
управе, синдиката, привреде, 

невладиних организација и 
академске заједнице, у ИllфоР
мзтнвно-полнтичкнм емнси

јама PТЦf". 
~o. 


