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ВЛАСТ ЈОШ НИЈЕ ОБЕЗБИЈЕДИЛА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЛИЦА БЕЗ ДОМА 

Л§
жавне ниcnrтyцнјс 

немају прецизне по
о броју бескућ

и ка, н их према незванН'I

"ИМ процјенама има најмаље 
&0, o!l чега највише у Подro
рици. 

Послсдњи примјери на lOCIји 
су указали Банка хране и ме
дији , Живота 8аснћ (62) из 
Ваљева н Зоран Стнјеповиli 
(60) из Шавника, rIQКазатељ су 
да се о овој категорији станов
НИIIJТ'В,3 неко мора побринути. 

На улици зимује 

,Дан" је раније nнcao о 
Подroричанину Бuнму Ај
"-УlttIJiу lФји је четири ГОДШiС 
Жll8110 на улици , а kзсније се 
УС(JIИО у подрум једне куће 
г.цје живи са четвородјеце. Та
кође, у Рожајама је породица 
Рустема и ФtrrИМС Синани 
недјељама живјела без kpOВЗ 
над rnавом. ИЗ Банке хране 
раније је указивано на случај 
Тивl\внина Мкла Лазовнliа 
(6S) roји ве!! више од пола го
дине ЖИВИ као 6ескућник, по 
професији професор историје 
и грађевински ннжењер. 

80 6ескућника 
• Из Главног града Подгорица .Дану· је саопштено да се ради на отварању скло
ништа за бескућнике, те да ће за те намјене за наредну годину бити опредијељено 
30.000 еура 
• Према незваничним процјенама, у Црној Гори има најмање 80 бескућника, док 
током љетњих мјесеци тај број достигне и неколико стотина 

у Министарству рада н со

цијалног стараља кажу да I\е 
размотрити могућЈlОСТИ да 
помогну ВасиЈ\у и Стијепо
виnу н да су их представници 
Центра за социјални рад Под
roрица јуче покушали проиа
nи, алн у томе ннјесу успјели. 
Ипак, кажу да они нијесу над
пежии кадаје у mrтшьурјеша
вање њиховог ста.\04беног пи
тања, а иијесу одroворили на 
mrraJЬe да ли nе их cMjecnrm 
у старачкн дом. 

из Г'naBHoг града Подroрн
' (а ,..цану" је саопштеио да се 
ради на отвараљу СКЛОННllПа 

за 6ескуnнике, те да ће за те 
намјене за наредиу годииу би
ти опредијељено ЗО.ООО еура. 
ОIlН наводе да се на евилен
цији Центра за социјални рад 
за Главин град налазн десетак 
пица која се могу сврстати у 
категорнју бескуhника. 
~ Број иаведених лица вари

ра у завнсиOC'rn од годншњег 

доба, односио временских 
услова - кажу у Бироу за од
носе с ја.вношnу Главиог гра
ДО. 

ОНИ наводе да су у сарадњи 
са Министарством рада и со
цијалног старања формирали 
радну група која је имала за
датак да предложи адекватан 

модел реалИ3аЦИје пројекта 
склониuпа за бескућиике у 
Подгорици. Радну групу су 
чинили представннци Глав
ног града, Миннстарства рада 

и социјалног старања, Центра 
за социјални рад и УНДП-а. 

- На бази преШlOженог мо
дела, ове ГОДИllе расписива

ни су јавни позиви за закуп 
објекта у цкљу збрињавања. 

социјалнзације и стварања бо
љих услова за бескућнике )(Oj ll 
су лоцирани иа подручју rnaB
ног града, на којима lIf1je би
ло заинтересованнх поиуђача. 
У бyuery за ову годину су за 
ову намјену била планирана 
средства у изиосу од 20.000 
сура. Нацртом OДnYKe о буџе
ту Главиог града за иаредну 
годину су ПЛ8lшрана средства 

у износу од ЗО.ООО сура за IIЗ-

и даље 6ез склоиишта за беснућиине 

градњу склониuпа за 6ескућ- за бескуnнике јер у њој ЖИВИ 
никс. У току су разговори са Ilајвсћи број становника и ре
lIaд1Iежиим државннм инсти- ално је да има иајаише људи 
туцијама и појединнм међу- који су без крова над главом. 
HapoдililM организацијама са Како наводи Милица Коваче
циљем дефНИllсања даљих BHIi из ЦКЦГ, Зоран и Живота 
корака у правцу реализаllllје СИгуриО нијесу јединн бес
овог пројекn ~ кажу у Глав- кућници у Подroрици, јер су 
ном граду. се неки већ јављали Црвеном 
У Црвеном "РСТ)' Црне Горе крсту, као и другим субјекти

(ЦКЦГ) сматрају да Подro- ма који су укључеии у овакву 
р lща мора имarn склониurrе npoблемarnку. 

- У"ознarn смо са IlIIиција
ТIIBOM за отварањесклоннurrа, 

коју је покренуо ГЛавни град и 
надамо се да nе иста биТII ре
ализована у што скоријем пе
риоду. Постојаље СКЈЈониurrа 
олакшава дјеловаље и иаше 
оргаlшзације, када је пружа
ље подршке овој категорији 
у питању, јер је онда бескућ
нике лакше илеtrГНфикоllllТИ, 
пружити им психо-социјanну 
и X)'Nаиитар"у подршку, као 

и обезбиједити контннуира
ну бригу о њима, а не само 

Без сталног 
скnониwтa 

МИllица Ноаачеемћ 00-
јашњава да ЦНЦГ пружа 
хуманиraрну помоl'l и пси
хо-социјалну подршку бес
фицима. 

- Помоl'l се најчew1'le ди
ректно пружа catoIИN бес
фицима моји се обрате 
нашој организацији. Помоl'l 
се односи на npeкрамбене 
и хигијенске артинле, абу-
1'Iy, одјеl'lу, 1'Ie6ад и слично. 
Веl'lи пробneм су о .... бес
кyf\ници НОји немају стапно 
склониште, па им је тешно 
и пружкти неку дугороч

иију noдpwwy, јер они. на 
примјер, не могу са собом 
носкти веl'lе нопичине по
,",оfж - мажуу ЦНЦГ. 

Новачевиl'l нaвoДjJI да У 
ееиденЦИји цнцГ немају 
захтјеве за tIOIoIоl'l Васм1'ly и 
СТмјenови1'ly, 'ЈаКО да нијесу 
6И11И ynО3Н3ТИ са onyаци
јом у мојој се нaIIa3e и то је 
разпог зашто до сада није
су д,jenoвanM. 

- Представници Црвеног 
ирста Подгорица 1'Ie их по
сјетити и понудити Х}""3-
нитарнv помоl'l, у cкnaдy са 
ЊИЈ(ОВИМ потребама, а на
шим Moгyf'lHOCТМMa. По,",оћ 
се се огледати у прехрам

бени,", и хигијенсним артм
кnима, 06ући. одјећи - на
води Ковачевић. 

краткорочну подршку у виду 

прехрамбеиих и хиrnјенскнх 
артикала кад нам се директно 

обрате и затраже исте - каже 
Ковачевић. 
Једино склониште за бес;-. 

кућнмке у Црној Гори постоји 
тренyrио У Пљевљима. 

м.с 

СИНДИКАТ МЕДИЈА УПУТИО УРГЕНЦИЈУ УСТАВНОМ ЦЕМИ И ЈУВЕНТАС ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
О САРАдЊИ СА ВРХОВНИМ СУДОМ СУДУ ЗБОГ ПРИТВОРЕНОГ НОВИНАРА 

I :;:~~B::~;::::::: ,~~~r~i:;~ 
сарадњи са ВрховиЮl судом Црllе Горе када су у пнтању особе са иителекту-Синдикат медија Црне Горе по

слао је ургенцију Уставном суду 
Црне Горе, anелујући на судије 
да што хиnшје размотре уставну 
жanбу иов tшара Јова Мартино
виfiа, КQjOM је l1'ажио укндаље 
прИlЋOр3. Оии су затражили да 
Уставни суд усвоји Ж81!бу. 

- И У ОВОМ треиутку макар дје
ПИМIIЧНО исправи lIеправду која је 
ианијета Јову Мартнновићу и до
зволи му да се брани са слободе 
- иаводи се у ургенцијн предсјед
иице СМЦГ Маријаtlе Цамовиli. 
Онаје лодсјernла даје пред ВII

wим судом почео rnавии претрес, 

те даје судсIO:l вијеће ]. децембра 
одбацило захтјев Мартниовића да 
се браии са слободе. 

КОЈИ ће, како је саопштено, допринијern алним нотешкоnама и корисници о"ој-
да корисници психoaкrнвиих супстанци I!ИХ дрога, који се јављају у саојству 
и особе са битно смаљеиом и О!lJаниче- ПО'lиниnаца кривичиих дјела, предсјед
иом урачунљивошћу добију пуну прав- ница Врховног суда lЈ.рие Горе Весна 
иу заШ11lту. Меморандум је потписан у Меден.ща казала је да је у црногорском 
OkalIPy пројекта ,,Једнак приступ правди кривичном закоиодавству обезбијеђена 
у КРИВИЧIIОМ правосуДlЮМ систему Црне заuпита rnx особа с обзиром па њихово 
Горе", којег фииансира ФондaUИја arвo- душевно и здравствено стање. 
реног друштва. - Заштнта је обе:Юијеђена иа начllll 
Извршиа директорица ЦеМИ-ја Ни- иrro је законодавац IТJЮnнсаода суд може 

колета Т01ol0виli је казала да еу током починиоцу кривичиог дјела изреl\и мје
израде I1ројекта препознали да су кори- ру безбјелности када постоје услови за 
снИlЩ психоактивних супстанци и особе љено изриuање предвиђено Кривичним 
са бiIТIIО смшьеном и ограниченом ура- ззконико/ot. У тим случајевима, нзричу 
ЧУНЉlIвошћу lIајраљИВИЈа категорија у се мјере обавсэиог психијатријског ли
домену реализације судских поступака. јечења - чува.ње у здраВСТБеtюј устапо

- Узимајуhн у обзир потеlщијалну мо- ви, обавезио психнјатријско лијечење на 
гућllОй излож(;:иостк дискр"мииацијlt и слобоДII и обавезно лијечење иаркомана 
lIаскљу, ПЈ!ОЈекат има и сегмент који је ~ појасннла је Меденица. 

Цамовић фокусираи на уиапређење поштовања м.с 

ФЛЕШ 
Купили авион 

Миннстарсrno унутрашњих 
послова потписало ја са шпан
ском фирмом ,.Air tractor Euro
ре" уговор о куповиии авиоиа 
за гашење пожара. Нови авИОII 
коштао је пореске обавезнике 
2.641.800 сура. 
Мииистарству је ово трећи 

авион за гашење пожара. Кра

јем јула један МУП-ов авион 
за гашење пожара тзв. АТ802А 
"ер Ч!актор" npeВРIlУО се иа 
Скадарском језеру док је пилот 
покушавао да напуни резервоар 

водом. НВКОјј што је КOHCТaro
вано да би поправка била пре
скупа, oдnучено је да се купи 
нови авион. М.с. 

Очекују 600.000 
ПDелета 

Више од ~70.000 авиоиа пре
петјело је Србију и Црну Гору 
за ]] мјесеци 20]6. годиие, а 
до краја деЦCJolбра бнfiе оства
реио најмаље 600.000 пpenета. 
То је за Бету изјавио директор 
Контроле летјења Србије и цр
не Горе (СМАТСА) Радојица 
Р08чании , који је навео даје до 
краја новембра изнад Србнје и 
Црне Горе забкљежено 571.659 
пpenета, што је за три одсто ви
ше него прошле године. 

- Десило се да смо само у 
једном даиу имали око З.ООО 
пpenета, а у cary 269, колико 
их је HeJ«lдa било на ГОДЖlJњем 
иивоу. Када се на радару ви
ди колико авиоиа има у једном 
тренутку над Ср6ијОN И Црном 
Гором не може да изнеиади ЧII
љеница да контролори лета, ко

јих има више од ЗОО, раде два 
сата а један обавезно одмарају 
~ рекао је Ровчанин, М.С. 

Конкурс 
за програме 

МИIIИСтарство рада и соци
јалног стараља објавило је јав
IIН КОlnCYPC за избор извођача 
програма социјалие ЈКЉ)"!е
Itостн пица са инвалкднтетоМ, 

за које је, у складу са Закоиом 
о професиоиалиој рехаб/IЛита
Шlјн и зanошљаваљу лица са 
IШвалкднтетом, утврђено да је 
неза.пОLUЉиво. Програм соци
јалне укључеиQCТН представља 
КОltкрепш ИНДIIВНДУалии рад 

са појединцсм или чланом !lJY
пе, прилагођеи специфИЧНIIМ 
потребама " захтјевнма поје
динца, који, као резултат. 01010-
гуnава очување 11 унапрсђнвање 
љегових виталних ФУIlIЩИОНan
них и социјалиих вјеurтииа. 
Право учешћа иа конкурс 

имају правиа лица са сјсднштем 
у Црној Гори, са oдroвapajyћнM 
IIpOСТОрИИМ , тсхничко--техио

лошкнм И кадровским усло

вима, ijCQЛХОДIfНМ за реализа

цију програма, а имају за циљ 
унanређење положаја лица са 
иивалиднтетом у Црној Гори и 
директно су одговорни за реа

лизацију и ПрИl!рему програма. 
М.С 

Конкурс управе 
Управа эа кадровс објавнла 

је конкурс за лица са СЧЈ)'Чним 
знаљем и пр!IkТН'Iним иску

ством за вођеље ДИСЦНIlЛИИ· 

Cl(J)r пocтynка. K8llДllJl8ТII који 
се могу јавити треба да имају 
искуство у раду дисциIlllинскнх 

комисија или посјерују Зllања 
из области службеничких, од
носио радних односа. имају 
HajMalЬC пет ГОдИиа радног ис

куства и Нlчесу ДИСЦИ!Ulиt/СКИ 

кажњаваин или осуђивани эа. 
кр"вично дјело. Рок за подно
шење I1ријаве и потребне до
кументацнје је до 1б. јануара. а 
сви детаљи конкурса дocryпин 

су иа сајту Управе. 
М.с. 


