
PRIBILOVltEVA SE SASTALA SA OURMI~IJEM 

Razgovara1i о planu 
reformi јаvnе uprave 
Minlstar1<a јаvne uprave suzana PrtbI&ovIt sastala se 
јосе u Podgoпсl sa ambasadorom Kosova u Стој Gorl S_ DurmliQom. 
Onl su razgovarall о рlaлu reforme јауne uprave I 
procesu QptlmlzaciJe Ьroја zaposLenlh u јаvnoт sek· 
toщ !<ао јюпlrn ос! najva!nljlh segmenata refoгтne 
јауne uprave u Сгпо! Gorl. 

••••••••••••• ••••••••••••••••••••• •• 
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NАСЮNДLNI PARKOVI CRNE GORE 

Postavili 16 kuCica za 
zlatovranu па SoIani 

NacJonatnl parkovl Сте Gore (NPCG) РОШУili su па 
Шсlпјskој solani 16 kullca za zlatovranu, globalno 
ugrorenu pti~lu vrstu. 
Iz t08 preduzeta saopМeno је оо је u saradnjJ sa 
slovenafklm omitologom 8orvtom Itumb8r8Irom I 
uz pomot anga!ovanlh radntka па Solanll volontera 
izmIjenJeno 16 star1h nefunkciоnalлih boksova za zla
tovraлu sa novIт kutlcama. 
Kutice SU, tvrde, uracfene па osnovu dosadaЫ1jih паЈ
bolJlh sazпалја r praksl. 

••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• 
••• 

14 Sw{дjEVA GRIPA REGISТROVAND 
ЈЕ U PERIDDU ОО 15. оо 21. ЈА
NUARA. SAO~TENO ЈЕ 12 INSTI
ТUTA ZA JAVND 20RAVUE. 
UKUPAN ВROJ LAВORAТORIJSКI 

POТVR!1ENIH Sw{дjEVA GRIPA ОО РОСЕТКА SEZONE 
ЈЕ зз. ТVROE ОА SU U IZVJBTAJNOM PERIDOU PRI
JAVUENE 94 OSOBE sд SIMPТOMIMA NAUK GRIPU. 
~ТIU SU ОД ЈЕ VAKCINACUA NАЈЕFЕКТIVNIЈА 
МJERA I'REVENCIJE GRIPA 1 PREPOROCIU ЈЕ SVIMA 
KOJI SU U POVEtдNOM RI21KU ОО RдZVDJA КОМ
PLIКACIJA. 

•••••• • ••• •••• ••••••••••••••••••• ••• 
••• 
ENERGEТSКA EFIКASNOSТ 

U rekonstrukciju skola Ыее 
uloZeno СеtПi miliопа 
U Cmoј Go!i te ove гoclјne 
pet !kOIa bitl u роtpurюstl 
rekonstrutsaoo sa citjem 
energetske eflkasnostl. 
sekretar МЈnistarstvа pro
svjete o.n. МIII"wdo= 
vtf rekao је da te u re
koostruk<:lIu POdgO<I1kO 
glmnazJje ЫtJ ulofегю oko 
1.1 miUon eura. u Resursnј 
centar ,1.lun'12 rriUona. 
u ReSUrSnI centar ~Podgo
rIca' oko 750 hlljada, а u 
сМје moIkovalke !I<ole 01<0 
940hщada ..... 

1etvrtak. 25. Јалuar 2018. VQntI 

VEZA IZMEDU POVJERENJA I HAPSENJA FUNKCIONERA 

"Driavni udar" diie 
rejting PRAVOSUDA 
Ргетјјег: Gгаdапi su u pravu i kada је u рitапјu uticaj potitike 
па pravosude, Opozicija zeti da sudпiсе pretvori u amfiteatar 

P
redsjednilt uprav
nog odbora CeМI 
Zlatko vujoviC 
УјеЛIје da је d.i

rektan prenos sudenja za 
navodni "dгi.avni udar'" do
рriniо jatanju povjerenja u 
pravosude. 

Istrafivanje жоје је СеМј 
sproveo u decembru praSle 
god.ine pokaza1o је blag rast 
povjerenja gradana u pra
vosudoi sistem u odnosu 
na februar iste god.ine. Vu
jovic је "ујјеstiша" rekao 
kako УјеЛIје da је prenos 
sudenja iz ViSeg suda jedan 
od raz10ga za to. 

Medutim, zadovoljstvu 
nema mjesta jer podaci ра-
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" Ргеmа mis!jenju 30 odsto grat1ana. 
najvazniji prioritet и reformi 

pravosut1a Ь;" trebalo da se odnosi па 
uspostavljanje viseg stepena pravde i 
postenja 
dinе, kПо је CeМI objavio 
na pres konferenciji, taj 
procenat је Ыо 47, 8 odsto а 
u februaru iste godine 44,6 
odsto. 

KomentariSuC:i u is· 
traiivanju po6tupanje su
dova tokom posrupka 
"ddavni udar", УeCina iз
рјtanika је neodluCna. та
ko 20,8 odsto niје sigumo, 
а 30,8 odsto ne mofe da 
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47.80% 

odgovori. 
za 27,4 odsto ispitanika 

rad sudova је nezadovolja
vajuC:i, а 21 odsto zadovo
IjavajuC:i. 

Slible ocjene u slub.ju 
"dгi.avnog udara" date su i 
tufilaJtvu. УeCinа ispitani
ka niје sigurna kako da ga 
ociјeni (20 odsto) ili ne 
то1е da odluci (30 odsto). 
NezadovoljavajuC:i rad 
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Gra(fanl maLo yj~e vleruJu u pravosu(fe 

kaxuju da је u martu 2016. 
povjerenje u рravosш1е М-
10 znatno УеСе. Vujovic to 
tшnао. velikim роУје
renjem koje su tada 
gradani imali u glavnog 
specijalnog tШiоса МШvо
ја к.аtniCa. 

"Hap§enje funkcionera 
DPS-a, uglavnom u Budvi, 
~kivanje hap§enja bivseg 
gradona6elnika Podgori
се ... '" neki su od razJoga 51:0 
је u martu 2016. povjerenje 
u pravosude iшalо 52,6 od
sto gradana", procjenjuje 
Vujovic. 

U decembru proSle go-

Nајmaпје роујегепја gгаdапl 
iskazatl u medlje 
od osam poлudeлlh lлstI
tUCIja, SIo4oлI 5u лoJI>oIje 
осljeЛllJ WJjSkU '" з.б5 od
s1o, _ u ~ з-'О. 
ombudsmoлa 3,24. Мlлlstatstw pravde _ 

зд5Udstvo-З.ll. 
tU2IIattVO -3.07. attm u 
_ .. -з.оз. Na/maЛJe 

_ иrodonllmilju u 
П1I!dIle - З.Оl. 

TakocIe. Izmod" З5 odsto 1 
42 odstо RJadaМ_ 
da Је lCOrUPdIa ""'upIjeлa 
u POJedInalnIm OrPnIma 
pravosudrюs SIStOma. 
_1 0010 lspItanlka па
WdI do Је _ zas-
tUPIIeМ u poIidJI 41,4 od
sto 1 _ - 41.З odsto. 
Nje po!todetlO, Y)efЦU. лI 
-pravde. 

tШјоса ocijenilo је 20 odsto 
ankешanih, а 21 zadvolja
vajuCi. 

u pravosudni sistem naј
ViSe vjeruju stanovnici вје
vera, а najmanje u cen· 
tralnom d.ijelu dtfave. 
као naјУеСј problem u 

radu sudova, 41 odsto 
gradana Ыуаја uticaj ро
litike, zatim dugo trajanje 
postupaka, korupciju. 

KomentarieuCi te ocjene, 
prem.ijer Duiko мarkovic 
jul:e је kazao da је dobra 
stvar da raste povjerenje 
gra4an.a u te institucije. 
"Gradani su u pravu i kada 
је u pitanju uticaj politike 
na pravosude jer оуо §to 
rad.i opozicija, ne saшо da 
је nedemokratski i niје u 
sk1adu sa standardima, ne
go је јspod svak.og gradan
skog, politiCltog i demo
kratskog niуоа. Vjerujem 
da, ako је to tako, oni koji 
iele da tufilastvo i sudstvo 
pretvore u politiai amfi
teatar '", rekao је оп jute na 
:labljak.u. 

Zlatko Vujovlt 

Da prosjeean gradanin 
mofe 06ekivati poSteno 
sudenje ukoliko zbog ne
kog razlоgщ bude stranka u 
sudskom postupku ос
jenjuje 43 odsto ispitanika, 
dok skoro svaki treCi зта
tra suprotno, pokazuje is
trai.ivanje. 

000 је sprovedeno na 
u,zorku od 1.032 ispitanika, 
а radeno је u okviru рпо
jekta CeМI, за стЕМ-от. 
AnkеtaП зu, kako piSe, ро
zivali gradane na fiksni te
lefon. Prilikom аЬоса сј
ljne popu1acije vodilo se 
raeuna о зtarosti anketi
ranih, а uzorak ве zasшvа 
па podacima iz рорјза sta
novniStva iz 2011. godine i 
telefonskom elektronskom 
imeniku. 

M .... -N.R.u. 


