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ДРУШТВО

УВЕЋАНА ПРИМАЊА РУКОВОДИЛАЦА У РЕСОРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА И УПРАВИ ПОЛИЦИЈЕ

Стојановиflу плата веflа за
670, а Нухоџиflу за 687 еура
• Највећу ПОВИШИЦУ зараде има сенретар и
национални ноординатор за НАТО Драган Пе 
јановић, наме је плата увећана за
Зараде функционера Мини
старства унутраwњ их

послова

(МУп) увећаllС су У просјеку
од 352 ДО 1.070 еура. У OДIIOCY
на оно што еу била њнХО8а ра

нија npнмања која су ПРИЈавили
Агеншtјн :Ја спречавање корyn

[lllje. ЗнатllО }'lIChafbe 13раде
еВНДеlfП1,О је код 13 ФУI"ЩИО
кера ТОГ ресора (мнннстра. ге

1.070 еура

1.464. Санд рн Бугарнн, која је
на челу Дllректората за управ
не уиyrpашњс послоае, увећана
зарада НЗIIОСII 1.400, односно
557 еура вишс него раније.
На списку јавиих ФУIiIЩИОИСо

рв Ilалази се и 1\1иловаи Па811li еВllli , кој /l је недаано ПОДIIIIО

оставку иа ФУIIIЩllју шефа Сек
тора криминалистичке ПОЛИЦИ

Hepa.~HHX Дltpel('J'(JJ)a, директора

Је. Љему је деuембарска 3ара.да

Управе ПОЛИЦИЈе 11 ЊСГ08НХ за
мјеНIIК3.).

346

МНIШСТРУ у">трашњю.: по
слова Мемр,ИIIУ HyxOUMliy
пл:rra Је 1.994 еура. док Је као
ПQC.1аннк 33р3ђнвао 1.307, од
IIOC IIO 687 сура мање. ДнреК

ТQpy Управе полиције Слав,,"),

CrојаНOfJиhу зарanа је вel\a за
670 сура и сада износи 1.639.
Према И3IЈештају о зарадама
ј авних функционера MYn-з за
децембар прошле "'дине, Н3Јве

1.198

и;шосиnа

еура., односио

више нсго "гнје. помоh
НIII( Д11 I?Cктора УЈ' 3(1' ~аННЧlIУ

ПОЛИЦИЈУ.

8ti:KO
1.094
352 сура

зара.дIIО Је

д.МЈановнl'

у децембру,

oдIЮCНО
8нше. За тај
ИЗIIОС yвehaнa је н зарада по

моhника дHpeкropa УП Н .......
ле Јllњушевнћа, ком& је пл3tа

сада 1.230 сура. Недавно разРII
јешеном помоhник}, директора
УП Прt..1 РllгуАш а ннну зарада

је изиосиnа

1.267 сура, OAНOCIIO

ће повсћањ.е 3.1рМе има секре

417611ше .

Тар н нациоиалнн I<OOPJlltн8ТOp

На СШIСКУ јавних Функци
онера МУп·а је 11 JlЦpall,,""1II

за НАТО Драпн П еја Н08НIi.,
lФМе је плата есћа за 1.070 сура_
C}lд.еhи према њeroВOM имовин
ском картону, Пејановићу је не
то плвта раније износила 691
сура, док сала прима 1.767.
Геиepanив днрекropица Ди
ректората

33

ДРЈОВIlУ

rnpaJl)'

ВојИН08и6 ,

БИ8ша

ceкpenpкa у МУп-у.

државна

Њој је

децембарска плата ИЗНОСКn8
].528, односно 850 сура в ише

нсго што је IIрија8ила у свом

извјеwтaју о приходима.
Н а cajr)' АгеНШlJе за сnpeча

и локалну самоуправу д,Рага

вање корупције IIНJe објuљeи

на РаИИ1'О8КIi. пр"мила Је де
цембарску 311Рзд,У у НЗllасу од

JalPТOH

Днректората 33 ваllредне ситу

еура. што Је за 438 внше
него раније. Вршилац ду:сио
CТR (в.д.) геиtpatrиог диреlo:ТO

ације 1\1Крсада 1\1у,,"6а . Њему
је деuе.~барсkll зарада износила
IЈОЈ сура.

ра. Дирекropата за међуиародиу

Зараде јавиим Фумкициоис-

1.292

генерЭЛltoг

днректора

праЈНlУ сарадњу Тања Остојкћ
зарађује

688

еура вишс иего ра

ие послове и t1 aд30p I\Iн.'IОШ

Ву,,"'Чевнh зарађује 834 еура
внше иero раније, а љегова де
цембарска плата

ИЗНQCиnа је

N3p1')' прошле

о зарадама

зarюcлених

у

јавиом сектору, у Mapry ПРОWIlе
годи ие Ilредс)еди ику Црне Гo~

јавном сектору. Највећу ~PHCТ

ФILГIМ'IУ

BYJaH08Mhy плата Је
738 еура. П редсјед.

од з.amна имали е'ј ynра.ВОЈавни

повеtцща за

ФУНIЩНОllери, КОЈИlolа су зараде
yвehafle и до 1.000 еура..

никова плата прије cтynaњa ка
еиагу иовог закоllа юноскла је

На!Фн ступан.а иа сиаЈ)' За-

... IМ:Тi1p

1.685, а

накои cтynaњa на сиагу

поменутог акта ПРИХОДОвао је

2.423

еура.

Тадашњсм 11ремијеру Mнny

ЋУk1lН08"liу l1Пата Је повеhaна
за

за бруто ИЗtfOCI :SaPaДI јl8НИX ~ Мм...."."'' ' ' ' ' ' m..
'
yнytpaWЊИX nocnoва у децембру Је мtдIOjeнo 28.255 еура.
Нajerl'ly бруто 3aPiДY има

!Фна

године, када је. C'l)'Пио иа СllаЈ)'
Закон О зарадама 3111lОслеинх у

са порезима и
доприноси,,- 28.000

није, И њеиа плата сада НЗIIОСИ
IЈ76сура.
Генералии днpeкrop Дирек
тора.та за бс3бједносиОо3&1ffifТ

CтojaliOlМolf'l
рима порасле еу у

~ НухQUИћ

-

З.046еура.

1.021 сура.
Мии истрнм а су тала

повећаJlе
сура.,

на

што

просјСЧlto

I lptдCТ88Љ3

мате

1.800

850 до 1.100

ЦЕМИ И ХРА ПРЕДЛАЖУ СМАЊЕЊЕ БРОЈА СУДОВА
ко внше судова и судија од
е.ропског просјека, 3бог чега

би

rpeбanо смањlfПl Gtюј пр

!ЈОСТСпеИ I IХ

судова.

оuи)еЊСI I.О

је иа llpeдtТaaљaљy IIЗВЈештаЈа

о раЦ.ИOII8ПН3аuији мреже судо
аа у Црној Гop~. Како је указао
~IJК:ДСј(,'lНИК Управног о.з~ра.
цеми.ја 1.'1I1Т,,"'О 8уј0881Ь , цр

ОрЈI.ИII

да

што је, како је појаснно, ИСIIОО
европског просјек:а који И3НОСИ

да

постоји густа мрежа, rцje су на

100.000 стаll08НИка два до пет
c}?:loвa, а просјекје Ј,4 одсто.
- Ако узмемо у обз и р ове
)l1I1'I(e, 8J.tЩJМО да Нма.... о дав

по
пу·

та 8кше cyд.llja од просјека, два
до ТРН пyrз више судова од про

СЈека, а И3)"X'nlО ве,,1ИI( број нс
рнјешених предмета - IIСТЗкао

приликом израде извјештаја

је Вујовиh.
ОН је )'I1030рио да посебан

npo(i1eM
IЫШ

npeдстааља

нсдово

IlIIВО ОДГОВОРIIОСТИ

У си

стему јавних извршитеља, КОЈИ

_.

j~

llрепознат кроз

IlejIoBOЉllo

nOlllroвaњe профеСIIОНалннх и
C1lIчких

стан.дарда

Замјеник

XQBllOr

У

њнховом

~редсјеДJIИк:а

Вр

суда Црне Горе СПIII

"а В)'чнннh оuијеllила је да је

38-

немарсн БРОЈ Пpeд!>lС'Та КОЈИ су

дије у ~IIOJ Горн !,мају у раду.
Уnзaла Је да судИЈе Л8рничщЈГ

о.цјељен.а OcIlOBHor С)"Да у ПОО
ГОР IЩН имају O~ 900 прсд"!е·

800

(пре

мииистри,

посланнци,

C)mIJe,

l)'ЖIIоци,

помоhИИIIН

миннстврв, шефоlШ

kIIбннстз,

предсједник npжаве ...), llПO је
иезИll11l0

раније уеећање. Љнма су

ОДIIОС)'

на њнхово

33-

раде умањеис: од 1оо до 1~5

еура, услед МЈера штедње КОЈе

је увела Влада. Истим мјерама
штеДlbе, cMllfЬClle су накнаде по

~.

Мјерама

штсдње,

npeдIIожене
а

у

fКI'I'QМ

и

краје",

КОЈе

су

децеNбра,

УСВОЈеие,

иа

ОСНОII)' ро!\ен.а троје и 8ише .цје

це, за чак 15 одсто.

;.0.

rrред-

Министарство јавие упра_

ве на чиј ем 'Iелу се налази

•

СТУIШК јавне набавке за авиокарте за I«>je ће 113 буџета из-

. '

уcлyry биhе покренут ТIЖOм

па ТCJIе,,?муннК!Шнон~ ЛИlI-

и

20 15.

ГОДнне ана-

cryпак јавне набав~ за ову

ЦИОIIIIX ГЕ ЛI!II КОва yrpoшиhе

за које nЛаЈlира да потроши

.

За Ilаба8ку и ннсталаrUlјУ

док је

у ~одroР!1 UИ ~op. lt . Рц<!ВмЬ

тала еУп раве опреднјељеllО

-

ацноиалИ38W!Ја

судске

старспю I'и: утроШИТII 58.000,

33 опрему за

нновирање

н проширење хардвера пор-

10.000 еура.

за IIаба.вку 11 ниcтanЗUllју
ntтno"Me за YHanpeђeњc и за-

_.... -

мреже lIе см ије бll'nl сама по се-

umпy мреже У 3ГРЗДИ

бн ItllЉ треба се lIoдИТ1I ЦI1.1ЬCM

а за услуге заку-

2,83 М НЛ Н Оll а сура.

ПlМ д<Ж)'МеНТИNа.

~II!1Jeltнo Је да је изв шт,аЈ ко-

200.000 еура,

кова - ~jecHКX .н међУМЈесних
опредиЈе.ъniO Је 150.000. за

информатичке опреме мини-

ЈНЈе припремно Цс М k објСКТИ.... р
.

уcлyre

~обклн~ те.пефоНИје Оflредм-

фебруара. Ми.Анcтapcnю је
06јавмо план јавних наба.вкн

ције правосудне M~, алИ да

Предсјединк Осноаног суда

еур3:

за

ЈсљеllO Је 16.300. закул комуннкauнјских ЛНllкоаа коштаl\е

днјСЛIIIIО је 100.000 сура за

Д80јКТИ

25000
.

услуге OJtPжавања enenpoHских с~едиица Владе. По-

)'kII38.110 и

опрс-

100.000

ЊНХОВО ОСТ6армвањс И '1 наредие 'IСТИрИ године. OIIB је казала

иикаквих расправа НИЈе биnо о
са презентације (ФОТО: Вијести)

ционернма, IЬНХ 01(()
МИЈер,

Срам- ПрмбнnOllН ,

л нзе :Ја потребе рauНОН3.II11за-

)Ссте и:шавајaњt за КОМПЈутери·

на иајвишим државинм фуик

сније. Тнм законом, 38Лослеии·
1013 у aдNн"истрацији зараде су
1I0pacnе од 20 ДО 50 сура У про

сјеку, завИСlto оо година радног

за

циљеви реформе лравосуђа, те

2009, 2013.

ynоредныо ~a другим зс~а,

Ku:e

указала је

двје Вna.дllутомuкљуусвојила

по чему смо веома лоши. кад се

се

релt8Н

ЦНОll3.llюauнја судске и држаа·
HO-ђ'JlOlJl3'lКС мреже, иаводеhн

ПЕЈ-в, за рад судова нзмаЈа 76
одсто укупних средстава. 0110

фуикuнонерима

осам одсто.l'fримаља су смање

снагу је ступио осам дана ка

нспун.еltll С)'ШПIНСКИ'

да Је стретеПlЈОМ маиираll8 ра-

правосyl)а., у ЦрНОЈ Гори се, 11~
ма подаци)!а из ювјештаја ЦЕ·

IOJY

IIHJecy

дa~c у том нзвЈе штају

60"...
- 'у ОДНОС)'_ иа )'9Тlaн бyuет

држ.авним

з;ВЕ;;;~~р;~~~~

даје бмо НСОnXОД!IО nлaннp:rтм

OIIисање прaвocynног систеМ!,

лor Владе СNањеие су зараде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ МИНИСТАРСТВА ЈАВНЕ

~ ~ ЉУД~kII "~ (ХРА) T~a

суђа (ЦЕПЕЈ), I13.'lВ3ja 42 сура
по rnавll станOllНИК3:Ја фунlЩН

лала rpуrщ за

11 ,50

од европског ПрОСЈека сједнице

иа Гора, према налазу Европске
комис ије за ефикаСIIОСТ право

зацију, укапређењс и ICOpнш1\с
њс ит 1'еХ но.пornја - саОШllТНО
јс Вуј~виll у IIII-а1' центру.
ОнЈе имеода ЦРна Гора ПРII

38раде

Веће плате добили еу н по
сланици troјИNа је коефиuнјап
еа JI.5 nOllChaн на 26.
Звхои о зарадама 3allослеllНХ
у јавном есктору објављен је у
Службеном листу 8. марта, а на

Судија дупло ви~е

У Црној Гори има двостру

38

КоефнцијеllТН

миннстара увеhани су са
на 26.

З Н II11IО

yвdlaњe, с обзиром на то да су

раНИЈе ПРИlolалн o.'t

сура.

намllјењено је

В

ладе

50.000, док је

услуге закупа телеКО:.t УНИkll-

Ј 70.000, а за успостављањс

посебllОГ nomoJ7fМa отворе-

IiIlX п~ УОkВИРУ портала
еУnpаваЈОШ 25.000 сура.
МЈУ је за услуге и-",ејл 811Tllcna", система опредијелllЛО
40.000 с:ура, док је за умалређен.е ве6-портала Владе Црне
Горе намllјеtьellО 20.000.
М

111111

ста""""'"

,.-. --

ће

платити

.
] ,Ј милнона сура за "маЈ Кро-

да се n:melia ефmmсиост yкyn_

33 набавку система за 3.11tJТH-

софт" лнцеице за државне н

Вучнинhсаа је додanа да је то
нешто што треба да се узме у
обзир ПРИЛИI«IМ кзраде OIIC 811а

Hor система
се Ile смнје

зплнкauија nЛ8ННР:ШО
сура.

100.000

I'и: rкnpoшити 90.000 заодржаван.с ИI/ФОрмзшtoног система

лн]( .

оствариваља права иа ПРИСТ)'п

МНЮIСТРСТВО јавне управе

за Уl lрављање докумеИТIIма у

та roдишњс по једном

СУДНјИ.

Извршна директорица Акци-

НОГ ФУlIкuноинсаlЫl правосуди ии у ком случају
УГРО;lIfПl принцип

'lрамн - рекао јс Радовиh.

АО.

ту од дос lIала.да и заurпny

ће roКOM марта отвор"ТН по-

opraмe управе. МЮШСТВРСТВО

Влади

11 МИllИстарствима.

д.о.

