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ДРУШТВО

ИЗ СДП -а ПОЗВАЛИ ВЛАдУ ДА

ИСТРдЖИВАЊЕ АКЦИЈЕ ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПОКАЗАЛО
Више од двије трећнне цр
ногорских грађана не зна ко",е

МО-.КС да се жали у случају не·
савјесног рада здвоката, а њн·
ХОВИМ радом није задовољat!
сваки пет грађанин, показа
по је нстраживatьe Акције за

КОРИСНИЦИМА ПРОГРАМА CT-;;6РrУiFЧ;иНiiО,Г6СЕ
ОСПОСОБЉАВАЊА УПЛАЋУЈЕ ,",'

Петина граЪана

људска права (ХРА). На лане!!
дискусиј и ,,Адвокатура у цр
ној Гори у контексту реформе
правосуђа" констатовано је да

незадовољна

је у протекле трн године суд у

18 случајева разријешно бра
ниоце, ВIlГЭЖОванс по службе

ној дужиOC11l, 'Због "еС8вје
СНОГ рада .

из ХРА су казали да је НС
тражи8аЊе

о

рсз)'ltТUТ1!мв

радом адвоката

прнмјене с исте ма ДИСЦИnЛИН
скеодroворностк ад80ката по

казала да је пocnедњкх roAН
на био ДОМиНантан принцип

незамјерања

колегама,

бкло

у однОС)' предсједника судова
према адвокатима, било уну

тар Адвокатске коморе (АК).

- Тојеyrpoзилопринцкn ус
постављаља
професионалне

• Забрињавајуће је да чак 69 одсто испитаника, више од двије
трећине унупног броја граћана који <::'f испитани, није знапо коме
могу да се жале у случају несавјесног рада адвоката, уназала је
Горјанц Прелевић
• у око 80 одсто случај ева адвокати <::'f успјели У споровима бес
платне правне помоћи, казао је предсједник АК Здравко Беговић

Хидроеяектране
граде само

одабрана дјеца

одговорнocrи као И повјере
ње јавности у рад Адвокатске
коморе н адвоката

-

•

поручила

је юврwна диреl\ТOрнца ХРА
Теа Горјаиц ПрtJIсвнli.

дроцентрале, немојте бар осталу дјецуускра
ћивати за доприносе за здравствено и пен
зионо осигурање, поручи о је Мирко Станић

Како је појаснила, у истра
жнвању које је ХРА организо
вала са Це МИ-ј СN , учествова

по јс:

1.016 rpaljана, од којих је

yrвpђeHo да је ЉИХ

157

kOpН

cтнno услуге адвоката.

Од 157 људи. 56,4 одсто
је било потпуно илн углавноы

-

не адвокатске услуге, 20 од
сто није било задовољно или

углавном ннје било задовољ
но, а Iб,5 одсто и јесте н није
било задовољно - указала је
Она је HarnacMa да I:IзјВIi
ш е забриљава податаЈС нз "с

одсто

Iiспнтаи liК3, вмше од двије
трећнне укупног броја rpal)а

на који су испитани, peкno да
инје знало коме могу да се жа

ле у случају несавјесног рада
адвоката.

-

М нслимо да Адвокатска

комора треба да уради више,

да на својОј веб странНЦИ об
јави упутство f1>3ђанима како
да налишу npијаву, шта да иа·
веду у љој, и у ком року мора

ју даје ооднесу

-

оцијенилаје

Горјанц Прелевнh ..
Она је навела да у Адво
катској roмори н.ијесу обавн
јеuпени да је било спучајева

разрјешења бранилаца по спу
жбсној ДУЖноС1И, иarnашава
јућн да Законнк о кривнчном
поступку обавезује предсјед
ника суда да о сваком разрје

ухазује да грађани и kIIијентн
иијесу бнли обавнјеuпени о

ниn адвоката у трајаљу од

кати разриј е шенн због наса

једие годи ие

прецнзирала је

вјесног обављаља дужностк.

Горјанц Прелевиh .
Указала је да се износн НОВ

Сматрам да је то минорио.

чаних кa:lни, које су досуђи
ване, крећу од 500 до највише

по службеИОЈ дужности, нити

npијаве сувише кратак - иста
кnaj e директорнца ХРА.

1.250

бесnnатиу правиу поыоћ ниј е
сам добио. или је то ствар су

року у коме могу подинје
ти прнјаву, као и да је рок од
шест IIIjeceUH за подношеље

Она је навела да је од
пријааа, само

14

21 4

довело до

тога да се спроводи поступак

-

еура, оцијењујуhи да те

казне ннј есу довољие за re-иералну превенцију. обесхра
бриваље кршења нормн .

кna

да

су

днсци nл нн с кн

ор

гани Адвокатске коморе у по
следњих пет година ријешили
укупно 21 4 прнјава.
- Од тих 214 црнјааа, Ди
сциnлииски судје )'П!рдно од
гов орност У само четири слу

чаја, што је маље од два одсто.
ВелиКII број пријава -63,5 од
сто је одбачеио због застарје
лости. Osaквa стзтисткn иам

Ниједн о рјеll!"ење за браниоце

преко

Суочавање има ефекта
Диcцимwюoи."......AдвoнaItнe

....... с:.. _

кuao ~ да има eteкra кад 11*1 пут с:уоче CrPatМ и адвонате.
- ttapoчитo над aДIOММY npeэeнntpaМO ЧИIblIНИЦ)' и суочи
мо га са истмм. он !lIКAo)Чf una тре6.а нanpa8И1'М намо би 1"0
loICПpa.IO - н.ео је Пonoвмl'l у nи-ар центру.

-

У поступцима у којима је

)'П!рђено да ДНСЦИnЛНJIска од

говориост тројици адвоката,
четирн су БНllе yrврђеие од

Предсједник Адвокатске ко
море Здравко Беro... Ь казао

је на панел дискусији да не
памти да је један 38К0Н ФУНК
ЦIIОllисао на бољи начии од
3акона о беспщrrnој правној
помоћи . Прецизнрао је да су у
око 80 одсто случајева, адво

су три

кати успј ели у споровнма бес
nmrrHe правне помоћИ.

НОВ'1ане казне и једна мјера
"ривремсног брисаља нз име-

- На крају испада да постоји
18 рје шења у којнма су адво-

говорности,

нзречене

личне

ЊНТII незапосленост, чија је
стопа БНllа преко 22 одсто, и
таква одлука најбоље одслн

жио је власт да покушава вје

кава

22 одсто.
- Влада

лоrnку

појединаца

нз

н езапосле

седм ице

је током протекле

oдnучила

да

нзведе

саља внсокошколаца, којн се

НОC'ПI

налазе у

што је са писте Завода избри
сано
2.735 висоКDШlrollаца

владнном

програм у

стручног оспоеобљаван.а, са
евиденциј е незапослених.
из СДП-а су позвали Владу
да ВИСОКОШI(О1щнма ynnаћу

је доприносе за здравствено
и пензијско осигураље, с об-

иоћн смаљи стопу нeзanосле
за

тр н

процеlПа

тако

који одрађују стручно оспо
собљавање. И то би БНllО ра

зумљиво, и подржаио, да је те
младе људе превела у СТ8'Ј)'С

запослених на одређено ври-

неколико

дана

предлог

нове

Т8рнфе доставlПН свим црно
го рским адвокатима.

Суштина нове адвокатске

тарифе је фокусирана на број
11 , који се тиче заступања в н
ше особа. Такође, по аажећим
порес КIIМ проnнсима, обаве
зе

младих

адвоката су веома

велике и преузећемо све да
Мин нстаpcт1lУ фннанснја по
нудимо предлоге како би мла·
ди

адвоюrrн

н а п акшн

начин

могли да дефннишу своје по
реске обавезе
говнћ.

-

истакао је Бе
д.о.

знро м да НХ внше не третира

јеме - саопштио је ои .

по незапосле не, поручујуhн

да само изабрана дјеца у цр
ној Гори rpaдe хнщ:юелектра

из СДП-а су позвалн Владу
да

с вим

запосленим

ви соко

школцнма

у6удуће

ие, нмај у ексклузивне ПЩIЖllе

Доnp нн осе

за

барове н возе аутомоБНllе од

пензијско осигураље, како то
предвиђа 38КО1' и као што раде

50.000 еура.

ynnаћује

здравствено

н

qни су јуче тражили да се

сви други цослодавци . Станнћ

разЈаснн љихов правни ст:пус ,

је истакао да је недоltустиво
да Влада буде јеДНlIИ посло
давац у држави којн својим
запосленима не ynnaJIује пен
зијско и здравствено оснгура

и да им Влада, уз IlaкHaдy за

IlOcao

којн раде, ynnаћује до

npинос за здравствено ОСИГУ·
раље , као и да им иде ст8Ж.

Један од високошкол8Ц8 ко

јег је Завод избрисао са еви
денције је Владо Лалllчнli,

П одсјетнмо, 0 11 је поднио
тужбу пpornв Мннистарства

унутрашњнх послова, тражећн

седмнце позвани у З33 да пот

с ам да из директног разговора

са њим чујем докле је CТllrзо

љеroва порука коиачно cmгла

страха од премијера и КрИМИ

у ()11(РИвањ у ндентитета поли

до мннистра Мемуднна 8у
Jtо uиliа.

налаца у ун нФОрми полиције.

цајаца, који су ме ФНЗlIчкнна

да му се на име нематеријалне
штете исnrurrн 75.000 еуразбог
тoprype од стране службеll Ика
полиције коју је претрпио у

пншу н ов и уговор о учество

да закаже тражеин састана к из

три наврата. Ранчевнћ је ту

ње са евиденције liезanосле

Након неколико н еуспје

ни ч иљеницу да сам ја Србнн,

жбу подни о јерј е у периоду од
17. до 24. октобра 201 5. године

них. Лаличиtl је додао да сада

властима МУП-у lJpHe Горе,
ОЕБС-у и медијнма", како би

смаљи

ност, чија је стопа БНllа преко

нзвјесну алхемију н да преко

обављао своје радне задатке
новинара-уредника ИН4С у
октобру 201
годин е. Желно

s.

uпачки да

(сдП). Та партнјајучеје изра
знла HC3aдOBOЉC11IO због брн

ОЕБС-у и медијнма, како бн
моја порука коначно cтнrna н
до министра Нухоџиha. Ми
нистар није желно и није смио

"окупац ноним

Члаи
npeдсједништва
С)Џ1-а МIlРКО ет.НIIВ оту

да је Адвокатска коыора фор
мирала радну групу која Ье за

Министар се боји премијера и криминалаца
писмо

иезапосле н а л ица

незаинтересова

ОКУПАЦИОНИМ ВЛАСТИМА ЦРНЕ ГОРЕ

ре и о

као

333.

ности - нстакао је Беговнћ.
Го80рећн о новој адвокат
ској тарифи, Беговић је казао

угврђиаања
oдroвopHocтк .
Горјан ц Препевић је IIСТ8ЮIа
даје сваке године барем један
тај поступак 3а&ршен обуста
вом због застарјелocnt.

нмали

да који сматра да нас не треба
обавијестмтн о томе илн је то

ГОЈКО РАИЧЕВИЋ УПУТИО ОТВОРЕНО ПИСМО МЕВЛУДИНУ НУХОЏИЋУ И

YpeДjI HI( nopтana ИН4С Гој
Ј<О Ранч е8нIi IlOслао је отво

брисаљу незапослених са те
евнденције је пре8Э.ра, КI)јои

за бранноце у предметима за

ствар

шењу 06авнјеС1И АК
Горјаиц Прелевнh је иста

док су здравсгвено оснгураље

влacrn, оцијењено је нз Со
цнј алдемократске
партије

Горјанц Прелевиh.

69

Одлука Завода за 3аПошља
ваље lJpHe Горе (333ЦГ) о

се вјеuпачки покушава сма

задовољно квалитетом пруже

траживања да је чак

Пошто само нека дјеца могу градити хи

кoj ll је

навео да су протекле

ваљу у програму радног оспо

собљавања, али да им нико
није peno да то значи брнса

ње.

- Не граде сва .цјеца у цр
ној Гори хидроцеитрале, ие
го само изабрана. Нијесу сва
.цјеиа власннци ексклузн вннх
плажиих барова нн М8ркетнll
ШКIIХ агенција. Не возе сва
.цјеца у Цриој Горн возила од
50.СЮО, него она нзЮрана. По

нијесу "н Не381lОслени, али нн

више пута бруталио претучен

запослеии, јер немају

yroBOP

за доприносе за :щравствеио

усповима представља додзnш

QДНoc према мојој ниицијативи
о BallcyдcКOM поравњању. Тако
ђе, обавјеuпавам ОЕБС It јав

што само неп .цјеца могу гра
дити хндроцентрале, немојте
бар ОСТaJIУ .ајецу ускрahиватн

током протеста ДФ-а у Пoдro

о раду, нlПII им се уnлaJIује

и Ilензионо QCигурање. Њима

масти lJpие Горе Мевлудином

ттроблсм. Опюрено писмо само

ност да сам одустао од тоrз да

рици. Сва три lIyтa пребијен је

здравствено oCНlypaњe н стаж

lIе r1Лаћате субвенције по км

Нухоuићем са јасно дефиниса

је још један апел ие би л н ме

се нзврши процјена моје пичне

док је обављао посао уредни

за посао којн раде по том про

ловат сату, "е отимајте ИМ бар

ним предлогом теме за разro

МИНllстар упознао о учнњеном

безбједности, као и безбједно

граму.

вор. одлучио сам да пошаљем

сти моје ПОJЮllнце. О томе ћу

oтвoptllO писмо окупацноннм

везаllО 18 случај мог халшења
11 пребијања од стране ПOlJи

ка, односно током извјештава
ља са протеста. ТИ случајеви

влacrnма - МУП-у Цplle Горе,

ције, који Је почиљен док сам

добијали накнаду у износу од

PaJt'1eBllh.

до данас нијесу расвијетљенlt
н ПРО1IССУИР8ЈIН.
ДЖ

-

шних

покушај а

Ile треба

заборавЈПИ

добнјем

православне вјеРОltсповијести

одговор нЛ1I закажем састанак

што очltгnедио у окynационим

са

оку паци оннх

министрои

да

Наравно,

папи у три наврата. Осим овог,
очеКН880 сам да чујем и његов

се лично брннути

-

tlОРУЧНО је

обавезне доприносе lIа IШату

До сада су ВИСОI«)ШКОЛЦИ
ПQЛОВlше

npocje'1lte

3<lpaдe,

од

252

еура мјеССЧIIО

-

пору

чно је Ст8lшh.

~O.

