Црна Гора
ВЕСТ ПО ВЕСТ
ЗАЈЕДНИЦА ИТАЛИЈАНА


ПОМОЋ ЗА
СТРАДАЛЕ

КОТОР - Током овог месеца на
подручју Црне Горе организовано је прикупљање помоћи
за страдале у земљотресу који
је недавно погодио средиште
Италије. Акцију води Заједница Италијана Црне Горе (ЗИЦГ),
која је позвала све чланове,
али и друге који желе да помогну и дају свој допринос
солидарности када је у питању ово подручје где је потрес
оставио тешке последице.
Канцеларија ЗИЦГ у старом которском граду је за све хуманисте отворена свакога дана од 9
до 12 часова.
С. Г.

УКОЛИКО ДФ ПОБЕДИ


КОСОВО ЋЕ
БИТИ СРПСКО
ПОДГОРИЦА Функционер
Демократског
фронта Небојша Медојевић
најавио је да ће
будућа Влада
Црне Горе после избора 16.
октобра, у којима ће, како очекује, кључну улогу имати ДФ,
поништити одлуку о признавању тзв. државе Косово.
- Косово не признаје Црну Гору у постојећим границама.
Влада ДФ ће повући одлуку о
признавању Косова, јер тако
раде праве патриоте - написао
је Медојевић на свом фејсбук-профилу.
В. К.

Уторак, 6. септембар 2016.
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БИВШИ РАДНИЦИ КАП ЈУЧЕ НА 50 МИНУТА ЗАУСТАВИЛИ САОБРАЋАЈ У СМОКОВЦУ НА УЛАЗУ У ПОДГОРИЦУ

ПЕНЗИОНЕРИ
БЛОКИРАЛИ
МАГИСТРАЛУ

ИСТРАЈНИ Полиција упозорила пензионере да ће употребити силу
уколико се не разиђу, протест настављен пред зградом Скупштине

Ако им за седам дана не буду исплаћене отпремнине, доћи ће и остати шест сати

М

АГИСТРАЛНИ пут
Подгорица - Колашин у месту Смоковац, на улазу у главни град,
био је јуче блокиран на педесетак мунута због протеста пензионера Комбината
алуминијума
који се боре да
остваре
своје
законско право
на отпремнине,
које им оспорава Влада Црне
Горе.
Уколико им
за седам дана не
буде исплаћен
новац, блокираће саобраћајницу на Смоковцу
током шест сати
- од 12 до 18 часова, најавили су пензионери током
јучерашњег окупљања. У
међувремену,
протестоваће испред Скупштине и
блокирати Булевар у центру града. Они директно
оптужују премијера Мила
Ђукановића што су прину-

ђени да се на овај начин
боре за своја права.
Око 250 пензионера КАП-а окупило се јуче испред
Скупштине, а пошто нису
добили никакав одговор у
вези с решењем њиховог

разиђу, јер ће уколико то не
ураде, полиција употребити
силу, и дао им десетак минута да одлуче.
Представник
радника
Никола Раковић поновио
је захтев пензионера - да

да испоштује закон. После
тога, људи су се склонили
с пута, али су остали поред
магистрале до 14 часова,
а затим поново отишли до
Скупштине, где су били до
16 часова, блокирајући Булевар.
Пензионери су протесте
започели крајем марта,

Влада је, међутим, поново закључила да је закон
неприменљив, и упутила га
Скупштини на поновно разматрање.
- Ако Скупштина истраје на постојећем решењу, треба да пропише да
се ово право односи и на
раднике који су у истом

ЗА 420 ПЕНЗИОНЕРА, 5,45 МИЛИОНА

ДОСЛЕДНО Каповци јуче у центру града пред црногорским парламентом

проблема, упутили су се ка
излазу из града према Колашину, како су били и најавили. Око 11.30, на Смоковцу
их је дочекала многобројна
полиција. Командир полиције Дарко Кнежевић рекао им је да немају дозволу
за окупљање и да се мирно

им се за седам дана исплате отпремнине које им
омогућава закон усвојен у
Скупштини у јулу прошле
године и који је требало да
се испоштује до 1. марта
ове године. Раковић је истакао да је премијер одговоран за то што Влада неће

ВИШЕ од 400 радника КАП-а са по више од 30 година радног стажа
2013. године отишло је без отпремнине у принудну пензију, умањену за 2,5 одсто за сваку годину која им је недостајала до пуног
радног стажа од 40 година.
Законом о буџету за 2016. годину опредељено је 5,45 милиона евра
за њихове отпремнине, тачније њих 420 требало је да добије од
6.000 до 14.000 евра, у зависности од година радног стажа.
свакодневним окупљањем
испред Скупштине, од које
су затражили помоћ. Група
посланика обратила се крајем јула Влади са захтевом
да испоштује закон, након
чега су пензионери "замрзли" протест, да би се окупили крајем августа.

статусу (Рудници боксита,
ФЕП, "Монтавар Металац", "Прерада", "Ковачница") у оквиру буџетом
за то резервисаних средстава - поручено је из
Владе. 
Јулка ПЕЈОВИЋ
Биљана РАДОСАВОВИЋ

ВДТ И ЦИВИЛНО ДРУШТВО


КОНТРОЛОРИ
ИЗБОРА

ПОДГОРИЦА - Врховни државни тужилац Ивица Станковић
потписао је јуче меморандум
о сарадњи са НВО које прате
предстојеће изборе 16. октобра. У име Центра за демократску транзицију то је учинио
извршни директор Драган
Копривица, као и Златко Вујовић, председник УО Центра за
мониторинг и истраживање.
Документ је, како се саопштава, потписан ради превенције
и сузбијања кршења изборних
права.
В. К.

РЕСУРСНИ ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ


ПОДРШКА
НВО СЕКТОРУ

ПЉЕВЉА - Подршку невладиним организацијама на северу
Црне Горе убудуће пружаће
НВО Бонум из Пљеваља и НВО
Бјелопољски демократски центар из Бијелог Поља.
- Задатак локалних ресурсних
центара је да пружају услуге
локалним невладиним организацијама и заинтересованим појединцима у пољу
правног и финансијског саветовања, писања пројеката
као свих других тема које су
важне за развијање НВО сектора у њиховом општинама казала је Амра Струјић из НВО
"Бонум".
М. Д.

СКУПШТИНА ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О "ШВАЈЦАРЦИМА" СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ У БУДВИ ПРЕЛОМИЛЕ

Самостално на изборе

Клијенти
коначно
одахнули
Одлучено је да затезна камата неће бити наплаћивана
ПОДГОРИЦА - Око 500 црногорских грађана који су били
"заробљени" уговорним кредитима са Хипо Алпе-Адрија
банком (Адико банка) одахнули су јуче након сазнања да је парламент усвојио
предлог измена и допуна
Закона о конверзији кредита у швајцарским францима
у евре. Посланици су јуче
прихватили два амандмана
ДПС-а којима се прецизира да се клијентима који су
преплатили кредит врати
новац, док се затезна камата
неће наплаћивати. Према
томе, сада да ће сви грађани
који имају кредите код фак-

торинг компаније Хета или
су их отплатили пре времена моћи да конвертују своје
кредите по каматној стопи
од 8,2 одсто годишње.

ЗАХВАЛНОСТ
ПОВОДОМ усвојеног закона
огласио се представник клијената Драган Сенић.
- Драго ми је што је изгласан закон у интересу грађана Црне Горе
и то једногласно. Исти такав је и
Хрватски сабор усвојио једногласно. Захвалио бих свим посланицима што су нашли компромис
- рекао је задовољни Сенић.

Међутим, посланици нису изгласали амандман да се
Хета третира исто као банка.
- Ако ДОО има право
да наплаћује камату, онда
обавља банкарске послове.
Хета је с попустом откупила кредите и већ зарадила.
Награђивати Хету са 8,2 одсто камате је заиста неприхватљиво - казао је Небојша
Медојевић из ДФ-а.
Потпредседник
парламента Милутин Симовић
(ДПС) казао је да та партија
одустаје од тог амандмана,
након чега су посланици
(њих 78) једногласно усвојили закон. 
В. К.

БУДВА - На локалне изборе 16. октобра, будванске
Социјалдемократе изаћи
ће - самостално. Изборну
листу ће предводити Жарко Радуловић, председник
Црногорског туристичког
удружења и сувласник
елитног хотела "Сплендид".
Ово је једногласна одлука Општинског одбора
СД, партије која је настала након цепања Социјал демократске партије
Ранка Кривокапића, која
је осамнаест година била
на власти у Црној Гори,
заједно са ДПС. То се догодило, након што Кривокапићев СДП није дао подршку Влади Црне Горе.
- Уместо празних обећања нашим грађанима
ћемо понудити решења
за проблеме које их муче - казао је Радуловић.
Социјалдемократе не желе надгорњавања и свађе,
већ настоје да окупе добронамерне Будване, како
бисмо прво утврдили приоритете, а онда почели да
их реализујемо. Основна
претпоставка за то су људи - успешни, стабилни,

поштени и надасве одговорни. Верујем да ћемо
бити кључни део будуће
власти у црногорској туристичкој
престоници.
Тиватски избори у априлу
ове године су потврдили
да СД има свуда приста-

ОЧЕКИВАЊА Жарко Радуловић

лица, и то у приличном
броју.
По речима челника ове
партије Ивана Брајовића, актуелног министра
саобраћаја у црногорској
влади, СД ће настојати да
очува изворне идеје социјалдемократије, која је популарна свуда на просторима екс-Југославије, али
и у западној Европи.  С. Г.

