д;JIчетартак.l, фе6рУар2018.

ДРУШТВО
АУТОМОБИЛИ СА ДРЖАВНИМ ТАБЛИЦАМА УСЛИКАНИ НА ПЛАНИНИ У СРБИЈИ

ФЛЕШ
Тужиоци казните
м о н стру ме
Невладина организација
Пријате-љи ЖИ80П1IЫ Подго
рица оргаНИ3osaJ1а је синоћ у
главном граду nPOТe<:Т против

насиља над животињама. По
ВОД за проткт је недавни слу
чај вјешања пса у Пе'ПЫ1ЦИ,
a.nи и сви ОНИ слични случаје
ви. НОји захваљујући поједи

НИ'" државниlo4 институцијама
пролазе некажњено.

- Ту прије свега МИCnИМQ на
тужилаwтво, ноје се ДО сада
Qглушава.ло на све наше апе 

ле, поднесене пријаве и допи

се. Мишљења смо да је дошао
ТJЖfYТiIН да У Црној Гори но
начно буде Донесена адекват
на пресуда 1'IpO'МI1I1ocraвn.aчa
ЖИ80ТИња, И да људи зanОС11е

им у npавосудниlol ИНCПnYЦИја

ма коначно ~paiY rкжaэaти да
су ту кано би спроводили за

кон. а не !<ЗНа би давапи ejenp
у леl:lа МОНСТРУИИlolа. као uпo
је то до сада уеијен био слу
чај - наводе у нво Пријатељи
животиња.

м.с.

Спуж6еним возипима

,"'-

и на Коп

Аутомобили који лрипадају Аеродро
мима Црне Горе и ВДТ-у снимљена су
на планини у Србији

•

Службенн ,,н нсан" к ,.roлф"
УСЛИК8Ни су недавно на Копз
онику. P3Дlf се о ВО:ШЛИhlа ре

о "нисану". Њ Мини старства

-

Службено воз ило реги

старскнх ознака ПГ-ЦГ-ОI9

саопштено

Пра1\де. ЗВВIIИЧlfИ спнсВЈС слу
ж6с:них возкnа Мииистарства
прааде и органа у саставу За

овнх

perнcтapcкнx ознака користе

Аеродром н Црне Горе и Вр
ховно ЩlЖ8Вно тyжкnаштво.

у Уредби о возкnнма која

ко~исте Геиерални секрета
РИJlr~ Владе и министарства,

не

припада Мннистарству

вода 38 ювршеu.e кривичних
санкција, сходно закону, по
стоји на сајту Мииистарства
правде

-

казали су из тог ре

IIЮЈа Је доступна на интернету,

"'р'-

иаводи се да В03И1IО perнcтap

Њ МУП-а су за .дан" Х338ли да службенн "нисан" кори
сти Врховно др*авно -тужила

ских ознuа пг-цг -019 при

I

возкnо не ПРНllада њнма.

(,.roлф") Н пг-цг-019 (.. НН
сан") . .,дану" је из МУП-а
возила

Је ••
..........
"

правде су прецизнрanи да то

rnстарских озиака Ш"-МН-310

да

,--

Cnyжбeнo возило ВДТ-а на Ноnaoкину

Пронаћи

пада Министарству правде и
да га користи министар. Ме

мучитеље

ђyrnhl, у том докумеlfI)' се на

шrвo (ВДТ). Према тврдљама
извора .,дана"', службена во

да је службено возило IOCIje је
усликано ка Копаокнху било

Савјет за гра!)анску КОКУро
лу рада полиције затражио је
од директора Управе полици 

води да те perнcтapcкe ознаке

зила која су услнхана на Ко-

устуnљено

припадају возкnу ,,8yДII", док
се на фотографнји усли каној
на Копаоннку види да се ради

паонику твмо су се иалазила

IOCIpHwl'teњe МУП -у, Сектору
за обезбјеђење личности и

је хитно поcтynање и поврат

цијелу не.цјељу.
Из ВРХОВIIОГ државног ту-

ЖИЛШlЛЋЗ ,Даиу" су казалн

на

п ривреhlеио

објеката, за потребе urrнl'teHOГ
л ица.

ну информацију о предузетим

"Гonф", реrистарских озна

радњама поводом случаја му
чења пса у Петњици. Граl:lан
ке Д.К. иэ Подгорице и С. Р. из
БијелогПоља эaтpaжиf1есу од
граllансие коктролне полиције
да nparn и оциј~ пocтynање

ка nГ-МН-910, припадаАеро
дромима Црие Горе.
- Представник синдикал

не оргаиизације Аеродрома
Црне Горе АД је 13. јануара
службено био на КОDаонику

noлицмјсиих~ ПО80ДОW пријаве коЈУ су 30. јануара

ради ПO'ТfUlсивања уговора о

поднијеле полицији, а односи

сарадњи са једним од хотел
ских пред,узеhа. Пymи налози

се на 3ЛOCJiIвљање жмвотиње.

су уредио заведеии и пornи

савјет је издао препоруку да се

с.аин

по пријави граЈ)анки поступа с

-

навели су из предузеha

АеpQЦpOМИ у одговорима дос

посебном naжњoм, eфt.1кааю и

тааљеним .,даиу"'.
Фотографије службених
возила објављене на овој по

професионално.
м.с.

пупарној фејс6ук страници

Формирају
коми сије

изазвале су лавииу коиекта

ра. Грађани су коментарисали

Возило Aepoдpolola ycnнкано на Кonaнl1tty

Министарство рада и соци
јалног старња расписало је
јавни позив неВЛ~ИНИW ор

ганизацијаwа за предnагање
IUIaHOвa у три радна тијела. У
питању су коwисиЈе за распо
дјелу средстава невладиним
организацијаwау 2018. у 06ла

стм дpywтвetta брига о дјеци и
WЛёIДИ wа, старијим лици ма и
ли ца са и н валидитетом.

У коwисијама Н ВО wогуиwа
ти једног IUIaHa.

м.с.

Значај на помоћ
Република Француска сна

жно подр жава р еформске
напоре Црне Горе на rrrrY ка
IUIaнcтвyyEвponcкoj унији, по
ручено је са састанка WИНИС1'ра
унуура шњих послова М.му

да они који у привагне сврхе

17 истрага

У Црној Гори је потребllО
спроводити виwе фннан сиј

СТМ, као н, како је дoдana, по

ских истрага, а од окroбра до
децембра прошле године у

у п рављање одузетом

предмentма корупције покре
нуто их је 17 пp<nив физнчких

рен НМредах у Ј8ЧЗЊУ праеного

лица и десет против правких,

CВOI1.lllТeHO је на OkpymOM сто
пу Центра за моtun'Oрииг и ис
траживање (ЦеМИ). Генерал
иа ди рехторка Дирепората

за правосуђе у Миииcrapcтвy
прцде и шефица радие групе
за поrnuuьe 2з Ма рија .а Л ...

кое.1I Драшковu оцијеиила

и

sиh у пи-ар центру.
Када су у пнтању предме

нмоаи

ти ОрГ3l:Жзовзно г lCpиминала,

ном. Она с матра да је оства

како је рекла, у п ер и оду од
октобра до децембра прошле
ГOДItие , покре нуто је 18 фи

ступањс државких органа

регулаторног и

кнституцио

налиог ОКll ира, али да, како је
дoдana, постоји препорука да

нансијских истрага протнв

је потребно повеharn капаци

тет за вршење финансијских

них. Лаков иh Драшковић је
оцијени.nа да сарадња из:.Iеђу

-Кадасу у пкгању предмети

свих учесника у поступку фи
иансијских истрага мора бlf11(

""""".

IIЮрупције, у периоду опобар
децембар 20 17. щцнне, имамо
покреиyry фНII8Нснјску истра

11 1 лица,

од чега је

14

гу протиа

17 физнчких Н д«ет

у будуl'leм периоду неопходно

правиих лица, док је у једном

аоо: nocлова и weJ)yнapoAНOГ

услове за oдy3ИJIIав.е имовине

преДNету донијета lIаpt:дба о

стечене кркминanном дјелат

прошнрењу финаНСИЈске ис

јачWПI кадровске капацитете
Специјалиог одјељеи.а Вкшег
суда, као н Специјалног др

и

квалитеТНОЈ

досадаШЊОЈ

сарадњи, коју је Француска
пружала нашој земљи TOKOW
процеса придруживања НАТО,
Нухоџиl\ је сусрет искориcrмо
да сагово рницу детаљније
упози а са актив ноcrnма које
Министарство унутраwњих по

слова проводи на плану борбе
против

орг анизованог

кри

минала и корупције и других
видова криминала, суэбијања
нлeraлиих миграЦИја, терори

зwа, иових нормативних рје
шења, нао и процесиwа који
произилазе из преговарачног

Поглавља 24, за ЧИје је спро8ОЈ)ење задужен МУП - саon
штемо је из МУП-а.
м.с.

11 фюнчlOOt лица

жавног туж:ил8llП'1l3. ИC'ПWIа

навела је Лаков иh Драшко-

је н да је неопходно предви

траге против

-

имовинске

кор и -

десетине милиона еура, на

нз буuета roдиwње издавајају

рисниха.

чин к оправданост употребе

Грађани су шаљиво lФNекта

ових возиnа нико не коитро

рисали ла запослени у Влади
иемају од чега да купе СВОЈе
ауто, па возе службеиа.
- Кад смо га частили пут,

лише. Иако право на 24-ча

NornH смо И смјештај

-

напи

сао је јс:даи суграђанин.
Проблем злоупотребе слу
ж6с:них воэиnа годинама уна-

совно коришl'tење службеиих
ВOOИJUIиwају највнши држа.вни
функционери, иа цриoropcхим
ynицама, у свако доба даиа, ви
кендом, празикцнма, Moryl'te је
ви.цјети возкnа службених ре

rистарских ознака.

А.О.

Истраживач НВО ЦеМИ Је

реформ е правосуђа cтвopкna

оДУЗнмања

снраље, регнстрацију, горнво

се аолк своја држава, али не
срце .. - uэao је једаи од ко

лена Ћуришиli казалаједаје

је да је Црна Гора, у процесу

ношl\у, дефИlDlсала постушuс

па, њихово одржавање, серви

на веhеhlИ И ВОУ и бржа.

це Одсјена за континенталну
Европу у Мииистаpcтsy еањ-

- Захваљуј~I\Н н а доброј

Међутим, упркос томе што се
за хуповину нових аутомоби

ДPJКl1Вy lФју ће сјутра ОСТЗВlmt
својИhl П(ЈГОМцима.
- ОВО је чисти примјер како

прав

ДМНI НухOl,lиr.. и диpet(Т09И

ра3ВОја .",,.мс МIftЖett.

задје евидентан у Црној Гори.

БАНКА ХРАНЕ АП ЕЛУЈЕ ЗА П ОМОЋ
МА Ш АНОВИЋИМА

НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ Н ВО ЦЕМИ САОПШТЕНО

Покренуто

llЮpисте службене аутомобиле
иа такаа начин сиромаше СlЮју

дјети више службеника за рад

У Спе цијалном пол нцијском
одјеље њу, IOCIje сада број и 20
пол и цајаца. У наредном пери
оду је, KalOCl сматра, потребио
спроводнти више фи нан сиј
с ки х нстрага, а неоПХОДlIO их

је спроводити н проактивно.
Државнн тужилац у Виш ем
државком тужилашrnу у Под

горици Мклош Ш ОШ lo:и fi

06-

јаСFlНО је да је основнн циљ
изарwилаца кривичкнх дјела
стицање ИМОВНИСЈ:е користи,

па због тога, КЗЈ;О је рекао,

кривична санкција кпи затвор
за њнх представља само РИЗНК
пословања.

м.с.

породица на ледини
Хуман ктарн а органнзација
Банка храие апеловала је на

миле М а шановиli. жнвјело
је њихово петоро малољетие

грађане и друштвеко oдroвop

дјеце.

не IWмпаllије да у СJCJIаду са

- Седмочланз фамилија ЖИ
в и од Миnаиове мате који је
запослен у Кoмyнanнoм преду

могуhиocrnма помоrnу поро
дици Ма ш а иови ti из ЦрI>lНИ
це којима је у yroрак изгорела
кућа.

Пом оh се може уплатити
иа име Мнлак Машановиl't на
жкро рачу" код Прве бак ке
на број 535~20009800286.
Контакт породице доступаll
је)'3 посредcrвo Банке хране.
Породичиа Kyha Мнлана

зеl'tу Бар и мата му је 267 еура,
с тим ппо му се одбија КpeдIП"
који је подигао да би ренови
рао кућу којаје иэгорјела, док
Је његова супруга на евиденци

ји бироа 38 запоwљaвaњe Под
горица и прима надокнаду од

77 еура. Породица Машановиh
wколује четворо цјеце

-

кажу

МаwаllовиJiа у црмничком
селу Попратнице сагорела је
у yroрак ујутро. У питању је
двоспparnа хуl'tа од б8 метара
квадратикх. У тој кућн -осим

у Банци хране.
Истичу да је породица одју

брачног пара Милана и Рц-

дy.1ЮI живот у њој.

че смјештена у једну собу lCOју
су оспособили за кужни сыје
штај, али је она иеусловна за

М.С.

