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ДРУШТВО

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ О ИСТРАЖИВАЧКОМ

ДПС НАЈВЈЕРОВАТНИЈЕ ПРЕУЗИМА КОНТРОЛУ НАД САВЈЕТОМ РТЦГ

НОВИНАРСТВУ АИВО ОРАВ ПОРУЧИО

Кадију смјењују,
Шундић за в._д •
Административни одбор на данашњој
сједници
предложиће
Скупштини
члана Савјета РТЦГ. а за ту позицију

•

Јавни сервиси
морају бити
независни
Јавни сервиси морају бкrи

независни и зaшrиhеНJI од нсо
npиКllaдllОГ yrnцaj8 и ПOSlIПИЧ·
ког притиска бмло које стра

не, ПОРУЧНО је шеф делегације
Европске уније (ЕУ) у Црној
Гори Аиво ОР8В. Онје на реги

оналној конференцији "Значај н
ПОЗИЦИЈа истраживачкor

нов и

нарства у јавним серВИСИlol8 на
западном Балкану" нarnасио да
је од юьучног икrcpeса за демо
кp3'ПIју да новинари слободно

..

извјешraвaју о ,,вруhим" ПМ8'

Амбасадорје казао даје еми 
сија .,механюаы" oдnичан при

Njep

истраживачког

новкнвр

кандидовани су професори Богдан
Ашанин и Иван Јоветић. Према нашим
информацијама. Скупштини ће за чла
на Савјета највјероватније предложити
Ивана Јоветића који предаје на удг. гАје
је један од оснивача Мило Ђукановић

од

експресних смјеиа и ииено

фонске позиве.
ШуидиЈ\ би обављао фун к
цију В.д. генералиог днрек

европских

ваља нов и х члаиова, на јед

торв

вриједнocrн и ltЉучни елемеlП
приcтynaњa lJpие Горе ЕУ.
- Независни, nлypac1WIJOI н
сиажни медијн OCHO~ су сваког

ној од наредних сједница
највјеРОВЗ11fије ће смијенитн

избора новог чепника јав
ног сервиса. На позицију

генералиу дн ректор и цу Ан

генералног

дријаиу Кадиј у, а н а љено

смо раније пнсалн, требало

мјесТо за вршиоца дужности
Божидара

би да дође бивша pekТOp
ка Увинверзитета Црн е Горе

Шуми&'а ,
сазиаје ,,даIЕ ".
П рема и н формацнјама којим
рас п олажемо, планирана је и

(уЦГ) Радмиnа Војвовиli.
Војводиhева је блиска сарад
ница предсједника ДПС- а

смјена актуелног предсјед
ннка Савј ета, доктора Вnа
nимира
Пави&.евиfiа .
На

Мнnа Ћукановнliа.

приче КОЈе би погађале ЦИЉ, јер
ТРОШИМО иовац rpal)aнa - по

рица Радно-телевизиј е . lJpие
Горе (Р11Џ) A!lдрмјаиа lCaJUf-

тија социј алиста (ДПС) по
ново би преузела контролу

изражаваља

Caвjer

меднја једна

фундамеlПWIННХ

Радио-телевизи-

је Црне Горе (РТЦГ), након

друштва - закључио Је Upзв.

Јавии сервиси имају обаве
"ЈУ више да развијају истра.жи
Il3'lКО иовииарство, стварају и
јачају истраживаче редакције,

хоје би производиле озбиљне
и oдroворие професионалце и

ручила је генерална днректо

(в.д.) им еноватн

тај иачин Демокартска пар

ства, ,.шro је прилично ријC'ТКD
у penlol{}"'.

ја . Она је иа скупу о истражи

и ад јавним серв н сом, упр кос

вачКОN

упозорељима

Посебно ми је драго што је
емисија oMoгyhкlla формираље

је

иcтpaживaчкor деска IФјк води

седмON силом".

-

Ннје 6нnо
Ha~
eткa
.
дајеу

ар.је

"-""iY
.........................
ИЈ

" ' ...

~.

иовинарству

казала

да

нстраж:ивачко новннарство

"сltЗГЗ због хоје 'Еас назнsaју

н справљати

дpyшт1Ieне девијације и од нн
СТИ1)'ЦНја тражнтн да .цјелују иarnэсила је Каднја.

ДilJlllO noэмтмвaн
ДOnI>aja у

теоperкрача.

у OIIOМ f1IOЦeC)' С8М ..ају ва
НOiYуnory.

да ра3М01Ј!е MOryhнocт форми
раља нстраживнчхих редахција
у ЉИХОВИМ AoIедијским кућама

казао је Орав.

орав је рекао да је од кључ
иог

интереса

за

ror проце

са. ОНи играју кључну улогу у

обликоваљу медијсЈСОГ npocro.
ра и lC)'Л1)'pe новииарства. 3aro

се Nopajy прll,ЦpЖЗllЭ'l1l најве
hкx етнчких стандарда. то Је и
разлог што треба да остану не
зависии и зaштнl'iени од непри
кладног ynщaја и пonитичког
притиска било КDje врсте - на

rnасио је Орав.
Додао је да је ЕУ помно пра

"IЮIа иедавне догађ~!.l_вези са

изнсирамо МexaнизaN, а треба
и ви да буд~ поносни - казао

је он.

Нarnасио је да су слобода

Админнстратиани

Кадије због пропуста веза

н овина,

одбор ће на даиашљој сјед
ници нај вјероватније пред
ложити Скупwтин н да се за
члана Савјета РТЦГ изабере

кадар,

ђ)'Дете

што сте. ypaдиI!И и објавifГC
иcтaкnаЈе Кад.кја.

-

roдинe06јaвмnaнаaюwТвмтернanoryданacr.t-

t\tOeaIN aктyenнa l1OIIИn8Cit у том weдм;y, .... се

,IМJ8КIНO~уrмтaњ.м.eroвaнe3МИtИOCТ.

јавног сервиса чиие Влади
м ир П авићевић (предсјед-

мо је захваљујyhи присебности
љиховог lФNШНје Тихомира Р..
кочtВI!IU избјегиута тpaгtдИја.
како сазнајемо, РВlCDЧеаиtt који

професије - HC"ГaXllaJ e Каднја.
Радка Бечева из Е~пске
радн~днфузие уније (ЕЬУ) ка

шње стране

npнмијemо је мrpy са yнyrpa

зала Је да Јавии сервисн допри

редакциЈУ

и

ре

ОЦИјен~о
'е да су м~изии
:шоуп

гиоиу.

исти у ЦИЈелом ре

ако је рекао, "тс пonу

КРНNииanне

струюуре

имаЈУ

сличне или исте савјemике".

АО

геиералну

ди р екторицу

РТЦГ, н акон тр и круга гласа
ља на сједнкци Савјета. Она
је и меноваи а иакон трећег
круга rnасања у кој ем је до
била пет rnасова, док је њен
пpurивкан идат Рад ојка Ру
товн. имала rnас маље. Бо

жидар Шумдић 201б . годин е
био је в .д . директора РТЦГ,
а сада обавља функцију са
вј етника у РТЦГ.

Спасена породица
се случајно задесио у блиэнни

истраживачку

це Р ТЦГ Андрнјане Кадије и
Владимнра Павићевића .

М.М.К

вријeдиnн повјерење грађана и
иanОЈСОн, као xyha, осјеткли MoI\

уредничку иезависност Радно

вјету, која му је п отребна за

cNjeHY генерал н е директорн

за

спавали Бехаровкh, љегова су
пруга. и малoљerно дијете и са

- С друге странс, тиме с мо за

ва

во преузео коитролу у Са

~~.:; ИЗГОРИО СТАН КАСЕМА БЕХАРОВИЋА

изиесених у е1rolНсији фОрмира

ПОДРжа

,.подобиих кандидата" гото

НО~јеријечо .......јима·.

тужилaomю на основ)' доказа

сервиса наставИПI да

ие треба да се мијеша у њи

на је у марту прошле године

које 1'ЖIИI'fЦИie',1-МIИ ИNit такву НiIIoIjepy, noce6-

могу помјерити fl)ШIнце . Под

ју стално да воде. Онаје додала
да ЕБУ прlml дешавања у РТЦГ
и да вјерују да ће Савјет јавног

Упркос
упозореЊИNа
европски х звакичниха да је

ХОВ рад, ДПС је и меноваљем

cмnи су се срединои марта npowne ~, ~

сјcllа да је Специјално државно

лак и да је то бlПkЗ коју мора

истра

једно г члаиа Савјета, који ће
доћи на мјесто Гораиа Ђуро
в ића, које г је Скупштина Цр
не Горе раније разријешила.
Актуелни сазив Савјета

Независни медији кључни за интеграције
Подсјетммо да је Aм6acw C~

l'1aнa земља" показала kOJ1НЈСО се

кarnашавајуl\и да тај посао није

презентовање

Андријана Кадија изабра

Оиа CM~a да. је e1rolHCHja
,.механизам серИЈал01rol "Обе

носе друшпу као Јавно добро,

за

живаља о rneAaHOCТH.

независност медија кључиа
за интеграције и да политика

медијима на основу cnoco6ttoaм, а не napтмjace:
npмnaд-юcn.I.
ДeNOНPaТCКa партија социјanиcril раније је саonwntIIа.да се ~ није миjewana у рад 6мno

C"ПIЭ.ри набоље, вриједно уа.ци

них

Иван Јоветнћ.
У иаредиом периоду оче
кују се kaндндarype за још

иэ6ор К8НДНДiIТiI эа лидерске noэнциte у jaet.мм

Је да имате жељу да МИЈељате

политику

на последљој сједн ици Са
вјета РТЦГ тражн о смј еиу

iIГONItoeАч6асадеСАдДOlШlО је у јекуl1OllМТМЧмих и мeдиjooIx EЏmICaКi на nojeдмнe чnaнoee
Caвjп.I РЩГ и PYIIOEIOДC1Wa jaeнor сервиса, са
I.\ИЫМ да ~ иэдe;cr8'fiy0l;- и ~ ~

!ie-

заступа

наших

саз н аљ н ма

~ьe је Ј«ШНКQ у љега
pYJtтe. У стварнOC"ПI п<nJ!cбно

дакције рщг Мирко Бошкови1l

нелРОМИ

фуикци оиер ДПС-а Сnобо
дан Пајовнli.
Умјесто
Николе
Вукче
в ића, за члана Савјета РТ-

отворено

Мило ЋукановнlI. Према по

Јавног сервиса, IW~ да noдpжaвaју

истраж:иIl3'lког деска и иадаи се

ocrarn

М.тре

ви&. подн и о оставку. Умјесто
Ивана Митров нhа, у Савје
ту је нменован дугодншљ н

ви&., Пер ко Ву котнli и Игор
Томи&. . Мимо ДрашковИn
блиску ДПС-у. ДрашковнЈ\ је

њеие eeponcкe и еероатлактске acnиpaције. ре--

тenевизије Црне Горе.
Уредник исгражнвачке

да ћс подршка

реса, док је Иван

ник), Драга на ТрипковнЬ ,
Слободан Пајовиli, Миnан
РадовнЬ , Мимо Драшко

оснивача

узданим

од

Оправдаље је лако иal\к.

-

члановима Савјета УГЦГ.
-Caвjer је подржао оснивање

јељена. Поносни смо што фи

Горан ЋУРовнfi (НВО) због
н аводног конфликта ИIПе

ч нји ј е ј едаи

коJ1Иl!O дана уочи избора reНePaI1ttOГ директора

AoIa,

Јавн.н емиrepи требало би

контроле у јавном сервису у
претхОДНИХ неколнко мјесе
ЦИ, па су разр ијешеин доса
дашњи чланови CaBjera, ре
дитељ Никола Вукчевиli н

вети1lа ј е предложио Ун ивре
знтет Доња Гор ица (УДГ),

је,wтoје, КiIКO СУ на&еnИ, ltIbY'*fOэаЦрнуГоруи

жнице које су окоичзне осуђу
јућом пресудом.

-

ДП С је почео преузнмаље

Кадија
цг предложеии су редовии
професор Медицииског фа
култета Боrд ан Аwанин и
професор Иван Јоветиfi . Ј о

вw да noдpнcaвa ~ и 0,!Ј"О8ОРНе меди-

дијских куtla, па чак и илузија

по предмет и покренуло 01П)'

да буду предводници

како

дeлeraција Eeponcнe уније у Црној Гори, orла-

демократско

етнчке стандарде.

д иректора.

JIМ'НIX држаеа У Подгорици У октобру ~

дpyшпIO да иовн.нари слобо.цко

извјештавају о ,,вруhиы" тсма
ПОПnYЈУ11и У исто вријеме

Ilије одговарао на иаше теле·

односно

на cnмчaн Нi'Иt aМePtМCa ам6асада, али и

oдroворин и станете иза оиога

СмитqJC на западном Балхану

о томе. Владимир Павиhевић

ко н курса,

__

те, оспособllТC
Мирко БоШК08нl!i. Надам се да
та емисија неће још дуго оста
ти ријen:ocт н да lIе м{Л'ИВисати

Шундиh казао за ,,даи" да

Она је додала да се често чу

обучен кадар, да је npивилеm
ја иезависних или велнхих ме

-да lUI1UI-cneдenм
; . у """""
..
МЭIIffW13I
- ..... је орао. дoдajyr1и да

не мијеша у рад м едија.
Везано за иаша сазнања,

н ема ин кавих информ ациј а

можемо

-~
- .~
се дal'leмo мoI'Iи
06nacno

политика

прнчом

o6na<no_

_

евро п ских

се

Андрнјана Кадија иије жеље
ла да дај е коментаре, док је

tмje
_ ~ нинанае на
у

и

да

- Тоје iФpellТНв у друштву јер
једнно тачном, анализиранON н
ДОlC)'NеJfПlМа fЮ'l"КJJнјеnљeнON

је да нстраживачко иовинарство
није приcyrnије у jaвHIIN сер
висима јер је скупо, захтијева

зa6иљeнotna да црна Гора

званичиика

до

nOжар у VЛЦИIbУ
У пожару хоји је

јуче при

је подне избио у насељу }(одре
у Улцињу пamyно је изropио

стамбени објекат Улцињаиииа

Касема Бпаровнla. У момеи
ty избијаља пожара у стану су

проэора и одмах.

позвао вaтporacцe. До њиховor
дonэска успио је да nyna.њeM на
вparз. пробуди сањиву породицу
и упозорн их на пОЈкар. B;npa се
У међувремену брэо шириna, али
су craнари иenоврнјеђени нзпу

вarporacHa 8OЗИ1Iа, али

yпpiOOC

велихкм Ranорима нијесу успје
ли да спасе craн и покуlicrвo.
Илак, пожар је угашен и cnpи

јеченоје ширеље на остале ста
иове. ЬexapoBкhн су, нажалocr,
ОСИМ страх.а, претрпјели и вели

ку материјалну шrety. Изropио
им је craн, а осталн су н без ком
плетног покуllcтвa, сщјеi'le, обу
Ье, докумешпа. .. У међувремену
покренута је акција да се поро
дици, добровољним прилозима

обезбиједе

основни

ЖНВOТIIН

уеловн и нови кров над rnзвом.

rnuти објекат. Убрзо су cтиrnа и

м.к

ЦЕМИ ПРЕДСТАВИО ИСТРАЖИВАЊЕ
Истраживање Центра за МOНtrТCIpИНГ И ис
"!pIIЖИIIЗЊe (ЦеМИ) ncжaзanо да, према мн
шљеlbУ rpaђaнa, нaj~ npOOnСМ у раду су

i.e

дова npeдcraв.љa. ynщaJ IIOI1JПЮ<e. Осим тога,
грађани су нстакли да lIajвebe noвjcpcњe имају
у во;ску, а да нajвнwe mpyrщије има у nonи

lDIји.

-

ВиJџn.ю да

4 Ј).

одсто иcmrraникa ynщ.aj

IIOI1JПЮ<e оцјењује као Hajвcllн npoбnсм у раду
с):цовв, 19,7 одсто НCnктaIOOOl Н3II(ЩИ да.Је 1р3јање nocтynкa rnaвии npoбnем у раду cyдcIIЗ,
док

16,5 QЦCrO испитаника за нaJвeIIн npoбrJeм

У полицији највиwе корупције
IQЦВЗЈа lФfIYIЩИjу. - казала је кoop.!1НlIЗ1qЖ3

истраживања у Ощељењу за иcrpaживaњe)ВВ1101" мњења ЦеМИ-ја МкnенаllиJro..>ud'l.

На rorraњe да ли имате повјереље у право
судни систем f..ЧJие Горе, КaIO) је казала нию

ар цempy, казала и да нajвehc noвjepeњe rpaђa
на има вој<;kЗ са 55 QЦCrO, а да 48 одсто иcmrra
ника наводи да вјерује lЮlDЩНјн.

- на -rPe1IeМ М.ЈСС1У налази се Миннcтapcrвo

правде са 41 cщcro, 39 cщcro нcmrraиикa вјеру

nићeaa, 47,8 {щсю иcmrraникa навело је да има
noвjepeњe, 37,1 одсто да нем8,ДОК 15,1 Q1IСТО

је омбудсману,

не зна oдroeop на оео nнтaњe.

НИk3 наводи да има повјереље у ~ - по
јасинла је НИICOIIНћeва.
м.вл.

НККOnНII је на юифсреlЩИјн за медије у пн-

38 Q1IСТО cyдc"ПIy, 38 oлcro има

IIOВjepeњe УtyЖlfJlal1ПВO, док 36 ОДС1О испита

