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ДРУШТВО

ДЕЈАН МИЛОВАЦ ТРАЖИ ДОРДДУ

УСТАВНИ СУД ОБНАВЉА ВОЗНИ ПАРК

За нова возила
дају 67.000
• Возила која се мијењају прои зведена су 2009. године, дотрајала су и за њихово
одржавање су из године у годину била потребна све већа финансијска средства,
наводе у суду

Уставнн суд LlJJHe Горе у овој

ГОДИIDI п<лрошнhе 67.000 еура
за набавку пет нових ayroмо

била. како би обнов но возни
п оред

ове

купови н е,

суд ће по прн нципу "старо
за ново" замијенити чerирн

kOришl'lена службеllа возила
"опел астра 1.6" rtpOнзводена

2009. године, пorврђено нам је
у тој инcnnyцији.
-Средства за ту намјенун у

потпуни

н допуне мана јавних набзвки
за ову годииу објављени су иа
сајту Управе за јавие набавке

центра Мреже за афнрмацнју
невладиног сектора (МАне)
Деј а н Милов а ц. Он је нагла
сно даје нацрт овог докумен 
та у потпуној супротности да
званичннм ставовима Владе
да ће Цриогорско прнморје
бити разв нјано у складу са
прин ци п нма

За одржавање

наводе

у су.цу.

2017.

године за одржавање
возила потрошеио је више

средстава него за цијелу 2016.
годину.

када

су

потрошена

такође значај иа финаисијска
средства. Због тенденције рас

та ТРОШkOва одржаваља судје
планирао купов и ну нових уз

замјеиу наведених ВОЗlUlа и уз
oдroвapajyћy доrmату - иагла
СIUIИ су ИЗ суда.

Додају да су свнх осам во
зила која суд сада користи
купљена кз буuетом одобре
них средстава сУдУ.

Конференција О студнјсkИМ
Проfl>ШlИМа кз области јавног
здравља којн I\e бити акреднто
вани на УниверзlЛ'C1)' M~
ран, уннверзнтету Доња Горица
н УниверзIlТ't'l)' Црне Горе биhе
cшpжaIl3 сјytpЗ у xare.rry .,прин
цес" у Бару.
Конфереиција се сшржава у

оквиру Ерасмус плус пројепа
PH-ELIМ чију је реализацијУ
подржала Европска КОМИСИј3,
осим трн

црногорска

уни

верзитета н Инcnrтyra савре
мених техиологија Црне Горе

у реализацији npoјепа учест
вују и универзитern ю Грчке,
Мађарске, Аустрије и Њемачке.
Реализацију пројепа, КaJ(D су
caoлшrnлн из Уииверзитета Ме
дитеран, подржалм суи Миннс
тapcnю здрааља, Миннcrapcтвo
просвј ете н Инcпnyr за јавно

здравље Црне Горе.

возног парка, према досад по

сачуваних простора говори и

ннх локација илн К8Лацитета
будуhег туристичког развоја.

ч н њеница да су сва већа остр

ИЗ самог документа није
могуће утврдити какви ће

Ада Бојана цијелом површи
НОI>I озиачена као "посебие

бити услови за ИЗI])ЗДЊУ, ни-

поврwине за турнзам".

д.с.

ва Свети НИkOла, Св. Марко,

2.730.900

еура за одржавање и гориво службених ауУОМО

била. Генерални секретаријат Владе, ",инистарстава и дио
управа '1 онвиру њмх (Управа попиције. Фктосанитарн8, Ве

теринарсна, Поресиа) рёICПОnажу са преко 1.100 службених
возила, али о TOlo!e не постоји званичан дрЖil8Ни perиcтaр и
Вјерује се да је тај 6рој вмшеструко веl'iи нада је у питању 6рој
службених аутом06ила за С1М! opraнe И институције.

суда тре н утно су

лагању "опел

нв рас п о

actpe"

из

2009.

деног 2008. године.
Генерал и ом секретару Ус

тавног суда на располагању је

годиие. Један судија има но
внји модел тог ayroмобlUl8 из

"аудн А6"из ]998. ГОДИне,ДОК
самосталин референт - опера

20 11. године, док предсједннх

тер возн "шкоду ОlmШнју" ИЗ

суда Драгољуб Дра Ш КО8и fl
корнсти ,,аудија А4" npoизве-

2013.

мила је јуче з:оојев америчке компаније "UПltеd
која је тражила одобреље за КYnOBHHY

сто одсто удјела

't

компанијн

"Direct medija"

на

1JIЖIIштима СрБНЈе, Црне Горе, Македоније н Ал
баннје, објавно је портал "Фос Медиа".
Зaxrjев укључује тражење одобрења за купови

!iY телевизијских

станица "П ннк БнХ " и "Пинк

LlJJHa Гора".

о куповнни склопљеи

28.

фе

бруара.
пословаје у npoшлој ГQДИНН за

47

возилв ПОТРОlШI.JIо

977.000

""'" 199.999

Тај ресор је почетком године за
еура, купио и трн

"мерцедеса" за потребе преми
јера ДушlC1l.

MapKOBHlia.
М.

lCJЮ3 различите матформе, а ,.Direct mediji" оси
IJ'PЗТН потеицијал за даљи раст, саопштила је
компаиија.
- Direct medija је модерна адвертајзинг аген
ција која има велики броЈ клијената у више зе
маља регнои3, одличне односе са тв станнцама и
медијнма и добро разрађеие ыоделе nласнрања н
монemзације локалне продукције и атрактивних
садржаја. 3боr тога смо их npeПОЗII3ЛИ И као од

"Уннтед медија" је 'ј веhинскои власннШ11IУ ни
вестиционе компаНИЈе ККР, а у Србији посједује

личну платформу за Doкpeтaњe трансформацнје
телеви~ија
региоиу lCJЮ3 прнмјену иов~ ТСХ

каблОВС1(QГ onepгrepa СББ Н телевизију Н 1.

НОЛОГМЈа КОЈе се садаЈ,воде у ЦИЈелом СВИЈету

- Портфоnно канала обухвата брендове Sport
Klub, sk {јоl с, NI, Grand,1DJ TV, FiRht СЬannеl,
Сinemалi3, Шtrз, Mini Шtrз, Lov i гјЬоlOу, Orlando i
Bambino. Поиуда Унитед Медија канала УlUЬуч'!је
ол~нје кабловске, DTH, О.П и ]PТV дистрибу
ЦИЈе . nоред тога, нудимо НЈедииствену услyryог
лawавања кроз продај у оrnawивачког простора н
прецизно тарrerирање у складу са ЦИЉНОМ групом

одабранц канала - пише иа

cai!Y. те 1(Qмпаинје.

Том аквизицијом "Direct medlja" постаје дио
велИ1(QГ система "United medije" н наставља раз
вој нових технологмја, инов.ативних адвертајзннг
модела и примјене дигнталног маркетинга. То ће
омоryh.ити да се ОСМНШЈЬена рјешења l1Ласирају

о Нацр1)' Просторног мана посебне намјене (ПППН)

33 06anно

деФмнмсillllt пошщије за нnyбoee КОЈИ се 6аее 06умом једрења

Пинк М у рукама
власника Н 1 тел евизиј е
medija",

Гpaнanић· кз

Тендер за набавку тих во

Највише новца за обнову

Комисија за зaumrry конкуренције Србије при

_JyroJ'Ie

8ytNI'" nlpДИ да c'f ;... ~

ЗlUlа расписан је 27. децембра
прошле годнне, док је уговор

купило ] 30 1I08Ю{ полицнјсЮIX
возила за која ће пугсм лизнн
га платити 2.]44.224 еура..

Мннистарство yнyrpaшњих

За ЧCПIрн судије Уставног

XtJ)Ц«' Нoeor П,.,...

noдручје Црне Горе само фоpмamюr карактера и да npимјед6е
на таЈ план и 3аХТ)е8И Ж!1'Ie битм уважени.
Ради се о npocтopнoм плану ноје су израдили манери Penyбпичиor завода за урбatil1.33lo! И пројeкroвaње (РЗУП), MonteCep
и Horwath.
Вунчевмl\ је достаеио .Дан( npимједбе ноје ~ ynyn+o Ми
ниcrapcrey одржнвог развоја и туризма и миниcrpy П-..у
"-мом1ly.

зиamм информацијама, потро
lШI.JIо је Миинстарство унутра
шњих послова (МУП). Оно је

ДИ РЕКТ М ЕДИЈА П ОСТАЈ Е ДИО УНИТЩ МЕДИ Ј А

програмима

а

2,7 милиона

Нано је .Дан· раније објавио, Io!ИНистарства и Генерал
ни сенретаријат Владе током ове године потрошиће чан

У БАРУ

Скуп о
студијским

совној бетоиизацијн" досад

зма без дефннисања конкрет

Предсједннм Јeдpwlичарснor кпу6а
Судије Уставног суда (архмва)

била потребиа све већа фи

претходној 7.259.
- у првих седам мјесеци

сати као "одржнв" - оцијеиио
је Миловац.
Како је рекао, у прилог "ма

Иэбрисanи једриличарски клуб

жа.вање су из године у годину

у 2016. години за ту намјену
је утрошено 6.042,83 сура, а у

раз

документ врати иа дораду.

Возила kOја се мијењају

произведсна су 2009. ГОДИIЈе,
дотрајала су и за њихово одр

-

одрживог

воја, позивајуhн да се овај

-

интернет страllИЦИ

нансијска средства

концеп

је днректор Истражнвачког

Уставног суда Црне Горе.

-

раскид са

том одржнвог развоја тури
зма на Приморју, упозорио

према Нацрту овог планског
документа дуж цијеле обале
уцртана зоиа за намјену турн

Уставног суда.
КаkO појашњавају, Планјав
них набавкиза2018. н Измјене

на

ну бeroннзацнју преосталог
дијела црн огорске обале и

Мнловац иаглашава да је

том износу одобрена су буџе
том Уставног суда за ову годи
ну - саопwтeно је ,,дану" ИЗ

као и

створиhе се услови зв коивч

Предвићена
6етониэација
Приморја

• Уставни суд тренутно располаже са осам аутомобила - два аудиј а, пет "апел
. "

астри и " шкодом октаВИЈОМ

па р к,

ПППН ЗА ОБдЛНО П ОДРУЧЈЕ
Усвајаљем Нацрта п ростор
ног плана посебне намј е н е
(ПППН) за обално подручје

'1

рекла је дире\CI'OРка" nited mediJa" Александра
Су6оти li, npeИНЈслаје Бета.
Diшt medija је скоро двије деценнје pen!оиалин
лидер ~a тржншту медијских и комуникацијских
агеЮ.\ИЈ3, као н важан партнер у ПРОДУКЦИЈН тс

леВИЗИЈС1(QГ садржаја. У јучерашњем саопппењу,

које је објавио портал "Фос медиа" пише да је чел
иик Рјnk lntemational Companу Жељко ММТРОВНЬ.

nomисао сarnасиост .,Direct mediji", односно фнр
ми "United medija"', да приступе процесу доБИЈања
carnaCHOC'nI од нaдnежиих агеиција за конкурен

цију, а поводом акаизнциједвнјетслевнзнје Пиик
М у Црној Горн И телевизије Пннк БХ у Босни и
Херцеговнни.
ВЛ.О.

~ -у Нацрту ПППН за обално Пoдpy'lје ни}есте npeдIII4.Дjели и

веl\

70

година. Нијl!CТ1!! Пpei10энали једрење пао cnopт ОД кз

yзenюr знацаја за стаиOlНlНе и домиЦI4Лне граЬане Боке но
тopoct'. Нијecre~ уто да преношење Bj~ jeдpeЊёlca

старијИХ на мnaдe у Баки ноторској није само тpaдliЦИЈа ВeI\ и по
морсж обичај ној и траје 20 вјенова, а да једрилмчарснн клубови
у Боки ноторској, ноји тај nocaо раде веl\ 70 година, јесу НOCI1OЦИ

оncтaжa ТОГ спорта И одржавања те tpaДИције ноја је npepacnа

у обичај ДОIoa4ЦИ11НОГ CТcIНOВНИWТ1IiI. Нијecre yэenи у обзир да је
вјeunинa једрења пONOpaЦa из Боке, која се вjetC08I4Мi1 npeнo
си са старијих t:ta 1oI1\iI1)e, Изгради11а и lianpa8И1lа Боку которску

""""""$

OНaIOIO/rI4 нанва Је она данасу нуmypиом, eПNНом, гра6евинсиом
пив и Бсжа
за гопф

CNИCnY, што Је довело до тога да которснм за

'АУ пад зauпиroм унеа<а. Предвмдјели сте простор
нао и perиoнanни ронмачнм центар, а нијecrf!

једрење и Једриличарсне кnvбoве, ноји раде ВeI\

70 гОДИна. за

гоnф сте идентмфюсовапи 1!) лонаЦИЈа, а нијесте идeкmфико
вапи већ постојеће понације за једрење. Наша примједба није

што cre њих уерс:тили у простории ман као нову понуду, ве" за
li<IC изоставили као традициокални спорт - пише у
Пpl1lоо1једби Вуичевића.
611.0.

ТО што сте

тн прецнзан обухват на овај

-

У тексту плана се иаво

ТИЧkOГ "процвата". Масовну

дн: "Грађевннска подручја ће
се одреднтн иа детаљн ијем

урбанизацију обале у влади
покушавају да оправдају по

свих

начин

планнраиог

турис

требама за новим смјештај
ним

капацитетима, односио

прогнозама раста ТУРИCТIIЧlOOг

промета Црие Горе до 2030.
годнне. Тако се, на примјер,
за Котор прогнознра пораст

ТУРНСТНЧЈСог пром ета за 470
одсто, Тивта 631 одсто илн
Улцнљ 45 Ј одсто, што су ци
фре које су анше него олти
мистичие када се узме у обзир
досадзwњн раст. Из овога из
ведена npoсјечна стопа раста

I1лаисkOМ нивоу уз поштовање
ограннчења

са

аспек

та заштите на које овај план
указује. Препорука планаје да
се што внше сачува амбијент
острва, како се ие би yrpDзио
њихов ндентнтет и особе

ности по ЈСојима су препо
знатљиви". Овако постављен
"режим заштнте" ових лока
цнја значило би преnyштање

острва као најатраkТНвинјнх
ЛОЈСација на Приморју, жеља
ма нн веститора. Грађевинске

ЗОllе ће I1РОИЗВОЉИО дефини

промета на годншњем н н воу

сати

је двоцнфре н а што није не

одрживог развоја кроз детаљ

могуће, али је исто тако неза
бнљежено да се толикн раст
одржи скоро двије децеинје.
На таЈСВНМ пројекцнјама се не
може планиратн развој, ИИТИ
се такав развој може дефиин-

не

ресорно министарство

плвнове,

док

се звштнта

своди нв препоруке умјесто

да буде одређена коикретним
ограничењнма

и

ЈСвотаыа

-

сматра он.

АД

