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Vijesti 
društvo 

EK OBEZBIJEDILA OPREMU ZA ZAVOD ZA METROLOGIJU, BERTOLINI PORUČIO 

Uzalud je sve ako 
nemale stručnjake 

Podgorica - U Zavodu za metrologiju 
juče je, na Svjetski dan metrologije, 
otvoreno osam novih laboratorija, za koje 
je opremu vrijednu skoro milion eura 
obezbijedila Evropska komisija (EK). 

Ministar ekonomije Vladimir Kavarić 
kazao je da su uz pomoć EK storeni uslovi 
za razvoj laboratorija za masu, dužinu, 
temperaturu, zapreminu, pritisak, elek
trične veličine, vrijeme i frekvencije. 

"Uspostavljanje jedinstvenog sistema 
mjerenja kao i povjerenja u rezultate 
mjerenja sprovedenih radi zaštite po

trošača, života i zdravlja, životne sredine, 
opšte bezbjednosti i zaštite prirodnih 
resursa, važan je segment u razvoju svake 
države", kazao je Kavarić. 

Ministar je dodao da je u narednom 
periodu "planiran dalji razvoj laboratorija, 
posebno u oblasti zapremine, pritiska, 
temepreture, vremena i frekvencija, me
trologije u herniji kao i kontrole dra
gocjenih metala". 

Direktorica Zavoda, profesorica Vanja 
Asanović, kazala je da oprema koju je 
poklonila EK predstavlja prvu fazu razvoja 

Nove laboratorije, traže nove stručnjake: Predstavnici Vlade i EK juče u Zavodu 

tih laboratorija. 
"Ta oprema, kao i oprema koja je 

obezbijeđena sredstvima iz buždeta, omo-
gućiće da zapošljeni u Zavodu izvršavaju 
kalibraciju etalona i mjerila, kao i ov
jeravanje mjerila na efikasniji način. Kra
jem septembra, laboratorije će započeti 
postupak akreditacije kod odgovarajućih 
akreditacionih tijela", kazala je Asano
vić. 

Nikola Bertolini, predstavnik delega
cije EK, podsjetio je da je Evropska unija 
prošle godine donirala milion eura Za
vodu i da je za narednu planirano još 600 
hiljada za poboljšanje i unapređivanje 
kapaciteta Zavoda. 

"EU je obezbjeđivanjem opreme u vri
jednosti 950 hiljada еша crnogorskom 
Zavoda za metrologiju, kao i pružanjem 
dodatne tehničke pomoći, pomogla stva
ranju uslova za otvaranje osam novih 
laboratorija, koje će se baviti različitim 
mjerenjima na jednom mjestu", kazao je 
Bertolini. Predstavnik Brisela iskoristio je 
priliku da ljubazno skrene pažnju da 
oprema nije dovoljna, ako nema stručnja
ka koji će raditi na njoj. 

"Drago mi je da mogu da vas podsjetim 
da pitanje pravilnog i dobrog osoblja za 
Zavod još nije riješeno i da je potrebno 
preuzeti hitne korake. To iz razloga, kao 
što znamo u EU, ništa se ne može postići 
ako nemamo prave ljude na pravim mjes
tima", kazao je Bertolini. 

U Zavodu za metrologiju će se kalibrirati 
mjere i mjerila, odnosno kontrolisati 
tačnost uređaja za mjerenja. 

м. в. 

REKONSTRUISANO SKLADIŠTE 
MUNICIJE U DANILOVGRADU 

Juče u skladištu municije u Danilovgradu 

Nakon Taraša 
idu u Brezovik 
Danilovgrad - Ministar od

brane Boro Vučinić nije juče 
želio da kaže na koje nove 
lokacije ta instutucija računa, 
kada je u pitanje uništavanje 
viška naoružanja. 

Njegov pomoćnik Rafet Ko
sovac dan ranije je rekao da 
Ministarstvo, osim Latičnog, 
razmišlja o još dvije lokacije. 

"Sve što je kazao Kosovac je 
to što bih i ja mogao zvanično 
da saopštim i nemam više šta 
od toga reći", kazao je Vučinić, 
otvarajući rekonstruisano 
skladište municije "Taraš". 

Rekonstrukcija "Taraša" dio 
je MONDEM programa "Ruko
vođenje zalihama nao
ružanja", a radovi na pobo
ljšanju infrastrukture skladišta 
koštali su 1,23 miliona eura. 

Projkat rekonstrukcije fi-

nansirali su sa 700.000 eura 
Vlada Holandije, Vlada Crne 
Gore sa 200.000 еша, Evrop
ska unija takođe sa 200.000 
eura i OEBS sa 130.000 eura. 
_ Šef Misije OSCE u Crnoj Gori 
Šarunas Adomavičius naja
vio je da će uslijediti potpuna 
rekonstrukcija skladišta "Bre
zovik", ocjenjujući da su tamo 
"neadekvatni bezbjedonosni 
uslovi, koj zahtjevaju hitnu za
jedničku akciju". 

Vučinić je ponovio je da bi 
posljedice nezgode u Brezo-
viku bile teške i katastrofalne i 
da "u krugu do kilometar ni 
jedno živo biće ne bi ostalo, a 
do dva i po kilometra udalje
nosti ni jedan objekat: "Bolje 
da to nikad ne vidimo i nikad 
ne doživimo". 

J.J. 

m 
D . O . O . P O D G O R I C A 

Raspisuje 
O G L A S 

za prijem u radni odnos: 

Poslovna jedinica Rokšped Auto Centar - VW Centar, Podgorica, Josipa 
Broza Tita 30 

1. Menadžer za prodaju vozila - 3 izvršioca 
Uslovi: VSS - ekonomista, menadžer, poznavanje rada na računaru (Word, 
Excel, e-mail, Internet), znanje engleskog i/ili njemačkog jezika, 
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, osnovno poznavanje tehničkih 
karakteristika vozila, radno iskustvo od 1 godine na komercijalnim 
poslovima. 

2. Servisni tehničar -1 izvršilac 
Uslovi: VSS - mašinski ili elektro inžinjer, odlično poznavanje rada na 
računaru (Word, Excel, e-mail, Internet), znanje njemačkog i/ili engleskog 
jezika, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, radno iskustvo od 3 
godine na istim ili sličnim poslovima (dijagnostika, rješavanje tehničkih 
problema, briga o proizvodu...), odlično poznavanje tehničkih karakteristika 
vozila, znanje iz oblasti održavanja, popravke vozila, kao i djelova i dodatne 
opreme. 

3. Automehaničar -1 izvršilac 
Uslovi: VK, KV - automehaničar ili autoelektričar, osnovno poznavanje rada 
na računaru, 1 godina radnog iskustva na istim poslovima, posjedovanje 
vozačke dozvole B kategorije, odlično poznavanje sistema na vozilu. 

Poslovna jedinica Rokšped Auto Centar - Audi i SEAT, Tuzi, Tuzi bb 
1. Rukovodilac postprodaje - lizvršilac 

Uslovi: VSS - inžinjer ili ekonomista, znanje njemačkog i/ili engleskog 
jezika, odlično poznavanje rada na računaru (Word , Excel, e-mail, 
Internet), odlično poznavanje sistema na vozilu, posjedovanje vozačke 
dozvole B kategorije, radno iskustvo od 1 godine na istim ili sličnim 
poslovima (planiranja vezana za poslovanje servisa, rezervnih djelova, 
praćenje i analiza efektivnosti i efikasnosti procesa, reklamacije i žalbe 
stranaka, garancija i produžena garancija...) 

2. Autoelektričar - lizvršilac 
Uslovi: VK, KV - automehaničar ili autoelektričar, osnovno poznavanje 
rada na računaru, 1 godina radnog iskustva na istim poslovima, 
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odlično poznavanje sistema na 
vozila. 

3. Referent za tehnički pregled i registraciju -1 izvršilac 
Uslovi: KV - automehaničar, Sertifikat na liniji tehničkog pregleda, 
poznavanje rada na računaru (Word, Excel), radno iskustvo od 5 godina na 
poslovima u struci, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, osnovno 
poznavanje tehničkih karakteristika vozila. 

• Kandidati pored navedenih uslova moraju ispunjavati i sljedeće uslove: 
- orjentisanost ka timskom radu i visok nivo opšte kulture ponašanja 

Ako ispunjavate uslove i želite pravu šansu za dokazivanje i napredovanje, prijavite se! 

Mi vam nudimo odlične uslove rada, punu podršku, kao i mogućnost da iskažete i unaprijedite svoje profesionalne sposobnosti. 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu: 

"Rokšped " d.o.o. Podgorica, Josipa Broza Tita 67 ili na e-mail adresu: roksperifproksped.com, najkasnije do 25. maja 2011. godine. 
Kontakt telefon: 020/445-500 
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ОТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ ВОЈНЕ МУНИЦИЈЕ HA TAPALL1V 
ДАНИЛОВГРАД - Отворе-

но je складиште муниције на 
Тарашу, војном магацину 
бивше ЈНА, за чију je рекон-
струкдију утрошено 1,23 ми-
лиона еура. Убудуће ће се на 
овом мјесту складиштити око 
1.200 тона војне муниције, a 
тренутно има око 560 тона. 
Отварању су присуствовали 
Боро Вучинић, министар од-
бране Шарунас Адома-
вичијус, шеф мисије ОСЦЕ-а, 
и Александар Аванесов, 
представник УНДП-а. За но-
ви изглед складишта Влада 
Холандије je одвојила 
700.000, Влада Црне Горе и 
Европска унија no 200.000 и 
ОСЦЕ 130.000 еура. Радови 
на Тарашу спроведени су у 
оквиру МОНДЕН програма 
(ослобађања вишка наоружа-
ња) и трајали су 12 мјесеци. 
Складиште данас задовољава 
све безбједносне стандарде за 
чување војне муниције. 

- Поред Тараша, у оквиру 
МОНДЕН програма успје-
шно je уништено или реци-
клирано у старо гвожђе 60 
тенкова Т-55 и 100 тешких то-
пова. To указује да се Црна 
Гора опредијелила за нову 
еру мира. Безбједно je измје-
штено више од 115 тона ток-
сичног отпада ракетног гори-
ва, штоје уклонило пријетњу 
јавном здрављу у Бококотор-
ском заливу. Уништено je и 
480 тона конвенционалног 
наоружања. Спровођење 
МОНДЕН програма није лак 
задатак, a цијели програм 

„Брезовик" 
слелећа мета 
• T o k o m посјете складишту „Брезовик" прије три дана за-

кључио сам да у том објекту услови ниЈесу безбједни и 
упозорио Адо-да захтиЈеваЈу хитну заЈедничку акциЈу, 

мавичијус 

Нове локације тајна 
Министар Вучинић je јуче нагласио да je од Владе Хо-

ландије стигла похвала за оно што je Црна Гора урадила 
у оквиру МОНДЕН програма и да ће они и даље пружати 
подршку у складу са својим могућностима. Он није же-
лио да каже на које двије нове локације ће се наставити 
уништавање вишка наоружања, али je примијетио да нај-
већа опасност лријети становништву од неусловних 
складишта, гдје се налази застарјела муницина и да тај 
проблем мора бити брзо ријешен. 

Отварање складишта Тараш 
вриједи осам милиона дола-
ра. Досад смо успјсли да при-
бавимо 4,5 милиона или 55 
одсто планиране суме. Од тог 
новца данас можемо да види-
мо резултат уложених 1,2 ми-
лиона еура у ново складиште 
на Тарашу - рекао je Аване-
соа 

Адомавичијус je објаснио да 
Црна Гора залагањем у окви-
ру МОНДЕН програма до-
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приноси изградњи безједно-
сти у региону. Он je примије-
тио да изазови са којима се 
суочава Црна Гора no овом 
питању нијесу за потцјсњива-
ње. 

- Наш следећи циљ у окви-
ру овог програма je потпуна 
реконструкција складишта 
„Брезовик", највећег у Црној 
Гори. TOKOM посјете том 
складишту прије три дана за-
кључио сам да у том објекту 
услови нијесу безбједни и да 
захтијевају хитну заједничку 
акцију. Значајно питање о ко-
јем и даље треба размишља-
ти je уклањање вишка наору-
жања и његово безбједно 
уништавање. Да би се то по-
стигло потребна je поли-
тичка воља, новац, координа-
ција и подршка међународне 
заједнице - сматра Адома-
вичијус. 

Ha Тарашу je саопштено да 
данас у Црној Гори постоји 
4.498 тона вишка муниције. 
Прије пет година та сума je 
износила 12.136 тона, a Боро 
Вучинић сматра да je 2006. го-
дине то био најсложенији 
безбједносни ризик. И оно 
што je остало од муниције 
представља потенцијалну 
опасност, jep се већином ради 
о застарјелим убојним сред-
ствима. 

- Свјесни те опасности на-
ставићемо да уништавамо ви-
шкове наоружања и на најма-
њу могућу мјеру смањимо не-
жељене последице no без-
бједност наших грађана. Си-
гуран сам да ћемо у томе има-
ти велику помоћ УНДП-а, 
ОЕБС-а, САД и бројних до-
натора. Кроз реализацију 
овог пројекта добили смо 
значајан објекат за Војску 
ЦГ, a значајно je што je по-
већана безбједност склади-
шта и околног становништва. 
Сигуран сам да ћемо уз несе-
бичну помоћ наших пријате-
ља и донатора обезбиједити и 
потребна средства за рекон-
струкцију складишта у Бре-
зовику - закључио je 
Вучинић. Он je подсјетио да 
постоји опасност за станов-
ништво које je насељено у 
кругу од два и no километра 
од војних складишта. 

И. МИЛОШЕВИЋ 

„ О З О Н " HA JE3EPV КРУПАЦ 

Чистили 
никшићко 

море 

Са акције на Крупцу 

НИКШИЋ - У оквиру 
кампање „Еколошка нит Ko
ja нас спаја", Еколошки по-
крет „Озон", НВО „Суб аква 
фест", Ронилачки центар 
„Акванаут" и фирма „Кру-
пац монт" организовали су 
чишћење Крупца. У акцији 
су учествовали и чланови 
Еко секције никшићке сред-
ње Економско-угоститељ-
ске школе. Четрнаест про-
фесионалних ронилаца про-
вели су у четвртак неколико 
сати на језеру вадећи са ње-
говог дна разноразни отпад, 
a углавном се радило о пла-
стичним флашама и лимен-
кама. Крупац већ годинама 
Никшићанима, поготово 
онима са плићим џепом, за-
мјењује море и једно je од 
најомиљенијих излетишта 
грађана. Чишћење ник-
шићког језера, рекао je 
Александар Перовић, ди-
ректор „Озона", на сличан 
начин последњи пут je орга-
низовано прије двадесетак 
година. 

- Циљ акције je да укаже-
мо на важност заштите во-
дених ресурса, прије свега од 
отпадних вода и чврстог 
смећа, али и да помогнемо 
да Крупачко језеро у добром 
стању дочека туристичку се-
зону. Жеља иам je била и да 
дамо суштински дапринос 
кампањи, jep су се људи из 
Никшића, Котора и Подго-
рице повезали у овој кампа-
њи на Крупцу. Покушавамо 
да сви дјелујемо заједно у 
свим градовима Црне Горе 
jep je наша држава мала и 

немамо много разлога за ло-
калпатриотизам, већ сви 
треба једни другима да буде-
мо на услузи - рекао je Пе-
ровић. 

Ироњени отпад млади еко-
лози су сакупљали у пла-
стичне кесе, које je градско 
комунално предузеће треба-
ло да одвезе на локалну де-
понију. Међутим, Перовић 
je скренуо пажњу и na слабу 
опремљеност тог предузећа, 
које за одвоз смећа има само 
један камион, na je апеловао 
на надлежне у општини да 
овој јавној установи обнови 
возни парк. 

Након чишћења у рестора-
ну „Плажа" уприличена je 
пројекција документарних 
филмова са Медитеранског 
фестивала подводног фил-
ма, који се одржава у Кото-
РУ-

- Нашим активностима 
желимо да скренемо пажњу 
на загађење вода, које се 
шире дуж наших ријека, је-
зерских корита и нашом 
обалом. Са нама су профе-
сионални и рониоци из ра-
зних организација и клубова 
који доприносе заштити жи-
вотне средине - рекао je Ми-
јајловић. 

Кампању „Еколошка нит 
која нас спаја" реализује 
Министарство одрживог ра-
звоја и туризма у сарадњи са 
групом невладиних органи-
зација, чији je представник 
Милена Милуновић учест-
вовала у акцији на Кру-
пачком језеру. 

Б.Б. 

ДОБРОВОА>НИ д а в а о ц и КРВИ V АКЦИЈИ 

ДАНИЛОВГРАД - У тра 
диционалној акцији Клуба 
добровољних давалаца крви у 
Даниловграду јуче je прику-
пљено 60 јединица те драго-
цјене течности. Ha позив тог 
клуба одазвало се осамдесе-
так људи, и то не само из Да-
ниловграда, већ и из Подго-
рице, Никшића, Бара и Жа-
бљака, a солидарност су по-
казали и студенти Полициј-
ске академије и припадници 
Војске ЦГ. 

Ову акцију подржао je и 
Црвени крст у Даниловграду, 
као и овдашњи Дом здравља 
и Центар за трансфузију из 
Подгорице. Ова манифеста-
ција се одржава сваке године 
и биљежи све већу популар-
ност, посебно међу младима. 
Након посјете Дому здравља, 
дружење давалаца крви je на-
стављено у Ловачком дому. 

И.М. 

Прикупљено 60 јединииа 

Акција давања крви у Даниловграду 

http://www.osmanagic.co.me


Crnom Gorom 
Pobjeda • 21. i 22. maj 2011. 3 3 

Otvoreno rekonstruisano skladište municije „Taraš" 

Crna Gora 
za novu 
eru mira 
DANILOVGRAD - Ministar 
odbrane u Vladi Crne Gore 
Boro Vučinić, šef misije OSCE 
u našoj zemlji, ambasador Sa-
runas Adomavičius i stalni ko
ordinator Ujedinjenih nacija i 
predstavnik U N D P Aleksan
dar Avanesov juče su otvorili 
rekonstruisano skladište mu
nicije „Taraš" u Danilovgradu. 

Ovim činom i zvanično je zavr
šena jedna komponenta M O N -
D E M programa pod nazivom 
„Rukovođenje zalihama naoru
žanja". 
Vrijednost radova koji su i zvo
đeni na građevinskoj infrastruk
turi po najsavremenijim stan
dardima stepena bezbjednosti 

iznosila je 1,23 miliona eura, od 
čega su vlade Holandije i Crne 
Gore uložile 700, odnosno 200 
hiljada eura, te Evropska unija 
200.000 kroz SEEAC program i 
OSCE 130 hiljada eura. 
- Odmah po formiranju Mini 
starstva odbrane prepozna l i 
smo značaj opasnosti ogromnih 
količina municije zatečene u po
jedinim skladištima. U tom tre
nutku 2006. godine u njima se 
nalazi lo 12.136 tona munici je 
velike razorne moći. Procijenili 
smo daje to najveći unutrašnji 
bezbjednosni rizik i uz svesrdnu 
pomoć naših partnera veoma 
snažno i odgovorno pristupili 
r j ešavanju o v o g p r o b l e m a . 
Uspjeli smo da uništimo značaj

ne količine, ali se u skladištima 
nalazi još 4.498 tona viškova mu
nicije. Imajući u vidu njenu sta
rost, rizik se, nažalost, nije mno
go smanjio. Svjesni te opasnosti 
nastavićemo veoma odgovorno i 
posvećeno da u što kraćem roku 
uništavamo preostalu količinu 
stare municije - rekao j e mini
star Vučinić. 

On je naglasio da su radovi zavr
šeni za manje od godinu dana, te 
daje dobijen objekat kapaciteta 
1.250 tona za smještaj municije 
po svjetskim standardima. Vuči
nić je istakao da se realizacijom 
ovog projekta dobio značajan 
objekat za Vojsku Crne Gore, ali 
i ono stoje mnogo važnije daje 
značajno pojačana bezbjednost 

Galenika 
CRNA GORA d.o.o. 

VVvVVV, g . m e 

Juče sa otvaranja skladišta u Danilovgradu 

skladišta i okolnost stanovniš
tva. 
- Program M O N D E M koji pro-
moviše Crnu Goru kao odgovor
nu članicu pretpristupnih zema
lja u Evropi radi na smanjenju 
potencijalnih rizika po lokalne 
zajednice koje žive u neposred
noj bl iz ini skladišta municije, 
putem uništavanja obezbjeđuje 
da vojno naoružanje nikada ne 
dopre do ruku kriminalaca i te
rorista i ujedno promoviše Crnu 
Goru kao bezbjednu turističku 
destinaciju doprinoseći zaštiti 
životne sredine putem uništava
nja toksičnog hemijskog otpada 

- rekao je Avanesov. On je dodao 
daje pored Taraša uspješno za
vršeno uništavanje i recikliranje 

sistema teškog naoružanja, tj. 
razmontiranja i pretapanja u 
staro gvožđe 60 tenkova i stotinu 
komada teške artiljerije, čime je 
prenijeta snažna poruka da se 
Crna Gora zauzela za novu eru 
mira. 

P rema r i j eč ima ambasadora 
Adomavičiusa, u implementaciji 
ovogprojekta Crna Gora nastav
lja da doprinosi stvaranju dodat
ne vrijednosti u izgradnji mjera 
bezbjednosti u cijelom regionu. 
- Značajno pitanje kojem je po
trebno posvetiti pažnju je dalje 
uklanjanje viška nestabilne mu
nicije iz skladišta i njegovo uni
štavanje na način koji je bezbje-
dan po okolinu i ljude - istakao je 
Adomavičius. B.Kadić 

Prva presuda 
p o zakonu 
o štrajku 
HERCEG NOVI - Osnovni sud u 
Herceg Novom donio je presu
du po krivičnoj prijavi radnika 
A D „Novi prvoborac" u kojoj je 
odgovornim licima ovog predu
zeća , direktoru Momčilu Bije-
diću i sekretaru Iliji Vukeliću 
izrečena novčana kazna. Bijedić 
je kažnjen sa 2.400 eura, a Vuke-
lić sa 4.800. 

Oni su kažnjeni jer su, suprotno 
članu 14 Zakona o štrajku, po
vr i jedi l i prava zaposlenih na 
štrajk. Na ime , Vukel ić je po 
ovlašćenju Bijedića, dao otkaze 
četvorici radnika zbog povrede 
radne discipline u vrijeme traja
nja štrajka u decembru 2008. i 
januaru 2009. godine, iako je or-
ganizovan u skladu sa Zako
nom. 

Okrivl jeni su dužni da uplate 
navedene sume u roku od tri 
mjeseca od pravosnažnosti pre
sude. Ukoliko to ne učine, biće 
im u skladu sa zakonom izreče
na zatvorska kazna, tako što se 
za svaki dan zatvora računa 25 
eura. Prema riječima pravnog 
zastupnika radnika Ranka Mar-
tinovića, iako presuda nije pra-
vosnažna, jer okrivljeni imaju 
pravo žalbe, pozitivno je to stoje 
ovo prva presuda u Crnoj Gori 
izrečena na osnovu Zakona o 
štrajku. D.L 

..Celebrity Solstice" juče u Dobroti 

Kruzer juče dovezao tri 
hiljade putnika u Kotoru 
KOTOR - Najveći putnički brod 
koji je uplovio u crnogorske vo
de, kruzer „Celebrity Solstice" 
boravio je juče u kotorskom zali-
vu. 
Na brodu koji se u ranim jutar

njim satima usidrio ispred Do
brote, ukupno je bilo 4050 ljudi 
od kojih je 2831 putnik, a 1219 
članova posade. 
Brod je dugačak 317, a visok 67 
metara. Pri ulasku u Bokokotor-

ski zal iv pilotažu nad brodom 
preuzeo je kapetan duge plovid
be Rajko Cavor. Pored „Selebri-
tija", koji je isplovio u 16 sati i 30 
minuta, u zalivu su juče boravila 
jošdvakruzera. J.K. 

Jadransko brodogradilište 
u plusu nakon dvije godine 
HERCEG N O V I -Nakon dvi je 
godine poslovanja sa gubitkom 
zbog globalne ekonomske krize 
i velikih poremećaja na pomor
skom tržištu, Jadransko brodo
gradilište je u prvom tromjeseč
ju ove godine ostvarilo pozitivan 
rezultat. Imal i su ukupan pri
hod u iznosu od 4.236.292 eura i 
neto dobit 51.589. U odnosu na 

isti period prošle godine, kada 
su imali gubitak od skoro milion 
eura, ove godine su ostvarili du
plo veći prihod. U prva tri mje
seca remontovali su 29 brodova, 
od koj ih 25 stranih i četiri doma
ća. Iskorišćenost pro izvodnih 
kapaciteta je maksimalna i tre
nutno se na remontnu nalazi 
osam brodova, a do kraja maja 

očekuje se dolazak još j ednog 
italijanskog putničkog broda. 
Solidna uposlenost proizvodnih 
kapaciteta očekuje se i narednih 
mjeseci, saopšteno je juče iz ove 
kompanije.Brodogradilište za
pošljava 583 radnika. Prosječna 
mjesečna zarada prošle godine 
iznosila je 518,93, a za prva tri 
mjeseca ove 575 eura. D.I-
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ВОЈСКА ЦРНЕ ГОРЕ 

М У Н И Ц И Ј А 

С И Г У Р Н И Ј А 
ДАНИЛОВГРАД - Склади-

штс муниције "Тараш", у 
чију реконструкцију je 
утрошено 1,23 милиона, 
отворено je јуче у Данилов-
граду. 

Министар одбране Боро 
Вучинић казао je да je ре-
конструкцијом значајно 
појачана безбедност скла-
дишта. 

- Реализацијом овог про-
јекта добили смо важан об-
јекат за Војску Црне Горе, 
али оно што je најважније 
јесте да je значајно појача-
на безбсдност складишта и 
околног етановништва -
навео je миниетар. 

Вучинић je казао да je 
"Тараш" опремљен да 
прими 1.250 тона муниције 
no најсавременијим стан-
дарима. 

- Сигуран сам да ћемо уз 
несебичну помоћ наших 
партнера и донатора обез-
бедити новац и за започету 
реконструкцију нашег нај-
већег складишта - "Брезо-
вик", у Никшипу - рекао je 
министар одбраие. 

- Кроз МОНДЕМ про-
грам и Технички споразум 
са САД успели смо да уни-
штимо значајне количннс, 
тако да ее данас у склади-
штима налази 4.498 тона 
вишкова муниције - казао 
je Вучинић. • 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А П Р Е Д У З Е Ћ А 0 Д Д А Н А С Ћ Е С Е У Ц Р Н О Ј Г О Р И О Б А В Љ А Т И З А С А М О Т Р И Д А Н А 

ЈЕДАН ШАЛТЕР ЗА ПРИЈАВЕ 
Велика ушшеда времена u новца. Поеезаносш са Пореском u Уиравом царина 

П0ДГ0РИЦА - Од данас сви 
привредни субјекти на јед-
ном месту могу да регистру-
ју предузеће, пријаве порезе, 
добит, добију акцизни, ца-
рински, али и број пореза на 
додату вредност, саопштили 
су представници Министар-
ства финансија на конферен-
цији за новинаре која je 
уприличена поводом почет-
ка рада тог сервиса. 

Објашњено je да ће Цен-
трални регистар привредног 
суда размењивати податке 
са Пореском и Управом ца-
рина и на тај начин ослобо-
дити странку одласка на не-
колико шалтера. 

- Обављање регистрације 
на једном месту за странку 
значи уштеду времена и нов-
ца, али означава и прибли-
жавање модерним тржиш- М0ДЕРН0 БОЈАНА БОШКОВИЋ и МИЛОРАД КАТНМЋ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СВЕТСКЕ БАНКЕ 

HE М О Р А У П 0 Д Г 0 Р И Ц И 
ИЗ Минипарства финансија je најављено да ће у наредном ne-
риоду регистрација предузећа почети у подручним јединицама 
Пореске управе. Примера ради, предузетник из Бијелог Поља 
неће морати да долази у Подгорицу да би регистровао предузе-
ће, већ ће то чинити у свом граду. 

ним економиЈама - казао je 
Милорад Катнић, министар 
финансија. 

Он je подсетио да je уна-

пређење пословог амбијента 
један од приоритета Владе, 
али и на то да се тренутно у 
скупштинекој процедури на-

лази 13 закона чија ће при-
мена створити боље услове 
за бизнис како у поступку 
издавања грађевинских до-
звола, тако и у делу запош-
љавања странаца, склапању 
уговора и слично. 

- Министарство ће наста-
вити и у наредном периоду 
са креирањем мера које ће 
поједноставити администра-
тивне процедуре, a у крај-
њем допринети остварнвању 

МЕШТАНИ БЕРАНСЕЛА ПРЕДУЗИМАЈУ ПРОТИВМЕРЕ ПОСЛЕ НАСИЛНЕ ДЕБЛОКАДЕ ДЕПОНИЈЕ 

ОТПДД ИДЕ HA УСТДВНИ СУД 
У ионедељак сасшанак са иредсшавником EV Леоиолдом Маурером 

БЕРАНЕ - Интервенција по-
лиције којом je после пет 
дана деблокирана дивља 
депонија Васова вода, на 
којој су власти за шест го-
дина одложиле око 500.000 
отпада, добиће и "треће по-
лувреме" и наставак пред 
разним судовима и високим 
предетавницима ЕУ у Под-
горици. 

Савет МЗ Берансело, ка-
ко "Новости" сазнају, у по-
недељак ће разговарати у 
Беранама са шефом делега-
ције ЕУ у Подгорици Лео-
полдом Маурером. 

Биће то још једно виђење 
мештана са представником 
ЕУ. После претходног, са-
општено je да Европска ин-
вестициона банка и ЕУ, до 
даљег, неће финансирати 
пројекат градње регионал-
не санитарне депоније за 
четири или седам општина 
у Беранама, од чега оп-
штинеке и власти у Подго-
рици никако не одустају. 

- Упознаћемо господина 
Маурера са насиљем које je 
још једном спроведено над 
нама. Полиција je морала 
да ухапси оне који овде не-
законито одлажу отпад. Де-
понија нема неопходне са-
гласности нити употребну 
дозволу. To су челници Бе-
рана и признали у директ-
ним сучељавањима на теле-
визији, али, ко још у Црној 
Гори мари за закон - огор-
чени су мештани МЗ Беран-
еело. 

Они су најавили нове суд-

0ПЕТ ПОЛИЦИЈА JE ВЕЋ НЕКОЛИКО ПУТА СКЛАЊАЛА БАРИКАДЕ МЕШТАНА БЕРАНСЕЛА СА ДЕПОНИЈЕ 

ске спорове са челницима 
Берана, али и подношење 
кривичних пријава против 
одговорних из Владе. 

- Адвокатска канцелари-

Ф А Р С А 
- НАДАМ0 се да ће ускоро би-
ти прекинута ова својеврсна 
фарса која штети целокуп-
ном друштву, a одговорни 
за бескорисно и неповратно 
трошење времена и значај-
не своте новца, коначно ће 
бити процесуирани - саоп-
штено je из НВ0 "Озон". 

ja Лукшић из Подгорице 
пред Уставним судом Црне 
Tope потражила je ванред-
ни правни лек, против од-

луке Основног суда у Бера-
нама, a коју je потврдио Ви-
ши суд у Бијелом Пољу. 
Њом нам je изречена при-
времена мера забране бло-
каде. Ми зато наглашавамо 
још једном: блокираћемо 
депонију и то трајно - кажу 
из Савета МЗ Берансело, 
гневни на, како тврде, на-
мерно одуговлачење суд-
ских спорова са општином 
Беране. 

Грађани истичу да ће вр-
ло брзо опет доћи на депо-
нију и да овога пута спре-
мају изненађење. Они су 
огорчени интервенцијом 
полиције, која je изазвала и 
реакцију Еколошког покре-
та "Озон" из Никшића. Ова 
НВО позвала je министра 
унутрашњих послова и јав-

не управе да заштити права 
грађана Берансела . који 
мирним протестима на Ва-
совој води указују на крше-
ње Устава Црне Tope, Зако-
на о управљању отпадом, 
конвенције и још читавог 
сета законских и подзакон-
ских аката из области за-
штите животне средине. 

- Позивамо и врховног 
државног тужиоца, канце-
ларију заштитника људ-
ских права и слобода и ко-
леге из цивилног сектора 
које се баве овом области 
да се укл>уче и допринесу да 
се превазиђе садашња кри-
зна ситуација - саопштено 
je из "Озона" уз поруку ме-
штанима Берансела да не 
дозволе да буду испровоци-
рани. • М. СЕКУЛ0ВИЋ 

већег профита - нагласио je 
Катнић. 

Бојана Бошковић, помоћ-
ник министра, објаснила je 
да еу од данас избегнута и 
два међукорака, која се од-
носе на израду печата фирме 
и отварање броја рачуна. 

- Компаније и даље имају 
ту обавезу, али од сада на 
крају поступка регистрације 
- објаснила je Бошковићева. 
додајући да ће регистрација 

НАСТАВЉЕНО СУЂЕЊЕ ЗА КАЛУЂЕРСКИ Л А З 

траЈати најдуже четири да-
на, a вероватно и краће. 

Марк Ласман, директор 
програма ефикасног управ-
љања, честитао je Мини-
старству финансија, које je 
како je рекао, на путу ка по-
зитивним реформама закон-
ског и регулаторног оквира. 

- Заједнички смо радили 
на стандардизацији форму-
лара, смањивању процедура 
и то je велики корак ка по-
стизању циља, да се реги-
страција и дозволе издају на 
једном месту. И поред тога 
предстоји још доста посла 
који се односе на примену 
закона - навео je Ласман. 

Јан Петер Олтерс, шеф 
канцеларије Светске банке, 
оценио je да ће регистрација 
на једном шалтеру много 
олакшати предузетницима 
који су до сада наилазили на 
многобројне бирократске 
препреке. 

- AKO се анализира ситуа-
ција у неким привредама 
света које се сматрају успеш-
ним, видећемо да су мала и 
средња предузећа иноватив-
нија, те да су њихове делат-
ности довеле до повећања 
прихода, богатства и еко-
номског раста - истакао je 
Олтерс. • 

Б. Р. 

Д0КАЗА НИ0ТКУД 
БИЈЕЛ0 П0ЉЕ - Пред специ-

јалним већем Вишег суда, 
које суди оптуженима за нај-
тежа кривична дела из обла-
сти организованог крими-
нала, корупције, ратних зло-
чина и тероризма, јуче je на-
стављено, односно изнова 
почело суђење седморици 
бивших припадника Војске 
Југославије. оптужених за 
ратни злочин у Калуђер-
ском лазу 18. априла 1999. 
године. 

председавајућег судије Дра-
га Конатара, јуче je саслу-
шан сведок Момчило Дроб-
њак, у време НАТО агресије 
евидентичар у батаљону у 
коме су били оптужени 
Момчило Барјактаровић 
(54), Петар Лабудовић (49), 
Ацо Кнежевић (43). Брани-
слав Раднић (42), Миро Бо-
јовић (42), Радомир Ћураш-
ковић (45), Боро Новаковић 
(31), и командант Предраг 
Стругар, пуковник у пензи-

ВЕЋ Б И Л И МРТВИ 
НЕДАВН0, сведочећи у Бијелом Пољу, судски вештак др Миха-
ило Кулиш, устврдио je да je од шест прегледаних лешева пе-
торо убијених страдало неколико месеци пре него што тврди 
тужилац, у време пре рата на Космету, a један чак годину да-
на раније. 

Претрее je почео изнова 
због измене Кривичног за-
коника Црне Tope, тако да 
уместо петочланог кривич-
ног већа, двојица судија и 
три поротника, сада суди 
трочлано кривично веће са-
стављено од тројице судија 
професионалаца. 

Пред кривчним већем 

ЈИ, коме се суди у одсуству. 
Сведок Дробњак je попут 

до сада саслушаних 100 све-
дока, изјавио да не познаје 
оптужене, односно да му ни-
је ништа познато о убиству 
шест албанских цивила у 
Калуђерском лазу, односно 
да никада није био у том ме-
сту. • М. С. 
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Televizija Crne Gore, prvi program , Dnevnik 3, 20. maj 2011.

Otvoreno rekonstruisano skladište municije
"Taraš" u Danilovgradu 	
U Danilovgradu rekonstruisano skaldište municije Taras. Taj posao obavljen je po
standardima Ujedinjenih nacija i Natoa, a koštao je 1 200 000 eura.  Svi koji žive u blizini
skladišta municije Taraš u Danilovgradu znatno su bezbjedniji jer je ono rekonstruisano po
međ unarodnim standardima.  Aleksandar Avanesov:"Program Mondem promoviše
Crnu Goru kao odgovornu č lanicu pristupnih zemalja u Evropi i smanjuje rizik po lokalnom
stanovništvu koje živi u bilizini skladišta.  Nakon Taraša predstoji rekonstrukcija skladišta
Brezovik u Nikšić u.  Sarunas Adomavicius:"Iz moje posjete tom skladištu od prije tri
dana zakljuć io sam da neadekvatni bezbjednosni uslovi koji tamo trenutno postoje
zahtjevaju hitni zajednič ku akciju.  Crnu Goru trenutno optereć uje oko pet tona viškova
municije.   Boro Vuč inić :"Svjesni te opasnosti nastavić emo veoma odgovorno i
posveć eno da u što krać em roku uništavamo preostale viškove stare municije i na
najmanju moguć u mjeru smanjimo opasnost neželjenih posledica i poveć amo bezbjednost
naših građ ana  Osim rekonstrukcije skladišta u okviru programa Mondem uspješno je
završeno uništavanje tenkova i teške artiljerije č ime je prenijeta poruka da se Crna Gora
zalaže za novu eru mira, reč eno je u Danilovgradu.

Emitovano u 23:15 (78 sek.)

Institucije u svojstvu subjekta:
Kompanija Taraš Danilovgrad, Ujedinjene Nacije UN, NATO, UNDP Kancelarija Ujedinjenih
nacija za razvoj, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS - OSCE,
Ministarstvo odbrane Crne Gore, Program Mondem

Osobe u svojstvu subjekta:
Aleksandar Avanesov, Šarunas Adomavič ijus, Boro Vuč inić

Institucije u svojstvu objekta:
Program Mondem

Teme:
Društvo » Vlada, NVO aktivnosti, Vojska
Svijet
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IN televizija, Inpuls 1, 20. maj 2011.

Otvoreno rekonstruisano skladište municije
"Taraš" u Danilovgradu 	
Skladište municije Taraš u Danilovgradu rekonstruisano je po najvišim standardima i tako je
znač ajno poveć ana njegova bezbjednost za okolno stanovništvo. Ministar odbrane Boro
Vuč inić  je u kontekstu uništavanja viškova naoružanja i municije ponovo upozorio na
bezbjednost najveć eg skladišta Brezovik kod Nikšić a.
Predrag Vuč inić  (Novinar): &#8220;U  vojnom skladištu Taraš sada može da se bezbjedno
skladišti 1250 tona municije.&#8221;
Boro Vuč inić  (Ministar odbrane): &#8220;Ovo što je urađ eno na nivou je onoga danas što
postoji u svijetu. Dakle,sada bi se fokusirali na Brezovik kao možda potencijalno najopasnije
mjesto sa nestabilnom municijom,koja se tamo nalazi,prije svegazbog rizika i opasnosti za
same građ ane.&#8221;
             Viškovi naoružanja u Brezoviku najveć i su unutrašnji bezbjednosni rizik,ponovo
upozorava ministar.
             Boro Vuč inić  (Ministar odbrane): &#8220;Do kilometar,nijedno živo bić e ne bi
ostalo u krugu lokaliteta u kome se nalazi nestabilna municija, a do dva i po kilometra
udaljenosti ni jedan objekat ne bi ostao,bio bi srušen.&#8221;
Poruč uje i da se uništavanje viškova mora nastaviti iako,trenutno za to nema novca.
Boro Vuč inić  (Ministar odbrane): &#8220;Već  danas sam dobio jednu,rekao bih,
ohrabrujuć u vijest od naših holandskih partnera da su oni i dalje spremni,naravo, u okviru
svojih moguć nosti i da ć e nas podržavati jer smatraju da to što mi radimo ovdje u Crnoj
Gori je možda najbolji primjer kako to treba rješavati u regionu.&#8221;
Rekonstrukcija skladišta Taraš koštala je milion i dvije stotine trideset hiljada eura. 700 000
donirala je Vlada Holandije, a ostatak Vlada,Evropka unija i OEBS

Emitovano u 19:19 (96 sek.)

Institucije u svojstvu subjekta:
Kompanija Taraš Danilovgrad, Ministarstvo odbrane Crne Gore, Vlada Crne Gore, Vlada
Holandije, Evropska unija EU, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS -
OSCE

Osobe u svojstvu subjekta:
Boro Vuč inić

Institucije u svojstvu objekta:
Vojni kompleks Brezovik

Teme:
Društvo » Vlada
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Vijesti Televizija, Vijesti u pola 7, 20. maj 2011.

U Danilovgradu otvoreno rekonstruisano skladište
oružja Taraš 
U Danilovgradu je otvoreno rekonstruisano skladište oružja Taraš kapaciteta 1 250 tona.
Municija ć e se od sada tamo č uvati po međ unarodno priznatim standardima koji garantuju
maksimalni bezbjednost. Iz OEBS-a pozivaju da se popravi stanje i u drugom velikom
skladištu Brezovik kod Nikšić a.
Danijela Lasica, prilog
Prije pet godina u skladištima na teritoriji Crne Gore nalazilo se više od 12 000 tona municije
velike razorne moć i. U međ uvremenu Vlada je uništila znač ajne količ ine tako da se danas
u skladištima nalazi oko 4 500 tona viškova municije.
Boro Vuč inić , Ministar odbrane, "Ali nažalost imajuć i u vidu njenu starost, rizik i opasnost
se nije mnogo smanjio. Svijesni te opasnosti nastavić emo veoma odgovorno i posveć eno
da u što krać em roku, uništavamo preostale količ ine stare municije, i na najmanju moguć u
mjeru smanjimo opasnosti od neželjenih posledica i poveć amo bezbjednost naših građ
ana.&#8220;
Aleksandar Avanesov, UNDP, "Putem uništavanja oružija obezbjeđ uje se da vojno
naoružanje nikada nedopre do ruku kriminalaca i terorista a ujedno promoviše i Crnu Goru
kao bezbjednu turistič ku destinaciju i doprinosi zaštiti životne sredine.&#8220;
Ostatak naoružanja, makar njegov dio u skladištu Taraš č uvać e se po međ unarodno
priznatim standardima koji garantuju maksimalnu bezbjednost. Za razliku od ovog u
Danilovgradu, prema ocijeni šefa OEBS-a, uslovi u najveć em skladištu municije Brezovik u
Crnoj Gori, su neadekvatni i zahtjevaju hitnu akciju.
Šarunas Adomovišijus, Šef misije OEBS-a u CG, "Znač ajno pitanje koje je potrebno
posvetiti pažnju, je dalje uklanjanje viška nestabilne municije iz skladišta i njegovo
uništavanje na nač in bezbjedan po okolinu i ljude. Da bi se to postiglo potrebna je politič ka
volja, finansijska sredstva, koordinacija i podrška međ unarodne zajednice.&#8220;
Kroz Taraš finansijere, goste i novinare proveo je pomoć nik Ministra odbrane Rifet
Kosovac. Simuliran je i neovlašć eni ulazak u skadište i prikazan nač in na koji u takvim
situacijama reaguje komanda skladišta. Rekonstrukcija skladišta Taraš stajala je oko
 1 300 000 eura a finansirale su je vlade Holandije i Crne Gore i EU i OEBS.

Emitovano u 18:45 (133 sek.)

Institucije u svojstvu subjekta:
Kompanija Taraš Danilovgrad, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS -
OSCE, Vojni kompleks Brezovik, Vlada Crne Gore, Ministarstvo odbrane Crne Gore, UNDP
Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj, Tema: Zaštita životne sredine, Vlada Holandije,
Evropska unija EU

Osobe u svojstvu subjekta:
Šarunas Adomavič ijus, Boro Vuč inić , Aleksandar Avanesov, Rifet Kosovac
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Institucije u svojstvu objekta:
Vojni kompleks Brezovik

Teme:
Društvo » Ekologija, Vlada
Ekonomija i privreda » Preduzeć a
Spoljna politika » Evropska unija (EU)
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