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ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР МАН С-а ОТКРИО ДА ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ПЛАНИРА НАСТАВАК 
ПРАКСЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРЖАВНОГ НОВЦА И ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ ИЗБОРЕ 

За куповину гласова 
припремили 750.000 еура 
• Имајући у виду да су пројекти фокусиран и на запошљавање у 

сјеверном региону, као и тај минг објаве јавних позива, одно
сно у најмању руку у неуобичајено вријеме, већ сада је отворен 
огроман простор за сумњу да се са програмима ЗЗЗЦГ кренуло 
у куповику тасова на терену, упозоравају из МАН С-а 

З
авод за заllошљаван.е 
Црне Горе (ЗЗЗЦll 
наставко Је праксу 

грубог кршења 381<0118 и ми· 
МО саmвсности Комисије ]8 

КОНТРОЛУ др.вине гюмоћи 
HcдaB110 IIOKpcllYO трн про-

1Т'a.'oIa З8Ј10UUI.a8ања, уасуп· 

нс вр"јСдlIОСП! 750 хнљцда 
eypa~ ЧИЈИ се 11СрИОД рсanн· 

зa.uИЈС суштински ПОКЛВI18 са 

временом кзда се очеКУЈе 

распнснвање I\ОВИХ 11арла

MCHтapllHX избора, показује 
nокумснтаllИЈВ којом paCIIO
лаже ИсграЖИВ8'IКН центар 
МАне-в. Фокус зltIЮIUЈЫIВ8-
ља кроз те IlРО'''Р8ме усмјСРСl1 
је на сјевеРllН PCIt1QII, rцjc су 
СllромаШТIIОII IIсзanОСЈI СIIОС1' 

НВЈНЗРВЖСННЈН. Како Н8110-
I'oIllIbY, када се IIМ8 у виду да 

hc зззцг почетком "вредне 
године из буџета добити 110-

ва средства за зanошљаВ8ЈЬС, 

јасно је да ће тиме факткч
ки моl\и да rrродужи радис 
аигаЖМ8не З8ЈIОСЈlеrrltма по 

IJрограмима КОЈИ се сада YI'O
варају, Jra је oClloвalla сумња 
да је путем партИЈСКИХ З8Ј10-

ШЉ8вања Влада већ крсну
ла у остааривање предности 

на терену у корист вnaдajyћe 
странке. 

- Нанме, према званичннм 
подацима, иако је Завод у фе
бруару 08С године објавио 
шест програма за.llошљаваља, 

крајем септембра је покренуо 
ноне програме, од којих је за 
11>И 11>ажио саmасиост Ко
мисије за контролу државне 
1I0моl\н. Врнједност та 11>И 
програма је 750 хиљада сура 
И љима се у периОДУ до јула 
lIapcдtre године шrвнира за

ПОCJIеље 800 JIIща који IIма
ју фаКУЈrтетске дипломе IIЛИ 
срсдњу стручну спрему - са

ОПШТИЛlI су из МАНС-а. 
Истичу да није познато нз 

којнх извора је обезбнје~ен 
новац 38. но8С програме, али 
докумеитација којом распо
лаже Истраживачкн центар 
МАНС-а показује даје зззцг 
грубо прекршно Закои О кои
троли државне помоћи, јер је 
јавне нозиве за пројекre Обја
вно 23. септембра, док је Ко
мисија за контролу државне 

номоћи тек 13. окroбра, OДllo
сно 1 5-ак дана каСllнје нздала 
carnacHocтм дв су програми 

усклађеии св законским про
шtcом кој и рс~лише пктање 
државне ЈlОмоћн . 

- Тако Завод IШВННра да 
IIPOIl'BMOM З8Ј!ошљавања, 

којн носи назив .. ОсIlОСО
бљавање за caMocтaJJal1 рад", 
!aIlOCJ!H 1 оо лrща са високом 
н средљом ШКОЛОМ у ""f1>3ja
љу од девет н шест мјесеци . 
Опредијсљеll8 сума је 250 
х нљада еура. Други щюграм 
IIОСН назllВ "Осrroсобљаваље 
за рад код 1I0CJIодавца" н љи
ме ћс 450 x llJbaдa еура бнти 
утрошено за заПОCJIеlЬе 350 
Лllца који !\е са ПОСЈ!одавци
ма закључити уговоре о ра

ду у најкраћем трајаљу од 
11>И мјесеца - наl718шавају из 
МАНС-а. 
Додају да је 1I0се6но !аН и

мљнво даје ПРАН nyr пројек
тован програм стнмулисања 

эалошљавања "Млади у зим
ском туризму". за разлнку од 
св их претХОДНИХ ГОДИнв, када 

је завод фннанснрао сезонско 
З8.110шљавање ТОКОМ љС'Пt.e 

туристмчке сезоие, како 110-

јашњавају, сада ће бrmr су6-
венционирани послодавци нз 

сјеШ:РIIНХ н мање развијених 
оnштниа, 8 llрограм је намн
јењен младнма до 24 године. 
Истакли су да је инднквтив
ио н да Је Завод покренуо 
овај програм, нако 'I ема nре
цнзну еВltденцију колико бн 
лица могло да буде заnОСЈЈе-
110. Прецизира се да се у до
кументацијн коју је доставио 
комисији !а КОНТРОЈЈУ држав
ие nомоћи наводн процјена 
да је за реализацнју llрогра
ма запошљаваlЫl младих у 

знмском туризму lIотребно 
усмјерити 50 хиљада еура, 
јер се процјењује да се може 
38поСЈЈIfТИ од 250 до 350 лица. 

- Имајуhи све !1ре1"ХОДНО У 
ВИДУ, а нарочнто чнњеницу да 

МЕЂУВЛдДИНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЦРНЕ ГОРЕ и ЕУ 

Отварају два поглавља 
Цриа Гора ће сјутра на Ме

~YВJIaдHlloj Jroиференцкјн у 
Бриселу, отворктн прег(нюре 
о nриctyпању са ЕУ у 1I0гла
вљима 14 (саобраћајиа пми
тика) и 15 (eHepreтмKa). Тиме 
ће се БЈЮј arвореикх поrnавља 
nовеhати 118 22, од укушlO 35. 
KaКD је саОIlШтено из Владе, 
делегацију иа МеђУВJIадllној 
конфереицији предводиће пот
предСЈедник Владе и министар 
вањских послова 11 еВРО"СkИХ 
интеrpaција Игор ЛУkшић. У 
делегацији ће биmдрж88ИИ се
kpeтap за европске интеграције 
АлексаНllар Андрија Пејо.иli, 
геиерални диреrcroр за еиергет

ску ефиюwн~ у MHHHcтa~ 
ству екоиowије и wеф радне 
групе за потавље 15 Драrица 
Сеqnиli, генералии директор 
за аа:щушии саобpahaј у Мини
старству саобраћаја и поыор-

ства Не60јша Крааји6, као н 
секретар Преroвара'lКС групе 
Миодраг Р.довиli . 

- flоrnааље 14 обухаата про
писе н стандарде за безбјед!IИ
ји, КОНIC)'pCНТllији И економнч
нијll саобраћај регулисан !СрО3 
области лрумског саобраћаја и 
путне инфраструктуре, жеље-
311H'Iкor саобраl\аја, ааздуШllОГ 
саобраhаја, поморсnа, саобра
ћаја унyrpашљим мовии"" пу
тевима, комбинованог са06ра
ћаја н cllТC1lHтeke Ilаангације 
- тврди се у саопштењу. Пота
аље 15 се ~ји од правила и 
ПOllитнка КОЈе ПОlCpиваЈУ коиl')'

реицнју н др*аану помоћ, уму
трашње еиергетсl'O тp~ 

уиanређење Н3lЮра обноlIЉИВС 
енерпtје, eHepreтcxy ефнп
сност. упрааљање ICpH)aNa н 

обавех у олносу на безбједност 
нафтних 3&l!их&. М.В. 

БРa<iНИ пар Јели" наставља да ЗаВОД корИСП1 за патре6е napn4Je 

КраТКОРОЧflО запошљавање уочи избора 
Поред три програма запошљавања за ноје 

Је тражио сагласност Hot.4J.tCМJe за нокrpoлу 
држазне пом01'lи. ЗЗЗЦГ је у сеmеNбру озе 
године покренуо и пилот-програм под на-

3и80м .АюмваЦИЈа нориснина t.4атеРИЈaI1НОГ 
обез6јеI'Jења породице·, нојим иамјерава да 
нраmорочно запосли 250 незапослених лица. 

т, Улцињу и Цетмњу. Поред тога, ЗЗЗЦГ Је у 
сerпембру објавмо ноннурс за запослење 200 
пица ПО основу таиозваних јавних радова, 
тaHol'Je доt.4инаНl}lО у ОПШТ\1нама Сје9ерног 
perиона, за uлa Је опредијељено 200 хиља
даеура. 

Иcrраживачки цеИГclр МАне-а раннје Је 06-
јазио да је програм јавних радова идеалан 
модел за зnоynотребу државних фондова у 
изборне сврхе. Он се званично спРОВОДИ У 
циљу нра"ГНорочних запоwљавања "Такозва

иих теже запослизих пица, попут нориснина 

СОЦИЈале и НQечаних помоћи, припадника 
РДЕ поnyлаLlJo'lЈе или лица са инвалидитетом . 

Планирана cpeДCf8a за овај пилот-проје
нат су 50 хиљада еура, а биl'le реализован у 
СЈеверни", И мање раЗЗИЈеним општмнама, 

ОДНОСНО Бијелом Пољу, М0ЈНОВЦУ, Берана
ма, Андријеsици, ПЛаву, Рожајама, Пem.ици, 
Гусињу, Пље8ЈЬМма. Жабљану, Плужинама, 
Шавнину, Нолашину, НИI(WИћу, Даниловгра· 

су llIюјектк фоk)'сираии на !а-
1IOII1Љaвaњe у сјевеРllОМ регио
ну, као н тајlolНИГ објаве јавних 
пQ3ива, OДIIOCHO у најмању ру,,>, 
у кеуобичајеио вријеме, всl\ са
да је отворен orpo.маи простор 
!а сумњу да се са програмима 

ЗЗЗЦГ r;pcнуло у куповину та
сова на терену - упозоравају из 
MAhe-а. 
Истраживачки центар 

МАНС-в раlјнје је crncpио 

щему коју црногорска В;'I8Д8 

корнстм за краткорочиа за-

1I0шљаВВIЫ махом соцнјВJIIIО 
)'IlЮЖеltих категорија преко 
llрограма ЗЗЗЦГ, који се ло 
IЈравилу рсализују уочн избо
ра . Бившrl дирекroр зззцг и 
Јед811 од aкrcpa афере .. Сни
мак" Зоран ЈCJlнћ . I(8КO ука

зују, СВОЈевремено је изјавио 
да јсдаЈl запослсни дОIЈОСН 
четири rnaca владајуhој lIар
тмји. На челу Завода сада се 
нвлази IЬCгoвa супруга BYIi:H-

ца Јел .. ћ . 

Овај тel(1;1" је СВЧИЊСII уз 
подршку Европске уније у 
склону пројекта .. Нулта ТОЈЈе
раиција на КOPYllltHjy" . За са
држај oвor текста ОЩОВОРЈtа 
је нскључиво Мрежа за афир
мацију невладиног ceкropa 
- МАНе, а ставови ИЗIIИЈCТII 
у овом тексту се IIИ у КОМ слу

чају ие МОIУ сматрати С1Ћ80-
виМ'8 EBpollcKe уннје. 

В.Р 

ОДГОВОР НОВИНАРА .дАНА· ДИРЕКТОРУ ЦДТ-а 

Копривици нећу подносити рачуне 
Немам потребу да било коме 

пoд.llОРШ ювјewтај о С80М ра
ду, О Jrojew суде читаоuи, моји 
уредници н" .lIЮJIеге, а поеебllО 
аllЮ је ПОД лупом аkanитнча:и 
текст 3ВСНОааи на подацима И3 

нзвјештаја у који смо JtМвnи 
УВИД н објаВИЈЈИ њer-oвc дјеЈ\О... 
Твчноједа сам раније у неко

ЛИI(I) наарата обрађивао !Овје
wтaje Бcpтe.nсwан фондацијс, 
IIjepyjytiн »- су оијене које су 
ТlМO д,ImI' ~ поrnед 
на Црку Гору К oвдa.wв.a зБН
аан.а са стране. ~ 10 

Њем8.ЧIФ. ЛРlI3И8јем JI,I НJljC'CI..W 
rюyздa.но 3tIIO да је ~UЩII 
.. eкcuqп: .lfI'I«Ui' те фонда-

~~ о..щmв.у weтe""f'C)o 
J1ИID) су бсCWИCIteИВ D Rlljcсу 

привица добро зна одговоре, 
юрuавам чуђсњс зашто ди
percrop l.ЩТ -а истрајава 'ш овој 
полемици иако је све јВСIiО. Зло
улmpeбе јавних pwypз, qno
вииа гласова н изборие преваре 
ми постоје кли "е пocroје. Из
бори заслужују високу оujеиу 
IU/Н је !Iе зacnужују. То је БИJlа 
суштина објааљеног "Текста н 
стога чуди оаQЛИЈ(8 доза JlНЧИОГ 

у КоПРИВНЧНIIНМ реaroвањкма. 
За крај,једва чеnм Н08Н ювје
шraј Бертелсмаи фоицацнје о 
Цркој Гори, да видим какве he 
бктн оцјеие, посебно за юбор
ни процес. Нарочито сада raщa 
више нема н.икauc: сумње ЈСО је 
oyrop. 

аријCAIUI I:OМCнтapa. А пошто Овкм заврwuaм ПО1Јемн,,>, 
не ...... IWtjepy да oдroaapaw на са ДрагаИОМ КоПРIWЩOW. 
tteмуШТI 1'1fГ8I:t.8, на XOja:..,:Ko-::.___ МAPI«) В8JЮ6jfJi 


