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МађарскаЬе 

подржатм Црну Гору на 

европском путу. поручио 

је HOIlOHweHoaaHH 

мэасланнк одбране 
Мађарске. потпуко,ннк 

Du: фејее. који ~ јуче 
састао са министром 

одбраи. """-'-
8oIa ... •• ..... Из 
Министаpcna.одбране 

су казали да је БоШКОанh 
:taDaJIМO .на неисцрпној 

подрпщи коју је Мађарска 
пружи.па Црној Гори 
ТОКО'" caeoбyuaтног 
реформског процеса у 
домену 9рОаТЛ8НТСКНХ 

интеграција", ло. 

Јачатl 
KaHqelapljy 

Регионални 
састанак представника 

министарстава 

надлежних за aatьCKy и 

омладинскуполитнку 

држua3ападног 
БaJlкана прилика једа 

сеунanpнједм правни 
oкaHp~KЦHOHHcaњa 

Регионалне кан цеnарнје 
за сарадњу младих 

н локалних РУЦО 

канцеларија, казао 
је министар спорта 
н младих lIJnCOJra 
Јава .... он је отворио 
регионални састанак чији 
је ЦНЉ, како је саопштено, 

унапређење правног 

оквирафункцнонисања 
Регионалне канцеларије. 

А.о. 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ТРОШИ ОГРОМНА СРЕДСТВА НА ОСИГУРАВАЈУЋЕ КУЋЕ 

За осигурање имовине 
дају · 1,6 МИlIиона еура 

• Планирано је каско осигурање за 340 возила УП и 36 МУП-а, док је осигурање од ауто-одговорности лредвићено за 
817 лолицијских и 83 МУП-ова аутомобила 

Министарство унутра

шњих послова (МУП) рас

писало је тендер вриједан 
1,64 миnиона еура за набав
ку услуга осигураља имо

вине. возила, оловила. вазу

хоп лова, службених паса и 

коља у наредне двије годи
не. Према тендерској доку
ментацији. сума осигураља 
имовине МУП-а н Управе по

лицнје(УЩ износи преко SO 
милиона еура. 

Каско осигурање пред

виђено је за З40аутом06нnа 

УП н Зб возила МУП-а. Оси

гурање ОД ауто-одговорнос

ТИ планирано је за 817 ауто
мобила УЛ и 83 МУП·а. МУП 

осигурава и седам коња, 35 
паса, 18 оловила и седам ваз
духоплова. 

за прву годину примјене 

оквирног споразума плани

рана је набавка осигураља 
врнједног 822.500 еура. за 
осигураље имовине грађе
вннскихобјекатаиоnpeмеза 

потребе МУП-а ПpeдJlи~ је 

износ од 30.000 еура. за осигу
рањенмовнне - KaCXOOCHry
рање моторних возила И оба-

везноосигурање моторннх И 

ПРИКЉУЧНИХ возила за wтeтe 

причнњенетреhнм пицима 
за потребе МУП-ан УП пред

виђено је З27.5ОО еура. за оси

гурање пловила за потребе: 

Управе полиције плаинра 
се утрошак од 30.000 еура, а 
за ваздухоплоае 420.000еура. 

Оснгурање службеиих 
коња и пасаза потребе Упра

ве полнције коштаl\е 15.000 
еура. 

Сумаосигурањаграђеаин

ских објеката прецизирана је 
на 23.6 милиона еура. рачу
нареке опреме 1.17. каицела
ријеке - 421.149. а медицин
ске - 2'ЛZ19. Сумаосигурања 

остале опреме (опремесnабе 
струје. рачунареке. телекому
никационе, за видео-надзор 

и детеl(ТОРИ за експлозив, за 

фалсификована документа и 
опрема за антитерористич

ки преглед) изиоси 3,83 ми' 
лионаеура. 

У тендерској документа
цији је наЈ,еДено да Управ
на зграда МУп'а вриједи 6.8 
мнлнона, тзв. .лимеика~ три 

милиона, амбуланта МУп-а 

у ергеnи ма1iарски и енгnески ко"и 
Y~~ Је наведено ceдм't cny.6eнмx КDtW 

lO:.;t IМ УП. мэнос oorypaнe суме ... .:реће се од s.ooo WJ 12000 
~. Управа nOJWЦМje У C80iai epruм IМI ~ М М1If(J(t _ ...... 

а. 35 CnYJIiIeНICX RIQ Ја асо;е је ~ ocмrypaн.e.l8jcxynIwt 
CV68 ....... C8OIP.)(r:мI' M ..... 08'tap ...,.. •• ..;eocwypatt.t 
IOНOOI 20.000 еура. 

- 554.731 еуро и др. 
Предвиђено је каско оси

гурање З4О возила управе 

полиције. укупне вриједно· 
сти 7,7 милиона еура. Међу 
њима, најскупљи је блин

днрани .. мерцедес С 600" из 
1998. roдинечи}а је новонабав
на цијена 114.795 еура. Међу 
најскупљим аутомобилима 

је и ~ауди А8" из2006. годнне 
од 131.753. "ауди С8И 

из2008 .. 
вриједност 113.313 еура 

Каско осигурање пред

виђено језа з6 возилаМУП-а. 

међу којнма СУ најскупљи 
~Mepцeдec мл 400" нз 2005. 
године, вриједности 81.988 
еура и "мерцедес ГЛ420" 
из 2008. чија је ариједност 
106.726 еура. Укупна аријед
ност свих возила предвиђе

них за ову врсту осигураља 

је 727.146 еура. 
МУПтражи осигурање 18 

пловила, чија је сума осигу
рања oKo2.Z1 милиона еура, 
а осигурањем би требало да 
буду предвиђенн рнзици по

пут судара. удара. насукања, 

Ocкrypa:вa х nв. ,..JIxкеиха" 

потонућа. лома и прелома 
јарбола, односно цијепања је
дара. вишесиле (нпр. невре
мена. удара rpoMa, эемљотре
са, плимног таласа_Ј. пожара 

и нагарања. крађе и ван.дали

эама. .. Од свих пnовних вози
ла УП, најскупљи СУ патрол

ни бродови ~Вap" и "херцег 
Нови~ чија је вриједност по 

644.055 еура. 
МУП тражи осигурање 

три .. белова~ хеликоптера и 
трн авиона типа "дромадер" 

и .. AIR TRACТOR". А.о. 

ЦРНОГОРСКО ДРУШТВО ЕКОЛОГА И МАНС ОРГАНИЗУЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ДМЈЕЛИ БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА 

Дебата о Буљарици 
у Спомен-дому Црвена 

комуна у Петровцу данас he 
бити одржана јавна дебата на 

rewy ..Буљарица - једнаувала, 
пуно вриједности: Дијалогом 
до одрживог рјешења". 

- На јавној дебати биЬе 

рнјечн о тренутиом стању. 
плановима недлежних ин· 

ституција и Idогуl\иocrиwа 
дугорочног развоја Буља-

рице. Међу говорницима су 

стручњаци из области тури

зма, архитектуре и ехмоrије, 
као и грађани - први корисни
ци простора увале Буљарица 

- наводисеусаопштењу. 

Јавна дебата се реализује 
у оквиру пројекта који Црно
roрско друштво еколога реа

лизујеусарадњисаМАНС-оw, 

уз подршку ЕК. А.О. 

ЈедИНСТВЕНА ПЛАТФОРМА ДИЈЕЛА ЦМВМЛНОГ СЕКТОРА 

Активанактивизам.ме 
Јединствена платформа. 

на којој су обједињене ак
тивности великог броја ор

ганизација цивилног секто' 
ра, али и појединаца, rpзђана 
који суу заједници препозна

ти као активисти, од јуче је 
доступна на адреси активи

заМ.ме. Из Фонда за активно 

rpal)aнCПIO су објаснилн да су 
циљеви платформе - већа 
видљивост акција грађанс
ког друштва. боље повези· 
вање организација н поје
ди наца који желе да створе 

бољедрyшno.аС3.МИNТИМИ 
снажније дјеловање за опште 
добро. 

За покретање бизниса од 3.000 до 7.500 
• Приоритет су дуготрајно незапослена лица, млади и жене 

Незапослеиа лица која 
се налазе на евиденцији за· 
вода за запошљааа.ње (333) 
најмање шест мјесеци. са 
нагласком на младе. жене н 

дyroтpajHO нeзanocлене, мory 

конкурисати на јавни позив 
задодјелубecnовратнихсред' 
става од 3.000 до 7.500 еура за 
самоэапошљавање и покре

тањесопстаеногбизниса. који 
је j}"le објавио 333. На конфе
ренцији за новннаре јуче је са· 
општенода ћетај новац. кроз 

три једногодишња циклуса, 
бити додијељен за више од 
400 корисника грантова за 
самозапошљавање, однос

но више од 400 нових биз· 
ниса. односно најмање 140 
по позиву. 

Директор Завода CYJIOO 
Мустафllh казао је да је ду-

---

roтpa;a незапосленост к даље 

један од кључних изазова 
на тржнштурада. нароч.ито 

међу младима. 
- Прилику да се пријаве 

имају сва незапослена лнца 

која се налазе на евиденцији 

завода најмање шест мјесеци 
надан06јављивањапооива,са 
наrласком на младе, жене и 

дyroтpajHO незапослене. зато 
позквам све, који су вољни да 
noкушају да покрену свој бкз
нис. да се информишу у би

роима рада широм Црне Горе 
као и на сајту Завода - пору

чио је МycraфиЬ. 
Осим финансијске подрш

ке Завод ће, како је рекао. као 
сервис близак грађанима, 

кандидатима обезбиједити 
обуку и савјетовање прили· 
ком пријављивања и у току 
имплементације. Он је рекао 
да ье (зи пројектни предлози 

који будУ прихватљиви бити 
прослијеђени на даље разма
трање н оцјену квалитета. 

Ад 


