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ФЛЕШ 
ПРОМОВllсаJlII 
rpaHTOBe 

с промоцхје програма 

'Р""" 
Представници 

Завода за эапошљавање 

и Министарства 

рада и социјалног 
стараља промовисanи 

су у ПљеllЉИМ3 

програм грантова за 

самозапошљавање . 

Директор Завода суљо 

Муcnфкhјеобјаснио 
дасерадиопрвом 

директном гранту који је 
3ЗЗ обезбиједило ресорно 
министарство, као кровна 

институција оперативне 
струхтуре.. А.о. 

Xolie паРТllјске 
цркве 

Сви они који воле и 
поштују своју цркву, 
а који су подржавanи 
Демократску партију 

социјалиста (ДпС), 
Социјалдемократску 

партију (СДП) н 
Социјanдемокраи: (СД) 
треба да се дистанцирају 

ОД тих превазиђених 
политика које би да 
праве партијске цркве, 

поручио је посланик 

Демократскогфронта 
(ДФЈ МJVrYВ Зоroaxh. 
-Не можесеуисто 

вријеме бранити Црква 
ОД 'l)yxaв08Jlha н давати 
подршка Ђукановиhу
оцијенио је30roвнЬ. 

Ад 

ЈАВНИ СЕРВИС САНКЦИОНИСАО ОДГОВОРНЕ ЗА ЕМИТОВАЊЕ МОНТИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА О ИНЦИДЕНТУ ИЗМЕЂУ 
НОВИНАРА .ДАНА· И ТЈЕЛОХРАНИТЕЉА ЗОРАНА ЂОЋА БЕЋИРОВИЋА 

Уредници РУ Г 
кажњени због снимка 

• Они су нритичном прилином поступали из HeXa1ёl јер нијесу показали довољан степен пажње и пре1ХОДНО провјерили 
поmуност снимка инцидента, а што су били У обавези, посебно имајући у виду улогу и значај Јавног сервиса као емитера, 
наводи се у одлуци о ДИСЦИПЛИНСКОЈ МЈери 

Дирекroр Телевизије Црне 
Горе (ТВЦГ) Славко ЂурђкЬ. 
уредница Првог програма 

АлександРа Пuиhевиh и 
РУКО80дмлац ПОРтanз PТLЏ' 
ИmqаШукоаиhдисципnкн
СКМ су кажњени због емито

вања монтираног снимка у 

случају инцидента између 
новинара ,.ДaHa~ 8Jlaдюor

ра Оташе.aиha и тјелохра

ннтеља бизнисмена Зорана 

ЋоЬа Беhкpoаиh.a. службе
ника МУП-а М11адеваМија

то.иha. Одлукама о изреченај 
мјери за тежу повреду радне 
обавезе. које је ДОНИО генерал
ни директор РТЦГ Божи.цар 

Шуид.иh. Ђурђиh. Лавиће
виheеа и Шуковић кажњенн 

су новчаном казном у внси

НИ ОД 20 ОДСТО једне мјесеч
не зараде. 

у одлуци за Ђурђнћа н Ла

внhевићеву. која је донијета 
б. марта наводи се да су одго

ворни јерсу б.децембра 2019. 
у ~Дневнику 2

М

, без претходне 
провјере. Д0380ЛНЛ:.l емито-

вање непотпуногсиимка ИН

цидента између Оташевнћа н 
Мнјатовиhа, који re З. децем
бра десио у шQпинг центру 

Делтаснтн. 

-што је за последицу има· 
ло пропуст емитерададопри

Hect цјеловитом и непристрас
иом и нформисањујавности о 
догађају који се десио З. децем
бра2О19. утржном центру Дел-

Квапм.мкацмја дјепа кеважка за поступак 
То ШЈОнадпе*НМOJПtМ,llllК.eLlpнt Горени;ecv~ 

0Nj МНЦIIrД!НТ ltIO КPМIINtO д;eno, .. од YТМЦiIjiI на ДPYГ.I'tМje од
,..,-'.iIЫ У 08ОН nocтynкy, оцм;м.о ј! UIYМ,qtII у aIOjин oдnyкaмa. 

-0.0 10 paэnon wro ~~ПR ~ 10 чnaнa48, став 
1, П'«II 1 м ~ 48, став 1, тачк.1 8 КOIКn8МOr 'fI'08OP<I .-.ог 
npeдyэeI\I РЩГ од 26. јуна 2019. I'OДIМ не МО*е ДOIМ!CТМ У lIeJY с 
I!pl . . ... l дjtnoм. lМТМj!oнo ~oeor nocryr«a-~ 
ј! у одпуцм о дмcцI'III'НКkoj м)ерм. 

ЖОЗЕП БОРЕЛ ПОНОСАН НА КАМПАЊУ 

r • I 

та СИТИ Н кршење начела оо)ех' 
тивности и непрнстрасности 

уинформисању јавности - на

IЮди сеуодлуци о дисциплин

СЈ(им мјерама протна Ђурђиha 

и Павиhевиhев.е. 

У одлуци се наводи да су се 

Ђурђиl\ и Павнl\евиhева изјас
нили да апсолутно нијесу са
гласни са оцјенама из упозо
рењазаповредураднеобавеэе. 
да су без претходне пров)ере 

дозволкли емитов.ање непот

пуногсннмка у .дневнику2~. 

Смaтpa1lИ су да је поступахтре
бало ВОДИТИ по старом Закону 

о раду. оцијенивши да.општа 
мјеста у упозорењу о кршењу 
стандарда нијесу доведена у 
в.езуса њнхоаим конкретним 

радњама-. 

У одлуцн се наводи да је 

Европљани који чине разлику 
Европска унија (ЕУ) није комплетна без За

падног Балкана, поручио је високи представ

ник ЕУ за спољну политику и безбједност Жо-

~ Борм. Он је написао да је веома поносан 

на недавну кампањупосвеl\ену људима са За

падног Балкана, названу ..Европљани који чине 
разлику·. 

- Ова кампаља чнни ynравото: пружа ПJl.iIТ
форму људима - у овом случају женама Запад
ног Балкана - ко}ечине разлику, ннспиришуи 

отварају Врат3дрyrима - казао је Борел. 
Протагониста кампање из Црне Горе је маја 

PaJrOIOXh. изврwнадиректорица Центра зажен' 
скаnpава. 

- Успјех наших партнерэ.на Западном Бал· 
кануу .изградњи ЕУ код куће

О 

не зависи само 
од перформанси влада и институција ЕУ. Иако 
је ово од СУШТИНСЈ(ог значаја. C"IЋaрни успјех за
висн од ангажмана људи у ТИ .. друштвнма, од 

дјел:ова.њаграl)aна -рекаојеон. А.о. 

~ 

Иmrjа Шукоaxh 

закључак да су у радњама 

Ђурђиl\а и Павиl\еllиl\еве ocr
варенн субјеКТНЈ.ИИ И објекти .. 
нн елемеити биl\а теже повре
де радне обавезе, због чега их 

је Шундиl\огласио КРИ1lНм за 
учињену повреду радних оба. .,.. 

- Запослени су критичном 
приликом поступалИ из неха

тајернкјесуnoказали довољан 
степен пажње и претходно 

провјерили потпуност СИИМ' 
ка иицидента, а што су били 

у обавези, посебно имајуl\н 

у виду улогу и значај Јавног 

сервиса као емитера - оци)е

нио је У ОдлУЦи о дисциплин
ској мјери. 
Шуковиl\, који је такође 

кажњен новчаном казном од 

20 одсто од }едне м)есечне за-

раде. казао teYCВOM нзјашњењу 
да није тачиа констатација да 
је снимак из .делте· објављен 

на Порталу P'I1.Џ' без претходне 
провјере, 06јашњавајyl\и да су 

детаљнообра3ЛОжнли какве су 
све провјере учнњeuе са коле
гама из ТВЦГ, којесу, како је на

вео, доставиле снимак. 

- И гаранто8аЛИ њеroву ау
тентичност и то од новинара 

који је прнбавИОСНИWаЈ(. струч

иихтехничкихлкцадоднрек

тора твцr -06paзnожно је Шу
ковиh, остајуl\и при ставу да 

снимак није непотпун. 

ОН је у току дисциплин

ског поступка устврдио да су 

све урадили ос дозом опреза 

претходне провјере и гаран

ције колега из TBlЏ'M. 
Ад 

ТОКОМ ПPDWЛЕ ГОДИНЕ 

Погинуло седам радника ' 
У Црној Гори је прошле ro

дине на радном мјеступоги
нулоседам особа, а највише 

смртних случајева регис

тровано је на грађевинн, са

општио је ЗпаткоПопо.кh. 
инспектор рада и координа

торза групу послова зашти

те И здравља на раду. 

Поповкh јеу JyтaprьeM npo-

tpЗму навео да је прошле ro
дине било zl повреда на раду, 
од тога 20теwких повреда и 

седам смртиих случајева. 
- Најчеwhе повреде на 

раду су пад са висине, не

обезбијеђеност и неоспо

собљеиост радника за рад -
казао је Поповнh. 

А.о. 

ИЗ АСК ПОДСЈЕТИЛИ ФУНКЦИОНЕРЕ НА ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ PfCOP РАДА РАспlltAО ЧЕТИPII ИОННУРСА ПОЧЕТНА ФАЗА ПРИПРЕМЕ СТРАТЕГИЈЕ 
РЕФОРМЕ ЈАВКЕ УПРАВЕ Рок до 31. марта 

ИзАгенцнјезаспречавање 
корупције (АСЮ подсјетнли 
су јуче функционере, као и 

државне службенике који 
пријављују имовинуу скла

ду са одредбама посебних 

закона. да је рок да доставе 
извјеwтаје о приходима и 
имовини за 2019. најкасније 
до 31. марта. 

- Након што информа

циони систем Arенције ко

риснику врати образац са 
бар кодом, корисник је ду

жан да тај образац оДWТЗм

па, пoтnише и доставиAreн

цији. обрасци дocт.wьeни без 
бар кода нијесу 8аЛидни - на
води се у саопwтeњу. 

Ад 

За пројекте 738.000 
Министарство рада обја' 

вило је конкурсе за фина"си
рањепројехатаНВОуоблacrм 

социјалие и дјечје заwтите 
вриједне 738.308. Позвали 
су НВО да пријаве пројекте 
и учествују на конкурснма: 
Рacnж:ани су конхурси за об

ласти ..3ашткта лица са инва-

лиднтетом идјецеимладих 
са сметњама и ТfШкоhaма у 
разаоју", ~Подрwкa старијим 
лицима за животу заједни
ци·, .. Подршка породицама 
у кризи~ и ,.3аштитэ од на

сиља Над женама и нас:и.ља 

у породици". 
ЛО, 

Доставити мишљења 
Министарство јавне уп

равеупутнло је јавни позив 

органима, организацнјама, 

удружењима и појединци
ма да се укључе у почетну 

фазу припреме стратегије 
реформе јавне управе и до

ставе предлоге, сугестије и 

коментаре. 

Како су казали . страте
гијом "-е се дефинисати 

даљиправциреформе~не 

управе, области и циљеви 
реформе, иидика.тори уа1)е

ха, начии праЬ.ења и спро

вођеља стратегије и остала 

значајна питаља. 
А.о. 


