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ТУЖИЛАШТВО ФОРМИРАЛО ПЕТ ПРЕДМЕТА ПРОТИВ ТРГОВАЦА ЗБОГ
СТАВЉАЊА УЛРОМЕТ ШКОДЉИВИХ ПРОИЗВОДА

ФЛЕШ

Због тровања граЬана

Казне за
два објекта
ЗБOl

JlСIIОt;јСДОllJlња

за[IOСJlСШ[ ДУЖIIII да имају, Ту

РИСТII'lК3 IIIIСПСКUlјја К!IЗIIИЈtа

пет кривичних ПрИЈава
Подгоричко основно државно тужилаштво није могло да покрене кривичне поступке против лица ко

ја су користила винобран за кривична дјела "обмањивање купаца" и "производња и стављање у промет
шкодљивих производа", јер би тиме нарушило уставно начело "Ne bis iп idem" ("не двапут о истом")
• Приликом контрола У новембру 2014, године винобран је наћен у преко ЗА објеката на територији
главног града

јс дпа УI"ОС"ПlТењска објекта,
саО/ШЈте/IО је из Управс за 1111спскцијскс пословс. Наводе
да јс ТУРНСТИ'lка ШIС!l!.:кција у
току ПРОТСК!IС "сдјсљс врши
ла зајСДlIичке a",1I8HoCTII са
Комунвлном IJОЛlщијом Под
l""ОрIЩС.

ИЗI!РШСIl

-

и стављаље у промет ШКОДЉи

МIlРало 11 ОСНОВIIО држаВIIО
ТУЖЮlаlllТВО у Подгорицн.
- Поступајупн у npCllMCly

вюt I1рОИЗlЮда прошле године

предузете

су

одрсђСl,е

је

I13Ј1.ЗОр кол 11Iи

зајсднички

УIUСТИ1'СЉСК<I

објсЮ"а у каСНIIМ ВС'lсрњим
'1асовима 11 yrKpQCHC су двн·
је вспраВIIЛНОСТlt на OCIIOBY
којих је ИIIСЈIСК"I"ОР издао два
прскршаЈllа

Због оБМRЉИВ3lье купаца и
криаНЧIIQГ дјела 11РОИЗ8ОДЊЗ

ИДСН

ТI1фикаНI10llИХ ознака које су

•

•

. ..

ним

налога са

ноо'lз

КilЗнама у укуШlOм

300

су од

еура

-

ИЗIIО

наводи се у

саОIlШтеIЬУ.

АТ.

рад

ње у извиђају. Ot~CIIOM при

110ДIIСССIIО је пет КРИ811Ч/lИХ
Ilријввз. Према подацима to-.
јlL су ,ДаIЕУ" достављени из
кабllНСТ8 врховног· ДРЖRВIIQГ
тужноца ИВlще СтВНКОВКliв,

купљених доказа и

података,

утврђено је

Н3ДЛСЖIIВ

ryжилаШТВ8 у Бару и на Цети

Ј[ицима, са сјсдиштсм у Под

од

њ)' су због lюришhсња ВИНО
брана са MeCI!IHII производима
формирали три, ОДНОСНО два

ГОрИЦI1, покрсн~ла нрскршај

Оllу,

]0.837

води

као IIССПUIO, од ЧСI""ll '1ак

КрИВlIчна предмета против се

да нсма основа З3 покрстањс

одговорних

не

лица

поступке

у

КОЈИ

су

поступка

ОКOII'I3-

KPCIIYТ прекршајни поступак,
јер би се "Iме КРШIlЛО устав
но на'lело "Ne bis јп idem",
које

OlleMO[),hBBB

прсдмету

штва.

дJbl!IIIIX

у

промет

прОI!Зlюда

шко

!IOД11ије-

110

лица, а у

ОГПУЖСl\а
дpyra два

су

три

[lредмста

110 једно лице. Поступак је у
току. У Основном државном
тужилаштву у Бару су nокрс
Нута два nOCТYllKa поднзањсм
ОП1ужиог

прсДJIОга

пponlВ

По Иll11циЈативн Ветсрннар
СКС инспскције Управс за ИЈI

С llекцијске послове, на '1ијем
ЈС '1слу МирјВllа ДраШЈо:ОВIlIt,
nOKpcllyrn су прскршэјнн
поступци
против преко 30

два Лlща због кр"ВИ'lllОГ дјс

правншt

ла

објеката у Подгорици 1I Тузи
ма који су крајсм 2.014. ГОДIItIС

производња

промст

и стављање у

ШКОДЉивих

[IрОIlЗВО

ла. Поступак преД OCllOBliНM
судом У Бару још IЈИјс ОКОII'l311
- казали су Ј1З 'Crанковићсвог
кзбинста.
Збо,' додзвања В llll обрзна У
месис производе предмет јс
110 службеној дужност!! фор-

аПСЈЮllUJIII

11

прскршајllО

ОСИОВllOМ суду У Цстињу
ОПТУЖIIС 11peдnoгe. У јеДl!ОМ

стављзњс

11

одп)ворннх

Ј!Ица

продавали МССНС ПРОIIЗВОДС са
иеДОЗВОЉСIШМ адитивом

-

8И

ноБР3110М. Због 11РСКР1ш1jl101"
roљсња ових субјската 110 ИIIИ
ЦllјатИI!И Ветеринарске ин
спскцијс, подroр"'lКО основ
но држаВIIО тужилаштво Iшјс

Нијесу информисали граћане
Ветеринарска инспекција није информисала грађане о ана
лиза ма у нојима CJf утврдили присуство винобрана у прера
F.!еsинама од меса - ћевапима. пљескаВИЦама и РОUffi1љ но

басицама, дон .Дан· није објавио те noдan<e. ИНформације о
cтal"bY по питању контрола на винобран проаlffi1ВНО су почепи
да објављују тен HakoH што је .Дан· публиковао податке из
испитивања cnроведених у новембру и децембру 2014. године.

Јевсриl1" у Гинташу,
"Хард ДИСКОl1Т Лаковић" 113

је

КРИ8И'lна дјСJlа "обмаљиваље

Забјелу,

купаца" И "ПРОИЗВОJUьа

Улици 8. март бр.76), ,,!Олд" у
ЗеТII, ВОJlијсвом "llашем дис
KOIIТY", Мсркaroровој "Роди

ОДI"ОВОРНIIХ ИЗ радн.и .. ВОЈIИ
ја" на Старом асродрому, 311а

мото

да

но~пкс

вљаље

у

покрене

КРИВИ'lIlС

против тих лица за

промет

11

ста

ШКОJЏLивих

IlРОЮ8ода", јер би тимс нару
U!нло уставно на'lС110 "Nc bis
јп idem" (.. не двапут о истом"

-

не може сс двапут судити за

исто кажљиво .щсло).

Како јс .Дан" објаИliO ВО
четком

2015. I"OJtl!lIe, од узора
к"3 узетих у периоду од 11 до
14. новсмбра у 35 објеката на
I!ИВОу

Подгорице,

реЗУЈIТати

1111 виноБРWЈ били Су IIOЗИТНВ-

..Месари

[" tla

"Моитсмитрос"

.. Рода

Забјслу

МаСЛИНlIма,

.. Хард

ЛИ

тири објскта, од којих је један

.. МаРТИИОВllh"

одговарали

одroворни

у

дисконТ8

ОДI"ОВОРНОСТ Iшјссу СIIOСИ

У 31 радљи, док су 4. и 5.
IlOвембра узорНII узети у '1е

су

мсгамар

Лаковић" "а Коннку, мссарс
"МартЮlOвић", у УЛIIЦН Ива
на Вујошсвиhа 9 у Подroрици.

1111

бllO ПОЗlпнван. У 'Гузима су
тада узорковане двије мссаре
11 у обје су РСЗУllтаТII на ВИIIО
бран бlШl1 ПОЗНТИВНl1.
3бог
стављања
НСДозво
љених а.циТ11ва у месу није

(у

кет" у Гинташу. КРИВИ'lIlО 1111јссу QJџ"ОвараЮI НИ одговорни
из објеКilта "Родс" на Тушком
11)'1)', у Заl"ОРИ'lУ, Блоку Yl, у
УЈIИЦII Братства јединства и у

IЈИ

oдroВОрlШ

У мссарама

у УmЩII Васа
РаИ'lкооиhа, у Далматинској
и У два објекта у Блоку YI.
у објсюу .,ИВНIIК" У МаСЛII

нама, "ВОЛII трсјда"

- .. Воли

која се налаЗII на Цстињ
СIЮ.М ву/)' 66. 3БОI" прекр

50",

шаЈНОГ

кажњавања

изостала

дана је

ми

шљење да каllДИДanJ за

y'le-

ТИI\и, ТОЛОlUима и ТЦ Базар,

мссара "Франца
14" It "Фраlща

12", ..Франна
15", оБЈската

"Мартине.з" у Доњој ЉрlЩИ,
"Максија 104" у ТЦ Делта.
У Цети",у су узорци узсти 26.
новембра

20]4.

у пст објеката

11 СВИ су билlt позитивни lIа

6111lОбраll, због '1ега су ПОКРС
II УТИ "'РИВИ'lIllIIlОС1УПЦН.

У Бару су узорt,н узети у
објСЮ"ltма ,)Ьутица" и "Рода

СМ", а по~пци још

1lJajy

Ilред ОСllOВIШМ судом у Бару.
Због IIРОIIЗВОДЊС и стављз
ња у промет шко)Ьивих ПРОНЈ

вода КРI!ВI!'1IШМ заКОlНlКОМ је
преJLвиђенв казllВ затвора до

["ОДИIЈе. За обмањиван.е
купаца преДВllђСllа је 1109'1811а

TPl!

и затворска казна до три I"ОДII

не.

А.Т

.. 1.000 rU1Yc"

YТIIPAIIO дН

1Ма давати М8"rnЧlllt број,

"[Нlшта у Пројсюу

8. јаиуара 20 17.

IIЗ Управе за нскретНИllе да НИ

од Управс за IICKpeтHlНle, а у

јесу власници стана IIЛИ куће.

ЦlIЉY обезбје~ll.вања доказа
да Itсти нс lIосједују стамбе
не објскте иа терИТОрltји ЦрIЈС
Горе мора бlЈТИ еКС I IЛНЦИТI1а 11
изостанак исre не можс бити
Pa:JJlor за неу'lсшhе у I lројекту,

годинс.
Из Управе за ИI!СlIскцијске

јсва"l да уз потребну докумсн
тацију достаис 11 сапt:lСIIОСТ да
се ЊIiХОВИ лични подаци "ме,

који нијс дао call18cl1OCТ може
ЈШЧIЮ обезбијеДItТи доказ од

"марс" и "сниксрс" пошто су

"марс", "сltикерс", "МИЛКII веј

оrlШТСЊС око nовла'lсња ОВНХ

У Ilеким од производа у њс

МI!IIИС" и .. МlIнијатурс", дal)'М
употребе ИСТЈI'Iе од 19. jYlla до

маТИЧIШ број и.друrn кopltCTe
за добијаљс података од Уllра·
ве за НСКРСТlIине у циљу обсз·

бјсђllваtloа доказа да ист!! нс

М.С

ма'lкој пронађени ОСТВЦII ма-

свн

повлвчењем
производи

обухваliенн
са

'10коладица.

АТ.

УКРЗЈИllекој

'1И1IОМ сада

шља украјинска ВJIaдll показу

јс да подржавз црквсни раскол

у Украјl!llИ који је, зајсдно са
Уllијатском

] 'ркокаТОЈ!И'lКО:\1

цркtЮМ УкрајЮIС, духовни ко
ријен ДВllашљсг братоубилач
ког гpaђaHCKOГplI"Г.! у УкрајИllН
и

разар;tња Ј(уХОИIIО1,

IIВЛНОГ 11 куJlТУР1101'

НЗI\ИО

BjCKORIIOI'

јСДИIIС·11!.1 Кllјсвскс Русије. Иза
ОКОI' pat;КOn3 и

IIccpchllOI' pant
CP1ty

јеДИIIСТКfI православља. као 11

против јсдинства праВОСlЈаО
IIИХ словенских народа. Треба
истаћн да је овај 1"'3В. Кнјеиски
Iштријархат jeДllНa у CBlljl..'1"y
"црквена'" ОР!1I11ИЗЗI\ија која
11

ПJlеМСНСКQ-1tl1СОЈЮ

IшцИОl1!I...'!ltС1"11'1К.)' ССК1У

Мирltша (аJtијас МНХ3И;I:I)
ДедСllћа у ItpllOj I"Ьрн - nв.
ЦПЦ кажу у М] tп.
АI

Расправа до
22. априла
ЈаНјl;!. раснравз о Нацрту на·

ЦНОIIВ!ШС С1"Р~Гllје ОДРЖИКОI
развоја ДО 2030. ГОдIШС "L[ШЈd
Ье до 22. аНР11l13, саоrШIп.'IIО
јс кз МIIIЈистаРС1'lЩ ОДРЖIIIIQI'
ра1кој" и lЈ"рl1зма. Какс су K<I.·
З81III, Ц1'Љ Јавис pacllpaBc је да
сс

1111 Орl"ЗlIнзован , CTPY"-Ј"уРН'
113'11111 стру'l'

113

1I0С1l0ве су најаВИШI да ћс се

су

11PIIMOpt;KC.
- Овим својl/М

ран и npHjeh~'111В

данас медијима доставити са

'10КОЈI8ЈЏЩС

ТЗВ.

што 1I0;lр!Uумијева да IIlIлика1'

етикетама

ТРЖIIШта

tJаlщоtJалllОГ зна'lа

К()ЈШИ'lКОЈ

,,\.000 IIJIУС"

У сврху нрttбааЈЬаља податаха

,,1.000

O/(

православној цркви кијеКСКОI'
патријарх.па, t;аOlIШТСltO је
IIЗ Мllтронолијс IlРИОt"ОРско·

за об

саМII могу .цОCТUIJИТИ потврду

Ilројекта

MCHIIK

Ја [IОД :ЈаЩ'lиrом Унсска. рае

шку

раду ЛИ'lIlИХ 110)lll11lК8 а I ШИК"3-

наставку

601'0-

СJlужбсllО коришhсњс Кате
дрални хра.\I CIICTC СОфИЈС у
KltjclIY, којll је КУJlТУРIlI1 СIЮ

110држаиа

ству одрживог развоја и тури-

IIch да

КУЈПУРС

УкраЈIIНС ПРСЈ\3Ј1O ЈС "а

то јеДШIСТВО, који су против

поСјсдују стэ.мбеllС објска'rс Н3
ТСРИТОРilјl1 Црне Г<.)ре, 11 оствз
ре право на у'lсшhе у нројскту.
- Савјст АГСlщије је на сјед
шщи одржаtюј 5. фсбруара

CIi!1IaCIIOCT

МИl!l1старС"шо

стојс они којима ннје на

станова "с морају Мltlшстар

IШус" од кандидата могу захгн

са

које се

раскол

продају ШТСТ1IИХ "РОНЗRода и

Матични не смије
бити услов

у

'111

al$ll.IIjllMII

113 задовољсљс IIравл.с

Подржали

ОДI"ОВОРНОСТ за

ПРИЈАВЉИВАЊУ ЗА ПРОЈЕКАТ" 1.000 плус

МltllистаРС"fВО је од Аген
ције тражило мишљсњс да ЛII

А

Kp11B11'1lla

АГЕНЦИЈА ДАЛА МИШЉЕЊЕ О

шhс у пројекту

У саопштењу се 11еПI'lС да

судске

покажу

за све )Io-ртпс р3I"ОМ из 90-11~
ГОДИlIЗ.
Д1

информацијама

стике.

IlOсItОI(С

ВJlасти да

I"ОВОРIЮСТII У

AI'cHIIllja за заulТlПУ Jtи'lНИХ
l!Ода'rака и слободан Ilpl1C"Jy11

произtЮ~а'l

на

извршне

односс

У чоколадицама наћена

'10коладе "Марс" об
јавио је ју'lС да повлз

рсги

људи се и даљс

всћи стспсн ооБИЈЫIOС1'Н 11 од

СА ЕВРОПСКОГТРЖИШТА ПОВЛАЧЕ "МАРС" И "СНИКЕРС"

мери'lКИ

у

особе у Црl!ој ГоРII, указв
ЈШ су из ЦСIII1JU за Ј-рађанско
образоваље (ЦГО) 110110;;01>1
22. фебруара - МсђУЈlаРОДI!ОI'
дана жрпша насиља. 01lИ су

и КрIlВII'lIIO кажљавање истог

Лlща, за исти ДОIЋђај, СХОДIIO
ставу Европског суда за људ
ска права·- објаснили су ltЗ
ВРХОВНОГ држзвног тужила-

11

ГОДИl/8

20

ратннх дсшавања

62

Про1"ltв

ВИЧН8 предмета против УКУ II-

вишс од

] laKOII

ИИ. Тужилаштво је оцијСIIИЛО

лицз у одиосу нз којс је по

110 пет лица због КРИВItЧНОГ
дјела обмањивање К)'Е1Вца и
КРlt'ВIIЧНОI" дјела производња

правду за жртве

праВll1tМ

- ОСНОВНО ДРЖ8ПIIО 1)'жила

ШТ80 у. ЦеЂllЬУ је у три кри

Задовољити

Иllспекција ПРОТlјВ праВШIХ и

КРIlВН'lНОГ

дам ЈIИЦ8.

да је

1I8,IЏ1сжне УlJраflе -lIише у МI!

И IНI1!'!J(3 ЈЗИНОСТ УПО3f!З СЗ

HaЦp1~)M
ГОДlill('.

шљсњу.

наUlЮIl<Ulllt.: стра I~'

гијс ОДРЖIlВОГ разВОЈа до

2030.

