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ПОЖАР

Вукадиновић: Грамзивост СДП и ДЕМОС-a води ка прекиду преговора, ДПС до избора

Велиша КАДИЋ

тимом моћи даље да управља
државом.
- Покушаће да консолидује
редове у пољуљаној ДПС, у
којој после учесталих хапшења највиших функционера,
али и неких локалних моћника, пуца јединство. Ђукановић ће сада имати времена да збија редове у партији
којој нимало не цветају руже.

П

РЕГОВОРИ представника власти и опозиције који трају данима,
везано за стварање услова за
одржавање фер и слободних
избора (без учешћа Демократског фронта, а касније и
Демократа) по свој прилици
доживеће бродолом! Да такав сценарио није немогућ,
сматра шеф парламента Ранко Кривокапић (СДП), који је
последњег радног дана минуле недеље поручио да ће ова


СКИЈАЊЕ

ДЕМОНТАЖА
- ПРЕГОВОРИ дела опозиције
и власти не могу довести до
демонтаже злоупотреба државних ресурса - сматра Предраг Булатовић, функционер
ДФ. - Прави пут било је обарање Владе Мила Ђукановића и
формирање прелазне која би
припремила изборе. Ово данас
што је на сцени представља реконструкцију владе ДПС.
седмица бити одлучујућа за
договор. Више је спорних тачака око којих се мимоилазе
"две Црне Горе".
- Отворена је могућност да
се договор постигне, али и да
до тога не дође, каже Кривокапић.
Грамзивост дојучерашњег

РАЗЛИКЕ Део опозиције тражи директорска места у државним институцијама, Ђукановић сматра да им то не припада

АНАЛИЗИРА Срђан Вукадиновић

коалицониог партнера Ђукановићевих социјалиста, али
и ДЕМОС-а, довела је, процене су аналитичара, до тога
да пропадне понуда о учешћу
опозиције у четири министарства и место потпредседника Владе коју им је Ђукановић понудио након примљене
"инфузије" од стране Позитивне Црне Горе у државној
скупштини. У међувремену
опозицији су расли апетити
да се ушета у АНБ, па Електропривреду, "Монтенегро-

Све анкете говоре да број поверења бирача опада, тако да
без неког коалиционог савеза
та партија нема шта да тражи
на наредним изборима.
Вукадиновић каже да се
опозиција лако упецала на
Ђукановићеву понуду.
- Да је прихватила четири
министарства и потпредседничко место у Влади, прича о
опозицији била би другачија.
Овако, сами су криви што се
ситуација не одвија онако како су желели. 

ерлајнз", Пошту, Јавни сервис РТВ Црне Горе.
- Готово је сигурно да до
споразума неће доћи, а Ђукановић ће после свега успети
да остане на ногама до нових
редовних парламентарних
избора у октобру. Ово је последица тоталног фијаска у
опозицији која је скроз нејединствена и где свако вуче
конце на своју страну. Од
старта ДФ не учествује у овој
причи, да би им се потом
придружили представници

демократа. Ту је ДЕМОС био
најграмзивији, тражећи чак
и директорска места у неким
државним институцијама,
попут Јавног сервиса. И све и
да им је ДПС изашао у сусрет
тај посао се не може завршити за пола године - коментарише за "Новости" професор
др Срђан Вукадиновић, политички аналитичар.
На питање како ће се политичка ситуација даље одвијати, наш саговорник каже
да ће Ђукановић са својим

НОВОИЗАБРАНА ДИРЕКТОРКА РАДИО БАРА БИВШИ РАДНИЦИ ДКП ДЕБЛОКИРАЛИ КАПИЈУ ФАБРИКЕ, ЧЕКАЈУ ПАРЕ

Дуванџијама отпремнине

У етар са
бољом
опремом
БАР - Радио Бар препознат
је као истински јавни сервис свих грађана. Надам се
да ћемо и у наредном периоду својом уређивачком
концепцијом и радом иза
којег стоји тим искусних новинара - професионалаца,
оправдати ту репутацију и
направити корак напред у

АНГАЖОВАНА
ВЕСНА Шошкић је од 2007. године уредник у Радио Бару, а од
априла прошле године обављала је и функцију в. д. директора.
Иако је на руководећем положају, годинама редовно обавља
новинарске задатке, а активна
је и у културном и друштвеном
животу града и државе.
објективном и одговорном
јавном информисању - каже
новоизабрана директорка
Радио Бара Весна Шошкић.
Уз менаџерски посао, наставиће да ради на пословима главног и одговорног

БЕРАНЕ - Непознати починиоци
су јуче, сат и по после поноћи,
на шест-седам места подметнули пожар у кафе-бару "Парк", у
строгом центру Берана. Ноћни
пролазници су о пожару обавестили ватрогасце, који су брзом
интервенцијом спречили да
кафе-бар потпуно изгори. Ватра
је букнула истовремено по столовима и столицама, а истражитељи треба да утврде ко га је и
због чега подметнуо.
М. С.

За исплату држава даје 1,7 милиона евра и повезује стаж

В. Кадић

ПРОФЕСИОНАЛНО Весна Шошкић

уредника локалног јавног
сервиса.
- Приоритет нам је набавка нове опреме која ће
омогућити боље техничке
услове за рад, осавремењивање програма и програмских садржаја - прецизира
наша саговорница.
Новоизабрана директорка очекује да ће остварење
тих планова утицати и на
већу слушаност Радио Бара:
- Трудићемо се да наш
портал "Бар инфо" и даље
буде један од најчитанијих
сајтова у држави.
Наша саговорница подсећа да је после вишедеценијског настојања коначно,
крајем прошле године, стављен у функцију предајник
на Можури, тако да је радио-сигналом покривена
читава територија општине
Бар. 
Б. Б.

ПОДГОРИЦА - Тек после великог притиска и блокаде
капије фабрике, седамдесет
седам некадашњих радника Дуванског комбината у
Подгорици доћи ће до својих права - исплате 1,7 милиона евра за отпремнине
и повезивање радног стажа.
Готово у последњи час
минулог петка стављен је
параф на документ представника
Министарства
пољопривреде и руралног
развоја Немање Катнића
и председника Тендерске
комисије Бранка Вујовића,
којим се обавезало Министарство финансија да
"одреши кесу" до краја ове
седмице и да се на тај на-

ГАЗДА Влада Црне Горе сутра потписује
уговор са фирмом из Емирата

чин измире обавезе према
"дуванџијама".
Жељко Вујадиновић, један од радника који су протестовали испред фабрике,
каже да ништа туђе нису

ЈЕДИНА ПОНУДА
ТЕК на шестом по реду расписаном тендеру за приватизацију
једне од најстаријих црногорских компанија (113 година) једино су Арапи доставили понуду
да ће уложити 20 милиона евра,
а у првој години 12 милиона.
тражили већ оно што им по
закону следује.
- Надамо се да ће новац
бити исплаћен наредних
дана. То је заправо и био

разлог што смо незадовољство обуставили - каже Вујадиновић.
Уз овај, за раднике животни документ, Влада Црне Горе ће сутра потписати
уговор о управљању Новим
дуванским
комбинатом
НДКП са представником
компаније BMJ Industries FZ LLC из Уједињених
Арапских Емирата.
Седамдесет пет радника,
стално запослених, а које нови газда планира да преузме
у времену од годину дана,
колико буде трајала градња
нове фабрике, моћи ће већ
данас да се изјасне да ли
прихватају такву понуду или
не. Они сумњичави моћи ће
да се пријаве за добровољни
одлазак из фабрике. 

ЖАБЉАК - Висина снега у ски-центрима јуче је износила до 33
центиметра. Завод за хидрометеорологију и сеизмологију наводи да је температура на скијалишту Савин кук, код Жабљака, два
степена изнад нуле, док је висина
снега од 12 до 25 центиметара.
Овај ски-центар је, иначе, снизио
цене својих услуга.
На скијалишту Колашин 1450,
висина снега је од 23 до 33 центиметра, док је температура
минус четири степена.


ПРЕГЛЕДИ
ПОДГОРИЦА - Педијатријски
тимови Дома здравља почеће
данас редовне систематске прегледе ученика свих основних и
средњих школа у главном граду.
Прегледи ће се прво обављати
у основним, а потом у средњим
школама. Ученици завршних
разреда биће вакцинисани по
редовном календару. Планирано је да се прегледа 22.179
ученика, од којих би око 5.000
требало да буде и вакцинисано.


КРЕДИТИ
ПОДГОРИЦА - Грађани ће у другој фази пројекта "1000+", којим
би требало да се реше стамбене
потребе око 500 домаћинстава,
имати низ предности.
Према речима Марка Чановића,
директора Директората за развој становања, кључне предности и у наставку овог пројекта
су фиксна каматна стопа од
3,99 одсто, учешће од пет одсто вредности кредита, обрада
кредита за свега 0,5 одсто, док
ће нотарске тарифе бити за 50
одсто јефтиније.


ЗАПЛЕНА
СПУЖ - Три мобилна телефона,
три СИМ картице, два пуњача
за мобилне телефоне, импровизовани бодеж, машиница за
тетовирање и десетак таблета
заплењено је у Истражном затвору. Службеници ЗИКС-а су
упали у затвор с налогом директора Миљана Перовића да изврше претрес свих ћелија. Против
особа код којих су пронађени
недозвољени предмети управа
Истражног затвора Подгорица покренула је дисциплински
поступак, стоји у саопштењу
ЗИКС-а.

