
Dan, Povodi, 02. mart 2011.

1<Sa Dinošom direktno i konkretno
>

Nevladina organizacija "LGBT forum Progres" smatra da treba spriječ iti dalje
produbljivanje društvene protivurječ nosti prema LGBT zajednici. Oni su "Danu"
saopštili da se zbog toga "povjerenje izmeđ u Vlade, Skupštine i civilnog društva mora
poboljšati".
- Forum č ini sve što se može kako bi se sa ministrom Ferhatom Dinošom uspostavila
kvalitetna i konstruktivna saradnja. Insistiramo na direktnom kontaktu s njim. Ne pristajemo
na relativizaciju komunikacije i spuštanje odnosa. Nema razloga da se krijemo i stidimo jedni
od drugih. Njegovom kabinetu već  su upuć ene konkretne inicijative. Od njegovog odnosa
prema njima zavisi puno toga, kazali su "Danu" iz te NVO.
Progres je formiran poč etkom februara, kada je crnogorska vlada usvojila Akcioni plan za
prać enje sprovođ enja preporuka iz mišljenja Evropske komisije.
- Tada je poč eo i javni rad NVO "LGBT forum Progres" kao transparentne i vidljive
LGBT grupe. Forum Progres u svom radu posebno rač una na podršku lijevo orijentisanih
politič kih partija u Crnoj Gori. U tom pogledu već  stiže podrška i pomoć  uglednih lič nosti iz
Socijalistič ke internacionale i evropske socijaldemokratske scene. Svi oni skupa pažljivo
prate stanje LGBT prava u Crnoj Gori i odnos donosilaca odluka prema ovoj temi, dodaju iz
te NVO.

Donji lijevi dio (10. strana)

Institucije u svojstvu subjekta:
NVO LGBT Forum Progres, Vlada Crne Gore, Skupština Crne Gore, Ministarstvo za zaštitu
ljudskih i manjinskih prava, Evropska Komisija EK, Socijalistič ka internacionala Evrope

Osobe u svojstvu subjekta:
Ferhat Dinoša

Teme:
Društvo » Društvene grupe, Vlada
Unutrašnja politika » Država
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ПРЕМА Д Е Т А Љ Н О М ПААНУ ЗА П О Д В О Д Н И КАБА ИЗМЕБУ ЦРНЕ ГОРЕ И 
ИТААИЈЕ Н А Ц И О Н А А Н И М П А Р К О В И М А ПРИЈЕТИ У Н И Ш Т Е Њ Е 

Аалековол lie 
Дио трасе будућег далековода од при-
ллорја до Пл>евал>а пролазиће и кроз 
паркове „Ловћен" и „Дурллитор" 

Израда Детаљног просторног 
плана (ДПП) за коридор дале-
ковода 400 кВ са оитичким ка-
блом од нриморја до Пљеваља и 
подморског кабла од 500 кВ са 
оптичким каблом између Ита-
лије и Црне Горе je у току, a 
његова траса нролазиће и кроз 
националне паркове „Ловћен" и 
„Дурмитор". 

- С обзиром на високе естет-
ске и пејзажне карактеристике 
простора кроз који треба да 
прође будући далековод са пра-
тећим ностројењима, предлаже 
се израда студије „Валоризација 
утицаја коридора и постројења 
на културни предио". Уколико 
би излазак кабла морао бити на 
некој од плажа (Трстено) треба 
урадити додатну анализу „Ути-
цај изласка кабла на стабилност 
плаже, укључујући и истражне 
радове". Неопходно je дефини-
сати и сезонске промјене стања 
дебљине наноса под утицајем 
морских и струја изазваних деј-
ством таласа. Потребно je гео-
детски снимити коридор кабла, 
који иде од постројења до мјеста 
уласка кабла у море. За обрађи-
вача плана било би корисно да 
добије начелна мишл>ен.а и ин-
путе од надлежних министар-
става и релеватних институтци-
ја на предложену локацију изла-
ска кабла из мора и лредложену 
трасу коридора, наводи се у из-
ВЈештају конзорцијума, који 
ради Д П П 

У извјештају се каже да je по-
еебна пажња посвећена анализи 
могућих локација за излазак ка-
бла из мора, те да би то то тре-
бало да буде у зони гдје je слаб 
поморски транспорт. 

- Излазак подводног кабла не 
би требало да буде дуж обале 
које су подложне ерозији, јер би 
могло доћи до оштећена кабла. 
Локација изласка кабла из мора 
би требало да буде пар стотина 
метара удаљена од јавних пла-
жа. При планираљу зоне изла-
ска кабла из мора треба водити 
рачуна да се негативни ефекти 
на флору, фауну и хидрогеоло-

иселити 
Никшићане 

Национални парк „ Л о в ћ е н " 

шка ризична Mjecra минимали-
зују. Од свих предложених лока-
ција за излазак подводног кабла 
из мора једино се може прихва-
тити локација дуже стјеновите 
обале на рту Платамуни. Због 
релативно кратке дионице да-
лековода, од изласка кабла из 
мора до конверторске станице, 
то не треба да буде лимитира-
јући фактор, посебно када се 
има у виду значај туристичког 
развоја Црне Горе, наводи се у 
извјештају конзорицијума, који 
je достављен „Дану". 

Тр. и вариЈанте у парку 
У извјештају се истиче да су на подруч ју НП „Ловћен"раз-

матрали три варијанте трасе . 
- Увидом у ситуацију на терену, уважава јући к а р а к т е р те-

рена, природну и к у л т у р н у баштину, предложена je нулта 
траса д а л е к о в о д а на предметној првој локаци ји од Ластве 
до Чева - к а ж е се у д о к у м е н т у . 

Национални парк „ Д у р м и т о р " 

У најновијем извјештају се 
наводи да са демографског 
аспекта предложена траса дале-
ковода може бити конфликтна 
на подручју општине Никшић, 

односно у насељи-
ма Озринићи и 
Драговољићи. 

- У насељу Озри-
нићи, према попи-

• су из 2003. године, 
™ живјело je 2.057 

становника. Ha 
простору НП 
„Дурмитор", са де-
мографског аспек-
та, такође би био 
конфликтан дио 
трасе који пролази 
кроз зону насеља 
Нзеговуђа, јер у 
њему живи око 
227 становника , 
каже се у извје-
штају. 

Д П Ц иначе, no 
наруџби Мини-
старства одрживог 
развоја, радиће, 
између осталих, и 
Републички завод 

за урбанизам и пројектовање, 
који je у већинском власништву 
брата шефа ДПС-а, Аца Ђука-
новића. За тај посао, осим заво-
да, како се наводи у документу 
доставл.еном „Дану", ангажова-
ни су загребачки Институт 
ИГХ д.д.о. и „Далековод - npoje-
кат д.о.о.". 

Подсјетимо да-су бивши пре-
мијер Mn.'io Ђукановић и итали-
јански предсједник владе Сил-
вио Берлускони у Риму потписа-
ли стратешки Споразум о сарад-
њи, којим je предвиђена градња 
подводног енергетског кабла 
који ће повезати двије земље. 
Уговор о градњи 300 километа-
ра дугог кабла, који ће повезати 
Црну Гору и Италију, проције-
њен je na 720 милиона еура. По-
ред подводног, пројекат предви-
ђа и постављање 100 километа-
ра кабла на копну, који би стру-
jy одводио до разводне мреже. 

Три установе, које су ангажо-
ване за израду ДПП-а, урадиле 
су почетком децембра прошле 
године трећи извјештај, којим су 
препоручене додатне анализе и 
обезбјеђење података. М.М.К. 

НВО „ЛГБТ Ф О Р У М " ПОЗИВА МИНИСТРА HA ДИЈАЛОГ 

Са Линошом лиректно и конкретно 
Невладина организација „ЛГБТ форум 

Прогрес" сматра да треба епријечити да-
ље продубљивање друштвене противур-
јечности према Л Г Б Т заједници. Они су 
„Дану" саонштили да се због тога „повје-
рење измећу Владе, Скупштине и цивил-
ног друштва мора побољшати". 

- Форум чини све што се може како би 
се са министром Ферхатом Диношом ус-
поставила квалитетна и конструктивна 
сарадња. Инсистирамо на директном кон-
такту с њим. He пристајемо на релативи-

зациЈу комуникациЈе и спуштање односа. 
Нема разлога да се кријемо и стидимо 
једни од других. Нзеговом кабинету већ су 
упућене конкретне иницијативе. Од ње-
говог однсса према њима зависи пуно To
ra, казали су „Дану" из те НВО. 

Прогрес je формиран почетком фебру-
ара, када je црногорска влада усвојила 
Акциони план за праћење спровођења 
препорука из мишљења Европске коми-
сије. 

- Тада je почео и јавни рад Н В О „ЛГБТ 

форум Прогрес" као транспарентне и ви-
дљиве Л Г Б Т групе. Форум Прогрес у 
свом раду посебно рачуна ua подршку ли-
јево оријентисаних политичких партија у 
Црној Гори. У том погледу већ стиже по-
дршка и помоћ угледних личности из Со-
цијалистичке интернационале и европске 
социјалдемократске сцене. Сви они скупа 
пажљиво прате стање Л Г Б Т права у Цр-
ној Гори и одиос доносилаца одлука пре-
ма овој теми, додају из те НВО. 

7". Р. 

РАДУНОВ1/Гћ Н А Ј А В И О О Ш Т Р И Ј У 
БОРБУ П Р О Т И В КОРУПЦИЈЕ 

Потписивање Уговора о домацији 

Паиијенти 
д а кажу ко 
прима мито 

Министар позвао граЋане да се јаве омбудсма-
ну у случају опструирања здравствених услуга 

Мипистар здравља Миодраг 
Радуновић поручио je да ће 
уређивањем здравствсног си-
стема смањити ниво корунције 
на најмањи могући ниво. Раду-
иовић сматра да сада иије висок 
ниво корупције у здравству, 
али и да ће се борити свим 
средствима против те негатив-
не појаве. Он je након потписи-
вања уговора о донацији владе 
Јапана рожајском дому здра-
вља најавио да ће идуће срије-
де бити представл.ено истра-
живање које je тај ресор радио 
заједно са УНДП-ом, a везано 
за корупцију у здравству. 

- У истраживању je анкетира-
но 3.000 пацијената који су ли-
јечени у болницама и Кли-
ничком центру, као и 1.500 ко-
рисника услуга домова здра-
вља, као и 300 запослених. Ис-
траживање ће утврдити гдје 
има корупције и Kojer je типа. 
Ha основу тих иодатака усмје-
рићемо активности - изјавио je 
Радуновић. 

Према његовим ријечима, ни-

торима установа - додао je Раду-
новић. 

У Подгорици je јуче потписан 
уговор о донацији владе Јапана, 
која je Дому здравља Рожаје, 
Образовном центру Шавник и 
комуналном предузећу Кола-
шин даривала 220.589 еура. 

Радуновић je истакао да дона-
цијама јапанске владе стварају 
систем за квалитетну здравстве-
ну заштиту. 

Помоћ)1ик министра одрживог 
развоја и туризма Синиша Стан-
Koiuiti истакао да je јапанска 
влада колашинском предузећу 
„Комунално" донирала епеци-
јално возило за прикупљање 
смећа и чишћење снијега у ври-
једности од око 75.000 еура. 

- Реализација етратешког Ма-
стер плана за управљање отпа-
дом захтијева и велика новчана 
средства. Свака донација je до-
бродошла. Још нијесмо створи-
ли све претпоставке за примје-
ну Закона о управлзању отпа-
дом. Основно питање које треба 
да се ријеши je стварање одгова-

Фали 57 л>екара 
Радуновић je додао да Заводу за хитну медицинску помоћ фа-

ли 57 љекара и позвао докторе који имају завршен приправни 
страж да радни ангажман почну у тој установи. 

- У 18 великих општина формиране су јединице и субјединице 
Завода. Једино на адекватан начин није ријешено то питање у 
Шавнику и Плужинама, због недостатка кадра. У Заводу je TO
KOM јануара и фебруара прегледано 45.000 грађана, a TOKOM ТИХ 
мјесеци није било примједби на пружене услуге у тој установи -
додао je Радуновић. 

je било нових пријава корупци-
је у здравственим установама, 
те да су достављене примједбе 
на (не)пружене услуга. 

- Te примједбе могу инди-
ректно да упућују да постоје ба-
ријере у остваривању права 
грађана. У свим здравственим 
установама постоје омбудсмани 
и грађани треба да им се јаве 
ако постоје опструкције прили-
ком остваривања права. Ако 
омбудсман не pearyje, нека се 
обрате министарству, односно 
здравственој инспекцији. Доби-
ли смо три пријаве на иружање 
услуга и доставили смо их дирек-

рајућих инфраструктурних 
иретиоставки, односно центара 
за третман отпада. Очекујемо 
TOKOM ове године изградњу 
центара у Бару, Беранама, 
Никшићу и Котору. Припре-
мамо измјене закона о упра-
вљању отпадом - казао je Стан-
ковић. 

Јапански амбасадор Тошио 
Тсунозаки нагласио je да je та 
земља до сада Црној Гори до-
нирала више од 14 милиона 
еура. Он je навео да су рожај-
ском дому здравља донирали 
амбулантно возило и медицин-
ску опрему. М.М.К 

О К Р У Т Л И С Т О О О К В И Р У К В А Л И Ф И К А Ц И Ј А 

Помоћ послодавиима 
за 6ол>и кадар 

Мшшстарство ироевјете и Унија поелодаваца данас организују окру-
гли сто на тему „Успоставл>ан>е црногорског квалификационог окви-
ра". Како je саопштено из Уније, циљ скупа je да се иослодавцима лри-
ближе могућноети које оквир квалификациЈа може да им понуди у no-
гледу кадрова. 

- С друге стране, оквир lie послодавцима олакшати сагледавање спо-
собности запослених кандидата за посао, чиме 'ie бити повећан број 
стручног кадра - сматрају у Уиији. 

Omi наводе да ћс о оквиру квалификацнја говориТи помоћник мини-
стра просвјете Мубера Курпејовић, генерални секретар Умије Влади-
мир Чуровић, те вођа пројекта Жеиет Свеииџер. Т. Р. 


