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KRAJ MANDATA KONTROLORIMA I INSPEKTORU ANB-A: 

Pejovic Vladi 
polozio racune 
М 

andat opozicio
пш kontrolora i 
savjetnika u 
Vladi I medu ko

јјта ј generalnog inspek
tora Лgепсјје za пасјоnaJnи 
bezbjed.nost ( ANВ) istekao 
је јисе оЬјауот rezultata 
izbora u "slшЬепоm listu", 
sto је Vlada verif:tkovala па 
elektronskoj sjednici. 

Vlada се ta rjeSenja из
уојја па зјedniа uёetvrtak, 
potvrdeno је "Vijestima". 

GeneraIni inspektor 
ANВ-a Gojko Pejovic pot
ПФО је da ти је јиёе јз
tekao mandat, ali је rekao 
da се iCi па posao dok ое 
doblje rjesenje. 
Оп је "Vijestima" Ьzзо 

da је "шсј osvrt" па 000 
sto је radio prethodnih тје
seci dostavio Vladi koja ga 
је јтепоУэlа i direktoro 
ANВ-a Dejanu РеruniаСа, 
па sta ga obavezuje zakon о 
ANВ-и. 

Na рјtanједа li је izvjdtaj 
dostavio opoziciji, Рејоујс 
је odgovorio odсeenо, na-

vodeCi.dasu u пјети podaсј 
za.stiCen1 stepenom tзјпо
за. 

"Ako ih bude interesova1o 
~ta piSe: u njemu, mogu da 
traze preko odbora za Ье
zbjednost", rekao је. 
Рејоујс је ranije zaшјепо 

poslanicima u odboru za 
bezbjednost koji kontroliSe 
i ANB, ~to nikada nijesu 
pozvali generalnog inspek
tora ANВ-a, ukljueujuCi i 
njegovu prethodnicu Go
сanku Serhatlle. 

Nakon ~to Vlada verfikuje 
kraj mandata Рејоујеп, Ser
hatliceva se паСа na staro 
mjesto do isteka mandata. 

Posebnim zakonom, od
nosno leks specijalisom, па 

Pejovic: Лkо 
opoziciju 
interesuje iita 
piSe, neka traie 
preko odbora za 
bezbjednost 

PRVI PREDSTAVNIK NVO U KOMISIJI 

Dedovit podnio 
ostavku u DIK-u 

С
.....,. Јan Driavne izbor

пе kom.isije (DIК) 
Vlado Dedovic, 
podnio је juce par

larnentu ostavku па tu fun
kciju. 

Prema saznanjima "Уј -

Dedovic Се, prema 
saznanјiшa 
"Vijesti", raditi u 
8avjetu Епоре 

osnovu koga su opozicioni 
kontrolori Ylade izOOmog 
povjerenja preuze1i te ро
zicije, propisano је da 
пјшоу angazm.an prestaje 
danom utvrdivanja ko
naCnih аЬот. 
То se, medutim, пе od

nosi i па tШniше koji.ma 
mandat паје do izbora поуе 
vlade. 

Na tim pozicijama ostaju 
R.aiko Koujevie (Ministar
svo finansija) Gorau оani
lovic (MUP), ВоПs мапе 
(Мinistarstvo саdз i soci
jalnog staranja), Budimir 
Mugoia (МiDistarstsvo ро
ljoprivrede) i viceprem.ijer 
Мiodrag Vujovic. 

Dni su u vladu u~li kao 
predstavnici Demosa i 
SDP-a, dok је URA ranije 
povukla svoje kadrove 
posto је DPS рсешјо Spo
razum о slobod.nim izbori
ша izglasavanjem ugovora 
sa А2А. Kontroloreopozicije 
na lokalnom nivou са
zrebvaju gradonacelnici. 
М.а. 

jestin
, Dedovic, koji је u 

DlK-u Ыо predstavnik а
vilnog sektora, ostavku је 
па poziciju predstavnika 
civilnog sektora u DIK-u 
podnio јес се poeeti da саш 
u Savjetu Evrope u Вп
selu. 

Dedovic је u Ddavnu iz
Ьоrnи kom.isiju, па Cijem 
је telu Budimir hranovie 
izabran kao Ban Centra za 
monitoring (СЕМ.1), па tu 
funkciju izabran је u рас
lamentu. 

Dedovic је u Drfavnoj 
аООmој komisiji Ыо рм 
predstavnik nevladinog 
sektora, odnosno рм pu
nopravni Вап koji niје Ыо 
partijski kadar. 
Оп је na tu poziciju 

dobo пзkоп шуајanја а
mijenjenog Zakona о ц
Ьощ odbornika i poslani
Ь, koji је рседујшо да u 
DIK-u mogu sjedjeti i gla
sati i Clanovi пеУlаdinш 
organizacija koje su aktiv
по utt!stvovale u izbomom 
procesu. 

Da.M. 

GRAHOVAC KAZE: 

Bez presuda 
пе priznajte 
izbore 

Opozicija пе smije priz
nati rezultate izOOra доklе 
god hapsenja i ормЬе za 
terorizam пе rezultiraju 
pravosnatnom 
osudujucom presudom, 
ociјепјо је geopolitiCki апа
litiear B1agoje Grahovac. 

Grahovac је kazao da је 
DPS ро ko zna koji put 
sveeanost izbora рсеСУопо 
u cirkus. "OVoga puta 
njihov cirkus postaje уе
ота ozbiljan јес su ga 
izretira1i за terorizmom u 
pokusaju. Poslije svega ~to 
su рпredili neoprostiva Ы 

greska opozlC1Je bila da 
рПzпа rezu1tate takvih а
ООса", rekao је Grahovac za 
"Vijestin

• Grahovac је kзzзо 
da Ы ро Crnu Goru i пјепе 
gradane Ыlа istorijska ~teta 
da "ovakvi izOOri legitimi~u 
jos jednu prevarnu vlastn

• 

"zbog toga, sugeriSem оро
zicionim subjektima da ni 
ро koju cijenu пе priznaju 
rezu1tate izOOra dok cirkus 
sa terorizmom u poku~aju 
пе dobije pravosnaino 
osudujuCi epilog, ша koliko 
da taj cirkus bude иајао", 
kazao је Grahovac. on је 
upozorio opoziciju da пе 
nasijeda па ьио kakve ро
dignute optuZnice јес Се, 
kako је пауеа to Ыа jedno 
od sredstava manipu1acije. 
"Uslov је samo pravos
пзiпо osudujuca presuda", 
kazao је Grabovac. 
ОП sugeri~e glavnom 

specijalnom tuiiocu Мili
voju каtniCu да, zbog, ka
ko је пауео, cirkusa u koji 
је uvutt!na cijela Crnа Go
са, pco~Ы istragu па рсе
шјјега МUa DukanoviC:a, 
direkora Uprave policije 
slavka stojanoviea i direk
tora Agencija za пааопа1-
пи bezbjednost Оејana ре
nmiаеа. "OVо iz raz10ga 
~to оni ро slшЬепој dшпо
sti moraju da znaju ko је 
glavni retiser ovoga cirku
sa. ukoliko to ne otkriju, 
опда sebe uvode u sumnju 
da su to bas Оnin, пауео је 
Grahovac. ОП је kazao i da, 
ukoliko se пе krene оviш 
putem, krajnje Zrtve се Ыа 
demokratija i vladavina 
рсаУа КаtnјС. оа. М. 

••• 
BILI NA IZBORNOJ LISTI DPS-A 

Libera]na ратја ы 
da ucestvuje u vladi 
Liberalna partija te, shodno predlzbomom sporazumu 
sa DPS-om, iлslstirati па ubrzanju evroatlanskih јп· 
tegracija, аlј f па ute~u liberala u budutoj ргое
vropskoj vtadl. роrufШ su Iz te stranke. iz lP је nakon 
svetane sjednice Predsjedni~tva povodom dала paг~ 
tije, saopSteno da te lјЬетlе u поуот sazivu Skup~tl
ле prec!stavljati ропоуо predsjednik stranke Andrlla 
Popovlt. иРгеdsјedпј~tvо LP te. shodno predlzЬor
пот sporazumu sa DPS-om оо 10. Septembra, а 
polazeti od zajednlfklh programskih natela I сЩevа , 
Insistirati па иЬгzaпји evroatlantskih Integracija. atl I 
ute~u IIЬегаlа u budutoj proevropskoj vladi koja te se 
vjerovatno formlrati u danima pred пата~. ka1e se u 
saopstenju . 
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••• 
PREDSTAVUENO 20 UMJEТNltКlH DJELA 

otvorena izlozba povodom 
Dana par1amentarizma 
Izlotba radova iz umjetnifke kolektije Skupstlne Сте 
Gore otvorena је u povodom Оапа раrlаmепtarzima u 
гаlеПј! Aгt. Pгoglasio је otvorenom direktor Muzeja I 
гаlеПја PodгогЈса s8ad Dok8J. Postavka sadгfi dio 
ostYarenja izdvojenlh Ih skupstinske kolekclje koja sa
dгfi 45 djela od 32 ljkovna stvaraoca, игlаупот jz 
Сте Gore. Skupstina оЫlје!ауа 31. oktobar, Оап раг· 
lamentarizma. kada је 1906. godine па Cetlnju kon
stltulsana prva Narodna skupstll1д. u СтоЈ Gori. 
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VITING PREMIJERU URutю DtONSONDVO PISMO 

Ratifikacija u Londonu 
podstaCi се i druge сlaniсе 
Ambasador Vellke Britanije u Стој Gorl lan Vltlnl 
urutio је premijeru Mllu Dukanavltu pismo ministra 
inostranih poslova ВorII8 Df.onsoRII u kojem га 
obavje~tava da је Ve[ika Britanija zavтSlla proces га
tifikacije Pгistupnog protokola. "Radujerno se то
gutnostl da Сти Goru prihvatimo kao 29. flanicu 
NATO 2017", ka1e se, Izmedu ostalog, u plsmu О!оп
soпа. ~VШпg је kazao da vjeruje da te гatifikaclja 
londona PQdstati i druge NATO flanice kako Ы proces 
Sto ргјје Ыо okonfan, u Interesu svih~, kafe se u 
saopStenju Vlade. 


