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PE~lt NA INICIJALNOJ KONFERENCIJI 

Integracija u NATO је 
proces pun izazova 
tntegractja u НАТО Ысе zahtjеvaл рroces рип Izazova, ali 
се doniiett nCМ kvaUtet I koristl. kazao је Ме pukovГ1ik 
Rв,Jka PelIt па lnicijalno; integracionoj konferenciji. Na 
Кonferenclji su usaglaSavanl Hacгt pl.ana integraclje 00-
ЬгатЬеnoг sistema Сте Gore u НАТО. kao I mehanlzml 
podrSke NAТO-a tom procesu.sa~tebo је iz Mlnistar
та ocIЬraпе. Plan IntegracJle lта za clU usklalflvanje 
odbrarnbenog s/stema do пЈуоа potpune interopera
Ыlпояl sa NAТO. Nafelnik Genetalfuba Drqan $aw 
mardIIt ocijenio је СЈа Је Коnfeгеnclја рМ va!an korak 
u procesu Integracije odbrambenog s/stema u НАТО. 
Predsjedavajuci НАТО radne grupe Roberto Espostto 
Istakao је sprеmrюst НАТО da u procesu pristupanja I 
integгacije prШi svu podr!ku МО i Vojsci. 
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NOVI ~EF DIPLOMATIJE NAJAVIO CISTKU 

Hrvatska SШј~l:~е 17 
ambasadora, i i Peric 
Hгvatska ambasadorka u Сmoј GorIIVana P8rIt uskoro 
le bItl smijenJena. saznaje nedje~njk иGtobus" Iz dlplo
matskih Izvora. ona te Ыtl ГГЈе(1џ т7 ambasadora koji te 
biti vтatenl u okviru jedne оо najvelih smjena u ЈяoriН 
hrvatske diplomatije ро nalogu sefa diplomatiJe Mlra 
_ Razlozl su poltt~ke prlrode. "Onl kOiI su CIO!II ро 
polttl~oj Unlll moraјџ I otJf''', tvrdl sagovomik ИGtоЬusa". ,. .. 
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ATIFffi JAHJAGA KOMPLEТIRALA KOMISIJU 

Demarkaciju sa CG ispituju 
i medunarodni struCnjaci 

Odlazeёa predsjednica кosova Attf8t8 JahJa,ga је 
kompLetirala рtarюvе za formlranje komlsije koja te 15-
pitati sporazum о demarkacijJ graпlce sa Стom боroт, 
оЬјаујо Је Јисе рЈј~јnskl dnevnik Кosova Sot. Dnevnik 
ka1e da te .JahJaga imenovatl tri ГI'IeCIџnarodna struCnја
ka kOjl te biti u komisijJ. Uder AUjanse za ЬООосnoя 
Кosova Ramul HaradInaI Је Izjavio CIa Jahjaga ne 
treba da formlra komisiju аko te ona raditi pod оkПlјет 
sada5пJe vlade. Dodaо Је da te Ыlо koJa, ekspertska 
grupa bItl prihvattjiva sarrю ako је nezavisna 1 pod 
nadzorom vtade koja te МЈ formirana posUje izbora. 
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КАКО PREDSJEDNIK ~TITI DPS SISTEM IZ AFERE SNIMAK 

Fili~ pomilovao 
Koljcevica za 
kradu glasova 
MJOVOVI~ 

redsjedinik Сте 

P Gore FШр Vujano
vic pom.ilovao је 
aktivistu Deшо~ 

kratske ратје sociјаliэtз 
(DPS) Реиа KoljeeviCa, 
osudenog zbog falsifikova
пја pet potpisa u birackom 
spisku na predsjedniCkim 
izborima 2008. godine. 
Кoljёevic је, z1:юg falsifi

kovanja potpisa 14 osoba, 
osuden na 30 dana zatvora i 
isplatu 759 еurз sudskih 
troSkova. Vujanovic је ПО 
јedan оо ёеtiЛ kandidata 
роЫјеШо па izborima 
2008. 
Ртета podaciшa koje su 

"Vijesti" ranije dobile iz ka
bineta рredзjednika drZave, 
Vujanovic је odluku о ро
m.ilovanju donio 2012. go
d.inе, godinu nakon sto је 
podgoriCk:i Osnovni sud ко
ljCeviea osudiona mjnjmal_ 
nu zatvorsku kaznu zbog 
kriviёnog djela "falsifikova
пје sluibene iзprзуе". za to 
kЛујёnо d.iјеЈо Clanom 414 
stav 1 КriviCnog шоnika 
predvidena је kaznа оо 30 
dana до pet godina zatvora. 

Кoljёevic је pred sudom 
priznao da је, kao predsje
dnik bira&ogodbora, па ы
raCkom mjestu 117 А u Di
nosi falsifikovao potpise 
ёеШi osobe koje su u to vri
јете ЬПе u Sjedinjenim 
AmeriCkim Driзvaша. on 
је falsifikovao i potpis osoЬе 
koja је u to vrijeme vrijeme 
ЬПа u pritvoru u вeograd\l. 

Koljёevil: је i danas c1an 
podgoriCkog odbora DPS-a. 
КriviCnu prijavu protiv 

коlјееујеа podniо је ш
daSnji predsjednik podgo
riCkog OObora SocijalistiCke 
narodne ратје (SNP) уе
uzar кaIu4erovic, ор-

A
genciji 1.8 

spreeavanje ko-
rupcije је dato рсе· 
ViSe vreшеna i ра-

1а је na svakom koraku, 
kljuCn.ih rezu1tata пеша i 
пеее ih biti. ociјeniо је juёe 
VUk мara5 iz МANS-a . 
uCesnici panela "Лgепсјја 
1.8 spreeavanje korupcije -
da li smo spremni?" saglasni 
su da su izbori test z.a Agеп
ciju, ali u Institutu a1ter
nativa sumnјај" da се ш
pjeti sa ti.m testom da se 
izbore. 
"Лgепсјја razuшiје, ali је 

raZOCarana negativnim 
oeekivanjima", kazala је ро
mOCnјса direktora Лgenсјје 
svetlana Rajkovic, i doda1a 
da treba vremena da se ујd.i 
da li se snacr. 
Ыш se da su аЬоп u Тiv-

tuZujuC:i. ка da је falsifiko-
Уао 16 potpisa шјеstana koji 
su se naJazili u SAD. 
Кako se navodi u presudi 

sudije zorana Sb!pano
viCa, Коlјееујс је рсоо su
dom рПzпао da se u Ьirзоо 
spisak potpisao шnјшо pet 
шјeStanа DinoSe, iako т
jesu glasa1i na izborima. on 
је сеlшо da su "sva Јјса koja 
se navOOe u optuirnci пје
gove komSije, te da је tada 
znaо da se от пе nalaze 
ovdje veC u inostranstvu". 

"Sud је cijerno i navOOe 
ООЬrше kada kaZe 'da ta<la 
тје g1edao kada se potpisao 
шnјшо navedenih lica, о 
kojim licima se rзш', koja је 
u toт pravcu nelogiCna, 
protivurjeёna i oёigledno 
motivisana potrebom da 
nad.e opravdanje z.a predu
zete тdnје, а sve u nas
tojanju izbjegavanja kri
viCno--рrаvnе OOgovomosti. 
odnosno ostvaЛvanја Sto 
роуо!јтје kriviCno--рravnе 
pozicije", naуodi se u рсе-

sudi. 
Prema Ustavu, predsjed

nikdrZave ima pravoda daje 
pomilovanja, nakon Зtо шu 
Мinistarstvo pravde dostavi 
spisak zahtjeva za amnes
tiju. zakonom о pomilova
пјiшa predvideno је, iz-

Koljeevic osuden 
па kaznu zatvora 
zbog 
falsifikovanja 
potpisau 
birackom spisku 
па 

predsjednickim 
пЬоriшa 2008. 

medu ostalog, da prilikom 
donoSenja od.Iuke о amnes
tiji. izmedu osta.log. treba 
uzeti u оЬш i podatke о 
raniјој osudivanosti. U рсе
sudi Koljeevieu navodi se da 

OCEКlVANJA VELIKA, SPREMNOST SLABA 

Glasanje u Tivtu kao 
test za rad Agencije 
• 

је dva puta Ыо novCano 
kaZnјаvan dok је 1996. go
dinе osuden na kaznu оо 
sest mjeseci z.atvora. 

Iz VujanoviCevog kabine
ta "Vijestima" nijesu odgo-
vorili zbog еека је predsje
dnik pomilovao KoljCevi.ea 
iako је falsifikovao potpise u 
birackom spisku, da li је pri
је odluke о pomilovanju 
tndiо misljenje Мinisш
stva pravde i da li је Ыо 
upoznat sa Ci.nјеniсоm da је 
коlјееујс aktivista DPS-a. Iz 
VUjanovieevog kabineta ni

jesu ~~7krili ni da li је 
predsj . znaо da је Ко-
1jeCevic veC Ыо osud.ivan. 

Prema izvjeStaju Savjeta 
Бvrоре, ста Gora se 2013 . 
nalazila u vrhu zema1ja ро 
broju pomilovanja. тada је 
navedeno da је Vujanovic 
saшо u 2012. кodini pomi-
10УаО 142 osud.enika. U iz
vjestajima Evropske komi
зјје z.a 2014. i 2015. godinu 
navodi se da је Ьсој pomi
lovanja zпaеајпо smanjen. 

tu odliean momenat 1.8 tes
tiranје Agencije. ,,0Vi lоkal
ni izbori се nam pokazati 
koliko пат ljudstva ПеЬа i 
koliko nam treba znanја ko-
је је, cini mi зе, mnogо 
vзiniје", kazala је. 

sam rad Agencije, kako је 
kazala Ana SeliC iz СеМ1. ја, 
opstruiraju konstantni su
kobi unutзr Savjeta. Na Sav
jet Лgеnciје osvmuo se i 
stevo мпk iz IA. "Izbor Ва
поуа Savjeta Лgепсјје ро
sljedica је trulog kompro
misa vlasti i opozicije," kз
zзо је, te predloiio da зvе 
treba vratiti na роееtзk. 
Muk smatra loSim zahtjev 
da se smanji transрасепtnо-
stAgencije, а роmoCniса т
rektora Agencije је ршпalз 
da se na veCoj transparet
позti шоса raditi. МS.И. 


