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ВЕСТ ПО ВЕСТ

  ПРУГА

КОЛАШИН - Железнички саобра-
ћај између Колашина и Бијелог 
Поља биће обустављен од 20. 
до 24. априла, саопштено је из 
"Железничке инфраструктуре" 
и "Железничког превоза Црне" 
Горе. "Железничка инфраструк-
тура Црне Горе" почела је 5. фе-
бруара прошле године са радо-
вима на санацији железничког 
моста Требаљево. Вредност тих 
послова је 2,9 милиона евра, 
а радове изводи компанија 
"Штрабаг - АГ" Аустрија. Из "Же-
лезничког превоза" истичу да ће 
се за време обуставе саобраћаја 
превоз путника обављати ау-
тобусима на релацији Колашин 
- Бијело Поље - Колашин. В. К.

  КОРУПЦИЈА
ПОДГОРИЦА - Истраживање 
Центра за мониторинг (ЦЕМИ) 
показало је да око 42 одсто гра-
ђана сматра да у здравственом 
систему у Црној Гори постоји ко-
рупција, а да су њен главни уз-
рок мала примања здравстве-
них радника. На питање, у којој 
мери је корупција присутна, чак 
42,3 одсто грађана одговорило 
да сматра да је присутна или у 
великој мери присутна. Највећа 
корупција примећује се у односу 
пацијент - лекар, чак 37,8 одсто 
испитаника у том односу препо-
знаје највећи степен корупције, 
а у 27 одсто случајева је приме-
ћује у односу пацијент - меди-
цинска сестра.  В. К.

  ДОНАЦИЈА
ПОДГОРИЦА - Црногорском 
здравственом систему Кина 
је донирала 12 амбулантних 
кола, вредности око 600.000 
евра. Возила ће бити донирана 
општинама на северу државе, а 
очекује се да буду допремљена 
почетком маја. Кинези су и до 
сада здушно помагали Црногор-
цима, тако да су од 2009. године 
Црној Гори донирали техничку 
опрему вредности око осам 
милиона евра, а почетак је био 
у рачунарској опреми.  В. К.

  ЦИСТЕРНЕ
ПЉЕВЉА - Мрежа младих По-
крета за промене саопштила је 
да је апсурдно то што је вода 
све скупља, а квалитет воде ло-
шији. - Потврду за такав апсурд 
имамо у Пљевљима. Добили смо 
воду скупљу 33 одсто по метру 
кубном, а иста се може кори-
стити само као техничка. Водо-
водни систем је у лошем стању 
и једини излаз у овом тренутку 
јесу цистерне које би снабдевале 
грађане чистом водом. Сматра-
мо да треба наћи начина да се 
проблем коначно и трајно реши 
- каже се у саопштењу председ-
нице Мреже младих Покрета за 
промене Пљевља Јоване Медо-
јевић.  М. Д.

ПРЕСУДА КОЈОМ СЕ НИКОЛА БАЈЧЕТИЋ ШАЉЕ У СПУЖ ПОДИГЛА НА НОГЕ ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ

ПОСЛЕ БАТИНА У ЗАТВОР!
ТРИ месеца затвора 

"зарадио" је Никола 
Бајчетић одборник ДФ 

(Покрет за промене) у подго-
ричкој скупштини, због про-
бијања возилом полицијског 
кордона на демонстрацијама 
17. октобра прошле године. 
Тако је јуче у првостепеној 
пресуди одлучила судија 
Основног суда Жељка Јово-
вић, што је изазвало гнев Бај-
четићевих партијских колега 
који су пратили процес.

- Срам вас било! Ово је 
брука правосуђа - биле су 
поруке огорчних "фронто-
ваца".

Нешто касније ДФ је орга-
низовао конференцију за но-
винаре прекопута државног 

парламента. Никола Бајче-
тић је саопштио да га оваква 
пресуда није уплашила, већ 
га је још више мотивисала.

- Никаква пресуда неће 
застрашитини мене а ни 
моје саборце и пријатеље. 

То смо и данас показали јер 
смо били заједно приликом 
изрицања пресуде. Наш 
циљ је потпуно јасан и то 
су протести до фер избора. 
Настављамо даље - рекао је 
Бајчетић.

Његов адвокат Дражен 
Медојевић изјавио је да је 
Основни суд донео политич-
ку пресуду.

- Тужилаштво није имало 
простора да подигне опту-
жни предлог за кривично 
дело. У овом случају је била 
само прекршајна одговор-
ност јер се мој брањеник ни-
је зауставио на знак "стоп". 
Морам да кажем да је суд 
занемарио све материјалне 
доказе који су показали да 
су полицајци инструирани 
и да нису говорили истину - 
казао је Медојевић. - Радња 
коју су вршили полицајци 
почела је у 6.30, док се ин-
цидент у којем је учествовао 

мој брањеник десио у 6 ча-
сова. Тако да, у фактичком 
смислу, није било елемената 
овог дела. Пресуда је сканда-
лозна јер је Бајчетић добио 
батине док му је аутомобил 
уништен, а сада је добио још 
три месеца затвора.

Подршку колеги из По-
крета за промене, дао је 
Славен Радуновић, потпред-
седник Нове српске демо-
кратије, који је рекао да је 
свакоме јасно да се није су-
дило Бајчетићу већ младићу 
који је симбол октобарских 
протеста у Подгорици.

- Ово је покушај да се за-
плаше сви људи који поку-
шавају да свргну режим Ми-

ла Ђукановића. Он је данас 
преко својих правосудних 
органа судио свом страху. 
Њега је страх Николе Бај-
четића и такве омладине. 
Сваки грађанин који је кро-
чио на слободну територију 
данас је осуђен. То треба да 
знају и они који се нису со-
лидарисали и који трче за 
министарским фотељама 
које им је обезбедио, између 
осталог, и Никола Бајчетић - 
казао је Радуновић.

Бајчетићу се на терет ста-
вљало спречавање службе-
ног лица у вршењу службене 
дужности у покушају. Опту-
жен је да је возилом "рено" 
пробио полицијску патролу 

и кордон у Булевару Станка 
Драгојевића и Булевару Све-
тог Петра Цетињског, чиме 
је, наводи се, угрозио животе 
учесника протеста и полица-
јаца 17. октобра. 

 Велиша КАДИЋ

ПОДГОРИЦА - Вишемесеч-
ни преговори власти и дела 
опозиције о организовању 
слободних избора још нису 
оверени потписима ДПС, 
Демоса, УРА, СДП и По-
зитивне, што је забринуло 
стране амбасаде у Подгори-

ци. Америчке и немачке ди-
пломате били су посредници 
између Мила Ђукановића 
и преговарачке опозиције, 
како би се наставили разго-
вори, а власт удовољила њи-

ховим захтевима. И када се 
очекивало да споразум буде 
потписан 9. априла, то је из-
остало, јер власт тражи прет-
ходно да се са места шефа 
парламента разреши Ранко 
Кривокапић, а опозиција 
тражи смену уређивачког 
тима јавног сервиса РТЦГ.

- ДПС неће бити та која ће 
угрозити политички капи-
тал остварен у досадашњим 
преговорима власти и опо-
зиције - рекао је Душко 
Марковић, потпредседник 
Владе. - Позивам партнере 
у дијалогу да покажу стр-
пљење и одговорност и не 

дозволе да појединачни ин-
тереси угрозе интерес гра-
ђана и државе.

Јуче се огласило Пред-
седништво Демократског 
фронта:

- Након што су прошла 
72 сата откад је неовлашће-
на опозиција Ђукановићу 
дала последњи шести рок 
да се потпише споразум о 
коалицији са ДПС, уместо 
да се лидери неовлашћене 
опозиције обрате јавности 
да су одустали од коалиције 
са ДПС, огласила се америч-
ка амбасадорка са питањем: 
"Шта се чека?" Тиме су ли-
дери неовлашћене опозиције 
претрпели озбиљну компро-
митацију улазећи у сферу 
политичког феномена, да 
Црна Гора постаје једина 
држава у којој опозиција ко-
ју су грађани гласали да се 
бори против режима, моли 
да уђе у коалицију са истим 
тим режимом. Наравно, ово 
се не односи на Ранка Криво-
капића и његову партију коју 
је Ђукановић увео у власт - 
истичу у ДФ.  В. КАДИЋ

Радуновић: Ово је покушај застрашивања свих који хоће да свргну Ђукановићев режим

САТЕЛИТИ И ИНСТИТУЦИЈЕ
- БЕСКРАЈНО сам тужан јер сам присуствовао сахрани једног важног 
дела Црне Горе за који смо се моји сарадници и ја борили. Видели 
смо у какве је рушевине овај режим претворио државу Црну Гору 
када је један судија морао да суди по личном налогу Мила Ђукано-
вића и Душка Марковића. Институције не постоје, постоји само дик-
татор и његови сателити и послушници. Ја се сада осећам као што 
су се осећали црнци у Јужноафричкој Републици у доба апартхејда. 
Овај судија који је донео пресуду остаће уписан срамним словима у 
историји - казао је лидер ПзП Небојша Медојевић.

УПОЗОРЕЊЕ 
ФУНКЦИОНЕР ДФ и ПзП Коча 
Павловић, функционер ПзП и 
ДФ, послао је личну поруку ба-
тинашима који су насрнули на 
њих, њиховим налогодавцима, 
срамном тужилаштву, судији 
која је по налогу потпредсед-
ника Владе Душка Марковића 
донела срамну пресуду:
- Уско ће вам бити у Црној Гори!

СТРАНЕ ДИПЛОМАТЕ ПРИТИСКАЈУ ВЛАСТ И ДЕО ОПОЗИЦИЈЕ ДА ПОТПИШУ СПОРАЗУМ

Амбасаде захтевају параф
"Фронтовци" поручују амбасадорима да немају мандат народа Црне Горе

ПОЗИВ
ПРЕДСЕДНИШТВО ДФ позива 
америчку и немачку амбаса-
дорку да престану са бруталним 
мешањем у унутрашње ствари 
Црне Горе, јер за њих две нико 
није гласао ни на једним избо-
рима, нити су оне представнице 
хуманитарних организација које 
деле помоћ осиромашеном наро-
ду. Напротив, оне су овлашћени 
представници две државе које 
на Балкану и у Црној Гори имају 
јасне и прагматичне интересе. 

БАЈЧЕТИЋ: Никаква пресуда неће застрашити ни мене а ни моје саборце и пријатеље

САРАДЊА Америчка амбасадорка Маргарет Ен Уехара и премијер Ђукановић

Мештани 
селе псе 

СУТОМОРЕ - У туристичком 
месту Сутоморе проблеми 
са животињама у урбаном 
насељу трају годинама. 
Хитно реаговање Кому-
налне полиције траже ме-
штани Ђуричиних вода и 
Заграђа. Они су покренули 
петицију којом од надле-
жних комуналних служби 
у Бару траже хитно укла-
њање нелегалног и дивљег 
азила за псе, који се налази 
између та два сутоморска 
насеља, на неколико стоти-
на метара од плаже Маље-
вик. Мештани истичу да им 
је безбедност угрожена, јер 
на десетине необезбеђених 
паса с лакоћом прескаче 
импровизовану ограду и 
свакодневно напада про-
лазнике, упада у дворишта 
породичних кућа у којима 
су угрожена деца.  Б. Б.

ПЕТИЦИЈА У СУТОМОРУ


