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ПРЕМА ИСТРАЖИВАЊУ ЦЕМИ-ја ВЕћИНА 
НЕЗАдОВОЉНА СТАЊЕМ ДЕМОКРАТИЈЕ 

Референдум 
захтијева 82 
одсто граЬана 

• Према истраживању, 70 ОДСТО граћана сма
тра да посланици више брину о партијским не
го о интересима својих 6ирача 
Чак 82 одсто ~aнa ем!Пp<I 

да треба да буду у моryhности 
да иницирају обавезују!!и рефе
реНДУм чији 6и одлуке палити
чар" Mop8JНf да поштују, пока
зало је најиовнјс НСТРaжJlвање 
Центра за МОНIf'I'O{IИНГ (ЦЕМИ). 
Сарздница на ПРОЈекту дЈ.'6Р.В
ка ПОПOllкli саоПllПИJl8 је на 
IФнференшsји за новинаре да 
више од ПОЛОlJнне грађана није 
задОIlОЉllО стаљем демо"рarnЈС 

у Црној Гори. 
- Стањем у тој облаcrn веома 

је везадовољио 28 ОДСТО rpaђa
на. БlI.рачн опозиције у највећој 
мјери су незадовољни стаљем 
демок~lе у дpжa!lН, ДОК су 
rnасач" ДпС-а у иајвећој мјери 
задовољни. На rnrraњe ко је нај
одговорнији за треиyrно стаље, 
грађани су у 28 одсто CJI}"Iajeвa 
0дr080РНЛИ да су одговорни сви 

који су на ВIШCТИ. Тринаест од
сто f1!3ђaнa сматрз даје преми-

но је 3аЈСОном ypeдкrn проце
дуре ~ се непосредно бирају 
парти~ска .руководства. Шест 
партиЈа у Цриој Гори -:- Демо. 
JgXП"ска паРТИЈа СОЦМЈanиста, 

Социјалдемократска партија. 
Бошњачк.а партија, Покрет за 
промјене, Нова српска демо
кратија и Демос не нспуња
вају услове пуног капацитета 
демократнчности странака. Са 
аспеlml УllxraJlШ1рmјске демо. 
кратије, у I.J,plloj Гори нема де
MOкpurcKHX Пap1llЈа. Грађани 
желе веhи степен демократије 
у партијама - казао је БујОllllh. 
Он је додао да се 79 канди

дата 33 lIocnаничке функције за 
изборе 2012. roднне изјаснило 
да желе да се у Црној Гор.м уке
де прмнцмn преференцМјалног 

гласања. 

- Посланмци, илм они који 
су се waкap борн.пм да 1"0 буцу, 
желе префереицијално rnасање. 

Највише вјерују цркви, 
најмање паDтиiама 

"""'"" из мcтpSжмeaн,a ЦЕМИ-1а nooIIэyjy да rP.1I>aНМ нај
више вјерују цркви - 71 одсто. Поред тога. lIjIPYJY noлмцијм. 
Eaponcмoj унији и '!Р'дС;eд.иty држаее у 57 одсто cnyчa~ 
эатим тyжиnaumry. cкynunини и npIМtjepy. Медијима вјеруЈеt.З 
одсто rpi~, Ar"etщији 31 ~ npcmt8 нopynциje 36, ~ најма
ње nOВ)ереЊа уживаЈУ navrмte:'" ЗЭ одсто. 
ДиpмmJpицa OМ'љettoa :м ~ јана n011ИnN у 

Ц~Й-ју . ·Се_ peмna ~ да Jf 20 одао гpa~ caonurrи
ло да нс(виwe. вјерују М..,.,. 'IЈИ81'11"'. Лидеру = ...... 
~ n.umy • ~ дpнa8t ......,..,.. 1'1I!y 
lIIevneW8CТOДC:ТO,~ ~чenIpИ,AмiiaI"'" 
,.,. ТРИ. P'IНМY НpI •• I....,.. cphty.....-a; И AIW*i- ...... 
.. ,.,. по два npoцetПa. ИcrpaжИвaњe је noкaэano да један одао 
fl)CIb8il наjвиweвјерујеж., PIК -.-'1. ПcJIiepeњe нмујед
ног од НaВeДetМJC nonитжapa нема 22 одсто aнмentpaНМX. 

l~p. одговоран за овакво стање. 
ДПС је означен као одговоран 
У !! одсто случајева. Представ
ници )Ј,емоса у l!ajвel\~M броју 
случаЈева сматраЈУ да Је влада

jyl\a странка одгоаорна за стање 
у земљи - саолштиnа је Поло
виhева. 
Истраживање је локaзanо м 

да 57 одсто анкетираних сматра 
да I!е AeMOKp8rnja у !--!рнОј Гори 
ускоро изгубити ПОВЈерење гра
~aнa. Међу грађанмма који су 
исказалм такав став доминант

ие СУ прнсталице опозиције. 
npel\la резуnтaтмма истражм

вања, аише од 60 одсто грађана 
сматра да је потребно законски 
регулисати селекuнју за иэборс 
кандидата за посланичке фуик
ЦIIje н партијског руководства. 
како је појаснио предсједник 
управиог одбора ЦЕМИ-ја, 
ЗлаТ1Щ Byj08HIi, избории сн
етем у lJ.{>иој Горн максимално 
фаВОРИЗУЈе партије које IФнтро
ЛИl1lУ процес селекuнје канди
дата и доиошења одлука. 

- Грађани сматрају да су то 
веома значајна питаља јер је 
огромна мо!! концеитрисана у 
полнтнчкнм партијама. narpe6-

-~-

Очиrnедно желе мању мо!! пар
тијских руководстава у одабмру 
- рекао Је Бујови!! 
Истражнвање показује да 70 

одсто грађана сматра да посла· 
HH~ више брину о иНТ"tреснма 
СВОЈИХ паРТИЈа него о иtrreреси
ма својих бирача. став 82 одсто 
грађана је да само партија која 
има јаког nндepa може да фор
мира стабилну "Владу. 
Онв је саопштиnа да 71 од

сто грађана сматра да се НЗ др
жааног буџета мэдваја превише 
иовца за предизборне кампаље. 
Истрзживање је показало да 
fPЗђани У H!ljвeh~M ~jy CJ.Iуча
Јева сматраЈУ да Је ДIIС наЈКОМ
петенијн 38 рјешавање пробле
ма У земљи. Међу ОПОЗИЦIIоним 
странкама, Демос је идентифи
кован као п~ја_ која је нај
компентетпМЈа за ООрђу против 
криминала и корупци~. 
Истражнвање ,,генерално 

ИСlllfТивање ставова бнрача У 
Црној Гори" спроведено је У 
марту и априлу И представља 

троетапнм стрarnфнковани ре. 

npeЗЗ11таmвмн узорак од 1.001 
испитаника 

В.Р. 

ПОЛИТИКА страна З 

НА ГЛАВНОМ ОДБОРУ ДПС-а КОНСТАТОВАНЕ ОСТАВКЕ 

Маровић, Раћеновић 
и Павићевић нијесу 
више функционери 

• На тавном одбору ДПС-а констатовано задовољство досадашњим спровоће
њем споразума о условима за фер изборе 

Главнн одбор Демократске 
пaprnје социјалиста констэто
вао је јуче оставке Cвno:Japa 
М.ровиli., Л.:Јар8 Р.ђ.но
вн li.. м Ж.ра 0.ВII6 •• III., 
нз љихов зaxtjев, на фуикције 
у страици. 

- Главни одбор је КQHCТaro
вао престанак мандата Све
roззра Маровнћа у главНОI\I 
одбору ДПС-а, као и иа ФУИК
цијм предсједника ПОЈЈитнчког 
CIIBjeтa, на основу оставке !со
ју је поднио - саопштено је из 
ДПС-а. 
Мзровиhје 14. јуна поднно 

оставку на функције у стран
ци, уз образложењедз ТИМ чи

ном жели да скине колеln"ИВНУ 

ОДГОВОРНОСТ са ДПС-а. 
- Коистaroван је престанак 

мандата Лазара Рађеновиhа 
м Жарка Павиhевићз у Г1Iaв
ном одбору ДПС-а IIЗ основу 
остзвкн које су ПОДlIмјели -
сзопurreно је након сједннце. 
Лазар Рађеllовиh је осуђеи 

за аферу ,,Ј<ошљуи". Пparn.в 
његз су подиијете четири кри
вичне пријаве због сумње дз 
је као први човјек Будве злоу
потребом положаја, сајош де
сетак осумњнчеll ИХ, оштетио 

општииски буuет за аише од 
20 милиона сура. 
Тужилaшnю сумњичи нека

ДllllllЬCГ предсједника општи
не Бар Жарка Павнhевнhа да 
је од 2007. до 20 14. године, У 
намјери да Заводу за изградљу 
Бара прибави имовинску !со
рнст, э.лoynотријебио службе
нм положај Н прекорачио гра-

иице службеннх овлашhењз. 
Главни одбор је констaroВllO 

значај политнчког споразума 
којн је је потпнсаll lIа книuм
јатнву ДПС-а. 

- Изражено је задовољство 
љеговнм досадашњнм спро

вођењем - наводи се у саоп
t1IТeњy. 

ДПС је чеетитао свим чла-

Синоћ на ноктепу ДПС-а на номе није 6ипо Маровића. Раl':lеновиhа н Павиhевића 

IIОВИМа, симпатмзерима, акти

аистима И саима онима који се 
ндентнфикr.jу са овом парти
јом 25 roДИllа од осииаања. 

- Протекле двмје м по деце
није, ДПС је носно ПЈхщесе 
свеУКУfШОГ преобража.ја Црне 
Горе, мудро 11 ПРОМlI1шьено је 
сарставајуhи у ред демократ
ских држава са nерспекrи80М 

к чинеhи је npeдaOДllHIWM 

еароатnаtrrсКиХ ннтеграција -
наводи се у саопштењу. 

Главни одбор је прихватио 
нзвјештај о резултатима ло
кanних избора У ТиВ1)'. Кои
статовано је да је ДПС још 
једном показао политнчку 
сиагу " визију. те потврдио 
квалитетан рад партијске нн
фраструктуре. Главни одбор 
ДПС-а упутио је честнтке но
воформираllој локалној вла
сти н изразно очекивање да!!е 
Тмват наставнтн дмнамнчан 
развој, у HlfТepecy грађана тог 
града и државе Црне Горе. 
На сједници је оцијењено н 

да је недавни седми конгрес 
Савјета младих ДПС-а по
тврдмо да младм домннантно 

у ПOnИТllци те партије пре
познају шансе за себе и сво
ју будуhllОСТ. ГлавllМ одбор је 
'!естнтао иовоизабраном РУ
ководству Савјета млlIдНX I! 

упyrно похвале за оргзннза

цију КOllIl'tca. -В.Р. 

МЛАдЕН БОЈАНИЋ ОПТУЖИО ПРЕДСЈЕДНИКА ПАРЛАМЕНТА 

Пајовић посланицима ограничава 
Самостални посланмк Мла- не ОДГОВОРн у складу са чланом К3П1вио то uпo је након више 

де. Боја.к6 оnтyжно је јуче 50 послоаttИXa, зауставн свака годмна добра npакса прекннyra 
предсједника Скynштиие ДapD расправа у парламенту о акти- баш сада када Јавиост треба да 
Пајоввliа да је понизио парла- ма који долазе мз ТОГ МНIIМстар- добије oдroвope зашто је Дирек
мент одлуком да прекнне праксу ства. Лице t."Oje Т{lCиyrt!о обавља ција 33 жељезинце nnahaла рачу
дасе ие расправља о предлозима функцију !!peдC)eдн~кa парла- не у хотелу Рамада. 
ресора којн ие доставе. одговоре Meнra на колеГИЈУМУ Је рекло да На Бојaниl\eве наводе реаго-
на шrraњa парламентараца. укида 1)' праксу -caomитнo је вао је пomредсједннк парл~еl!-

- Посланнк нма право да по. Бојанн!! ТОКОМ MellRplle сједии- та MIIJJYТIIH Симов.6, КОЈИ Је 
ставља шrraњa ю домена рада це Скyпшпrnе. стао lIа Пајовићеву страну. 
Владе н њенкх органа у циљу он је оuијеll ИО да је ПајовнII - То што се тиче вaumx nкч-
обэвљања функције. Прије [5 тиме ушоио парламеtn" I! огра- них односа оставите дома, а ов-
дана поставмо сам Дирекцнјн нжно право на контролу. дје се са уважаван,ем односнте 
за жељезнице пнтање зашто су - Показао је своје право лн- према предсједнику парламента 
ynлahивanи средства хотелу Ра- це н IФЛИКО ПОШ1)'Је послоаник ~а&еО је Симовиh. 
мада. Одговор нмјесам добно. и У IФјој мјери желн да се craнe Онје додао даје увјере!! да lIе 
за вријеме раннјег руководства на nyr злоупотребама ДРЖЗ8I1ИХ посланкк Бојаннh добlrТ11 oдro-
Скynшrnие, lШanll смо добру ресурса - H~je Бојаниh. воре на шrraњe IФја је поставио 
праксу да, сем ако се пocnаннку 011 см:пра да Је веома индн- у складу са ПOCn08ИИКОМ. В./-: 60}анић 


