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ПОЛИТИКА

БУдИМИР ШАРАНОВИЋ О ПРОБЛЕМ У
ИДЕНТИФИКАЦИРНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ИЗБОРЕ

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ ЦРНЕ ГОРЕ НА ЛИСТИ ОРГАНА КОЈИ КРШЕ ЗАКОН

О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

ДИКтражи

Податке о рачунима
•
прогласили таЈНИМ

информацију
из Државне изборне kOt.Iи

МАН С је поднио пет пријава против Управе за имовину, наводећи да за нешто
више од мјесец дана нијесу објавили ниједну аналитичну картицу иако су по за
кону обавезни да трошкове и исплате чине јавним у предизборном периоду

•

12. до 14. автуста ове

сије (ДНК) саопUЛllЛН су да
од Мннистарства унyrpawњих

roдинс

кије објавила ниједну ЮIp1lIЦУ
pг<fуиа. што представља грубо

подносе пријаву ра

HocntNa,

кршсн.с одредби 3акона о фи
нанснрању ПОЛКПIЧlOlX су6је.

ди пOlCpt1"3ЊЗ пOCY)'JOOl проти8
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lC8Т8 н изборних IQIМпања. због
тora Је Мрежа 33 афн~ју
невладиног сеrropa (МАНе)
Агенцији 33 спречаваы lIOpynпије ПрИЈUКn8 oдroворив лица
У Ynрави за ИМОВИНУ. тpulсhи

одговорнor лица из Управе

да буцу юрсчснс захоном пред
виђене санкције.

те иам нзвјештај о извршено,",

имовину, У cкnaдy са овлашl\e
ЊИNа прописаним захоном.

-

cnrтe о 8.!mUIНOC'ПfNа спроведе

ИJlм у 080N cnучају и достави

МАне је поднио пет прија
ва против Упраее за имовину,
наводе!!.н да 33 нешто више од
".јсссцдана нијесу обј8llКIIН НН
једну aн.aJIlfПfчку картицу, НIЩ'I

су по )аЈа)НУ обавезни да ~
ШlOO8С If исплате "н •• е јавним у
прсдиэборНОN периоду, што је
н смисао иоае регулативе која
третира пнтање фннанснрања
н:!борис кампаље.
Kuo су HIlWlH И3 МАНС-а,
на основу члана

44

став један н

два Закона о фннансирању по
ЛIfТИЧКИХ субјеката н изборних
IGIМпања,

подносе

ICpН8НЧН У

прнјаау због повреде 3цоН8 о
ФНIWН;Нр8Њ}' ПОЛКПI'lКНХ су.

Ма.чимо вас да нас обавије

надзору,

k30

речеинw
Pa.iJ.IЫIМ8

wjC'p3Na и предуэетиlll
- иаведено је у прија-

'".

и све ОД.'I)'ХС О из

Према заЈЮну, иовчаном ка-

зном од 200 сура до 2.000 сура
казниl\е се за преlCpшај oдro
бјскзra н изборних кампаља.
- ToКQN прегледа интернет

-

иаведено је у пријави Мреже

&Орно лице у држав н ом органу,

за афНРNац.ију немадкног сек

органу државне уп раве , о р гану

странице утврђено је да Управа

roр'

локал ll е самоуправе, органу ло

у склопу npojeкra "Поurn:ии

калне управе. јавном предузе
Ьу, јавНОЈ устаноаи, држааном

38 им овину није учинила јае
ИИМ

аналитичке

картице

свих

МАНС је, юuco су саоПШТНJIи,

]7.

кзбори слободни од КОРУШ1Ије"

ИNа у

ус поставио ll ретражиау интер

С8Olot посједу И које јед,yJЮIа об

иет базу податаха о предн.э6ор

рачуиа за период од

jyna 20 ]6.

]2.

годиие које

до

јављивати седмоднеВIIО (у СlUlа

ној потрошњи бyvета, IФја ће

ду са ЧЛaJfOW

28, став трН, Зако

ONогућнти С8НМ заинтересова

на о фннанснрању полнткчких
C)'6jeкara и кз5орних кампања)

Mecty н на једноставан начин

IIИМ појeдlllЩIНtа да иа Једном
добнју Нllформације о преднз
борној пaтpowЉII преко ]00 ин

cnnyција.
Поступаље држаанкх орга

на које је ДОКУNеитовано
пријавом н дpyrкM

010N

npIIJaea.wa

МАНС-а ищква посебну за
бринутост ажо се зиа да Је афера
.. СннМ8Ј(" јасно прнlC83lIlа IC3If1)
др*88ИН органн стаЈУ на страну

-

Дакле,

врло једи оставио

и уз IIQШТОвање закона и про

38

цедура Moryl'le је изal'\и нз ове
правие сюуац.ије. Није реалнз

проблем у вези с 'I'ItМ ШТО лич

Heperynap-

складу са наведеним

..биометријском" 38Мијеии ри
јечју"важећ0t4".

послова (МУП) очекују да им
пружи 3В31IИчио појашњење

ФУИl(lЏIОИер ДПС-а Бяажо ш.
Р· Н08ИIi .
Како су навели из МАНС-а, у

Управа 38 ИМОВИIIУ Црне Горе
од

званичну

не карте IlИјщ биометријска

опција промјене личиих карата

дoК)'loteНТB. Предсједник ДИК-а

јер 311 то нема времена и ИОВ
ца, а нн иеке велике lIотребе у
овом ;ренутку - закључио је
Копривнца..

Б)'ItМКР Ш.р.новиЬ накои ју
черашlЫ сјeJUlице то(' mјела
није 1OI0Г80 да потврди да ЛИ то

Ш'Ю личне карте иијесу БИONе
тријске може закомплиl(083ТИ
юбории процес, urro је MIWlЉt

ље челиика МУП-а Гора". Да
ИМOfIИ ••.
- Heonxoд.нo је да МУП до
стави детаљеио објawњење по

овом питању '" Ка33О је Шара-

110,,.,1\,

Министар уиyrpaшњих по
слова Горан ДаииnовиII у четвр

так је caonштно да личиа харта
у Цриој Гори, као ндекrнфика

цнони документ, није биоме
тријска и поз8&О Држаену избо
рну ком исију (ДНК) да рнјешн
тошпање.

фон.цу и приаредном друштву
чнјн је оснпаач ИIIН ве1iински
М11 .цјелИМИЧИII власник држа
ва ми једииица локалие самоу
праве ако подапсе ие објави на
својој интернет С1рallИЦИ и ие
достави

их

иа

петнаестоднев

ИQN ниВО)' Привременом одбо

ру и Агенцији.

-

Такође, узнмајy1iи у обзнр

иaдntжНОС'П\ Агеиције. кници
рамо пot:pe'Т1llЬC прекршајнor
пocтynха

пporкa

одговорнor

nнца, у СkЛаду с '1Ј18ИQN

SS

став

један Закона О фннансираљу
полнтн'fКНX субјеката и избор
них кaIoIпања - пише у пријави

Диреnop ЦЦТ-8 Др .... Н КD

ПР ••• ца c.uaтpa да је npoблеlOl
ош БИОМC11Iијских личиих ка

Пompeдсједник Нове CPnClCC
дeмoкpamje и noc..1аник Демо
кparcкoг фронта C.'IutH Раду

рата И33311&118 иепреци)на фор

Н0886 реk30 је да би вијест да

Nулauиј8 у Закону о избору
одборннk3 И посланика. он је

су експерти пaraрднли да наше

ИЗ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА САОПWТИЛИ

оцијеиио дв посланици иијесу
пажљиво аИaIlИ3Ирали закон о

MOГIla ДЗ се п ореди са евеmyan

Митропоnија има статус правног пица

личној k8pТИ када су формулн
сали ту одредбу.
и тада и сада имал н CNO

ДПС-а у нзбориим k8Мпањама.
Н а челу Управе 311 ИМ08ИНУ је

Не можемо преко Закона о
С1раИlUlNа уводиm непocroје-

ри С8еllrrеИИЈ(а Српске "раво
славие цркве који имају CТlП)'С

1\'1 обавезу upквэма н 1<ре8ТНВIIО

СУр!1iЩ3 ДОВОЉllа само потврда

кве или вјерске 3IIједнице.
- Не можемо ПРС:IФ Закона о
cтpaIщима УВOДИТ1l непостоје

Т)'Iotачитн НOPNt како бисмо их

од Митрополије ЦPIIOГOpckO
ПРИNОрске кпн друге епархије

ћу обавезу upквaм:a н креатиВНО
тywвчК1'Н иорме юuco бисмо их

иатјеpanи да пријаве дјenова
ње, а 3I\JiX)1I nOЗllаје само право
и обавезу прнјаве осииваља нnи
rтpecтaнxa рада у року од

]S да

на, саоПl1JПIIО је кз Министар
CПIII унyrpaшњих послова.1<DD
су

иааели

ШllA8ју се

у

иепрецизних
иl8(Щ8

И3

peal'Oll8ЊY,

noeoAOW

orn~

појединих

интq>npeтauија

одговора

.. иииctpa

унyrpaш њих nocnoвa Гораи.
Дl ИМ08.Ъ. Mктpona.1Н1)' цр
иoropckO-lIрИ"Орсmм
А .....
похнју.
- Нетачио је да је министар
унyrpaшњих:
пocnова
Горан

ДаиНn08н!1 саопштио да је за
легалан боравак у Црној Го-

kOja дјелY.iе у Црној Гори . До380.1'1 за привремени боравак

ради обављаља вјерске CJI}'JICбe

може добити свештеник СПЦ
crpaнaи који претходно испуни
сае услове које предвиђа 'lJlВII
42 '3aкDtta о cтpaнuнMa. Даме,
имају обавеэе k30 И сви ocтanи
ctpaнЦНlCDји же..1е да добију до380JIy за привремеии боравак у
Цриој Гори - Наводи се У реа

иатјерали да пријаае дјелова
ље, а закон познаје само право
и обавезу пријаве осниваља нnи
престанка рада у року од ] S.цa
иа - Нa&CIIИ су из МУ П -а.

Како Је саопum:ио, у допи
су који)t миннстар ДаииnоеиII
ynymо Мкrpo!lОЛИТУ Амфмо

хнју ЦifПlp8IIе су одредбе 3aIDна mjHM се регупише та об.'I.8C'Т~
УIC8381lИ су да је OI.ИN и свим

- Нетачиа је тврдља .па ми
ннстар ДalllIЛоаиl\ не поШ'l)'jе
рсПlстар МУП-а о вјерским 311јеДIIИЦама, јер да бн се неШ'Ю
поштовало мора претходно п о

cтoj8ТII. МУП иема pet14C1'ap
ајерских 3IIједница иити га је

-

нсте л и чне кapn:, И1Цsте по ва

мо 3IIICOНa само зато што се ради

мијева н .цјеЈЈовање њених
1IН3IЩНоних ujелНllа.

118 струју.

- да би бнометријски подаци

карта Ilије биометријска, МУП

ДIП1Iе картице нnи лична карта

коју добијају грађани Србије. А,

денцију вјерских заједница КDje
oдnyче да се пријаве. И поред

ж:авиој нэ6орној комисији тywз
чење 38ЈС0иа lC3КO би вltlljenи да
ли је Ilравно MorytIe ријешИ'ПI
npoб.1еы без промјене 3aJCOtIa.

оиа га нема. зар су НCШNе тре
бали eкwepтн да бм то открио?

низа

само

водимо

непреuюних

тумачења

у pearoвaн.y Мииистарства за
од

Са истим личним хартама и на

иаших иа

осиову истог закооа rnасаЈЮ се

вода ю тor caOflluтeњa Н1дВ8ја

и 113 изборима у ТНВ1)', па вјеру
јем да постоји 1'8ICВa мoryћиост

људска

и

четвvn:a,

мањиисц

38 ПalЋpду

права

мо њкхову, наравно и нашу, су

члана

npa8l1а чињеиица о постојању

"е ради

треба што Ilриј е да затражи др

имао;

ца'" - 38Х/Ьучено је у pearoвaњy.

MeђyrмM, прописн88'ПI вишак
обавеза или их YIЋрђивam ми

нику yrвpдио да шnорет на дрва

еви

икад

opra-

само

ном вијешl'lу да је тим npoфeсо
ра са факултета 311 електpoтtX

Ilе прецизира да ЛИ је лична
карта биоМtтpијска КПИ елек1Ј!Оиска. кажо бмо, 100) ЛИ'IИЗ

и дјеловању СПЦ што подразу

38IOНИма

прнзната иеспорна историјско

личне k3p'fe нису БИONетријсkt

(arнcaк прста, фoroграфија, anи
и остали подаци С8 Л НЧllе карте)
БИIIН похрањеии у диnпaлиој
форми иа лнчиој карти, ОНВ бн
морала да има меlolоријски чlш
какав имзју СИМ кщmще, кре

жеl\ем закоиу. 31 које су струч
њauи утарднnи да нијесу био
МC11Iијске. Закон о ЛИЧИОЈ карти

-К33аО је Кoпptuнца 31 ..Дан".
У1ФЛиlCD то иије Morybe, до

претходиНN

о свештенику иеке одређеие цр-

мя.

IlIТИНСЈСН важну JWНcraтaцију да
"мнtpOПОЈ1ија и епархије Срп
с" православие upoc у Цриој
Гори имају cr.пyc правиor пи

""""у.
како су ИCТЗIUIИ, не може о,

..

МАНС-а.

М.В.

дао је он, Скупurrииа треба да

припреми једноставну ЮNјен)'

80

Закона о ю60ру од

боРНИка и посланика н да риј еч

Небројено пута су rюслвиици
ДФ-а yюuнвали иа чиљени
цу да су набааљенн апарпн 311
елепронску
ндtН'nlфнхацију
би~ бескорисии за идентн
фюсацнју баш.'Ј3ТО Ш'Ю ие раз
ликују личну кapry од обичиor

парчета папира на mjeN су ис
писани исти пoдauн. Одакле сад
оаахво юиеиal)ивање од 'IJIано
ва владе МIIЛ. ЋуаН08 .... -

ymrrao се Ра.цуновиll.

М.В.

ДЕМОКРАТСКА ЦРНА ГОРА НАСТАВЉА КАМПАЊУ

Бољи програм, нови људи

1prny

мз безнађа, јер имају прилику да

изаберу IIОIIУ снзry, боЉН програм И иове
људе који l'Iе урадити све што је у ЉНXQ
вој MOhн дll ову сјеверну опшrnиу учиие

Младе ДемOICрате су у протеклих ие

вели у саопnrтeњу, ИaкQИ ПЛава, Рожвја,

мјестом просперитета, у којем I\е млади

колико ие.цјеља, обнnазеl\и ДомaI'IниC'IЋЭ.

МојКDВцз, Берана, А IЏlpијевнце и Бије
лог Поља, младе демократе су посјетнllе

Љ,УдИ, као иосиоци

Ilљoaљo.
- Изводећн перфоМaIIСС "Ти бирэш",

остану - саолwтиле су Демократе,

на сјеверу Црие Горе, crанОВИН ЦИNа сје>

аериих општннв п оказале свој креатии
IIИ дух изводеl\и бројне перфорNаисе,
JCI1JCO би км показали да је потребио СВ
мо

"3.'10

.. УсnaвaиВ

ПРОll>Cсивннх про

МЈеиа, проиалазити доlЮЉИО ра:шога да

љепотнца" н ,да се у ГIљe

како су даље HaвeJIII, креативие спо
собнocm ЉИХОВИХ МJI3ДIIX чланова до

пале су се станОВlI!UUlма l1љa8aљa, kOји

одnучиOC'Пl И храбpocпi да се

вља ДWlззи, а не да се OД/Iази И3 њнх",

oтnочиу llромјене зарад бољег сјутра,

ив снмбonичан иачllН су поручнnе да

саопштеио је ю те странке. како су ИВ-

грађанке и грађани Пљевља треба да се

су ИЈ( срдачио ДОЧeJC31lи.

М.В.

