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ZaStieeni kao beli medvedi " Da пеko drugi па istu gomilu SIaie 
11 ruske i ameriёke pare, Уапја i ekipa iz 

NVO Ы ga sigumo rastrgli u javnosti 
gorici, јО§ niје izjasnila о ru
sofilskom medijskom рro
jektu nOana~. Niti Се! 

- Оа је пею drugi ЬrзCl1Ј 
par uleteo u оvзkvu pritu, 
Calovireva ы ih rastrgla ј 
osula drvIje i kamenje. sa 
паg1askоП1 па nedopustivo 
spajanje ~prljavih" rusk:lh 
рат sa dolarima i evrima. 
Лll, ):)o§to su u рЈtanји опа i 
пјеп mш, 6Iti. Као ho 6Ite 
i svi пјеni pajtosi izNVO. ko
ј! Ы nekog drugog medijski 
izbombardovali do te mere 
da Ы ти :1ivot pгeseo - tvrdi 
sagovomik lnformera CG. 
koji је insistirao па anonim
пosц jer је, kako kзZe, dзvno 
osetio ~tз шаfl zarпеПц se 
~nedodirljivoj Yanjj~. 

CaJoviteva је, inate. do 
sada dobila тоUlа i rekor
dnа sredstva od donacija 
EU ј SAD u Стој Gori. 

Puna kobrocl 
Prema podacima Осlegз

сЈје EU u Podgorici, пјел 
МANS је u prethodne tri 80-
dinе dobio бб5.3З9 evra bes
povrntnih sredstava. od ро
deljenih 5.000.000 evra Са
lovieevoj је praktiыo рпра-
10 12 odsto_ МANS па svom 
sajru u delu ~тja za. pro
§Ju goctinu navodi da su 
ukupni prihodi te NVO ~ 
od 582.000 evrз, а зamо od 
Ambasade SAD za Calovite
vu izdvojeno је54.899 evrз. i 
tokrozdvaprograma_ Н.и. 

UDARNE VESТ1 111 
OPOZICIJA NIJE SMENILA PRVOG ёОVЕКА PODGORICE 

Migo Stijepovit ostaje 
u fotelji dопаёеlпikа 
О 

dbomici SkupStine 
g1avnog grada nisu 
рмvзtШ predlog 

za rзzrereпје grndo
nate1nika Podgo
псе Slavoljuba 
Мigз Stijepovi
Са.Zз~-

пје је g1asao 
21 odbornik. 
Јako је njego-
vu smenu tra
filо njih 27. Pro
tiv је g1asao 31 od-
bomik. R~nje Sti
јеpoviСа predlofile su Ое
mokrate. 

Stijepovic је rekao da је 
inicijativa о njegovom га

zrdenju polilitld motivisa
па. ОП је па sednici grad
skog parlamenta rekao da 
је inicijativa za. smenu 
~strategija I па~јЈ\а роп~

пја Demokrata". Gгadona

~еlлik Podgorice podsetз 
da su Demokrate i ranije 
pokretali inicijativu za sme
пи predsednika Vlaclе, ра 
nisu skupili pocЫku. 

- ТО su probali i sa pred
sednikom dd.ave, i оре! n.i
su uspeli.. Znасј da im је i 
оvз iniсјјааvз osudeпa l1а 

propast - poruflo је Stijepo
vit u gradskom рarlamелtu. 

Stijepovic 
POdSeCa i da 

viadajuea koalicija 
u Podgorici iша ~ od 50 
odsto poddke. Navodi i da 
ga tudi ~to su Demokrate 
dale autogol ~jeг predlafu 
smenu gradonateln.ika koju 
шаји da пе mogu izboriti~. 

Odbomik Осmоkrзtз V1a
dimir Cadenovic rekao је da 
је naјЬоlјЈ pokazatelj pove
renja gradana Podgorice u 
Stijepovita (ај sto ga DPS ni
је stavio па Izbomu listu za 
parlamentame izbore. Кad 
је re{; о inicijativi za ~ 
пје. Cadenovit је оЬјзsniо 
da је рм razlog za smenu 
Stijepoviea gradnja soliteгa 
pored hotela ~Podgorica~ . 

- Nije spreao gradnju, јег 
је pres~n i konunpiran -
rekao је Cadenovic i poru-

- ,----' 

ао da Stijepovic ima istorij
sku ~и da kaZe ko је 

stvami investitorprojekta.. 
- А (о је vrh cmogorske 

mаЕје. Investitor nlје опај 
па tabli, оп је SЗJпо suizvo
dз~ - nag1asio је Cadenovit 
па sednјсј Skup~tine g1av
noggrada. 

Drugi razlog, smatra оп, је 

op5truiranje odIuke о me
snirn zajednicama.. Cadeno
ViC је rekao da је DPS kori
stio тesnе zзјednlсе za 
zloupotrebu, ~to, kako l1avo
di, роkaшје зfега .,5nimak". 
Izvestilac Odboгa za statuse 
ј propise Momtilo VujOOevic 
rekao је da su odbomici i 
gradonarelnik Stijepov:ic. 
kad је re{; о soliteru kod Ьо
(ela ~Podgorica~ . ):)o§tovali 
re{; st:ruke, te da је u (от 
projckru sve ЬјЈО ро zakoпи. 

CEMI: Agresivna kampanja 
D 

osada§nji izboтј 

proces u Сто; Gori 
obelefila је intenzi

vnјја kampanja Ј u pojedi-
nIrn segmentlma 
зgresјvniја u pore
dcnju sa prethod
nim izbomim сј 

klusima. роkз
zзо је prelimJ
nami ~aj 

Centra za moni
toring i istraf.ivanje 
(CeMU. 
Та nevlзdina оrgani

zacija predstavila је prelimf
nami ~tзј о тоnitoringu 
izbomog рrocesa, koji је па

staO u okviru projekta ~Gгa
dansko nadgiedanје izboгa 
Сте Goгa 2016. - Da fer 
izbori postanи паvika~, koji 

finansi
гајиат

basade 
Velike ВП

taniје i Nema
tke u Podgodci, i 

Ambasada Кralјevinе Но
lanфје u Вcogradu. 

sef posmatralli misije 
Duro 5tojanovic rekao је da 
је u ovom izbomom рroce

su иoleп porast зktivnosа 

politit:kih pзrtiја u kaщpanј! 
putem dnaStvenih rnreЦ li
~n veteg stepena kontroIe i 
regulасјје koja postoji kod 
drugih medija. 

- То 05tav1ja prostor la 
izгa1.avanје stavova I nШlје
пја !сојј se kose sa рrinорirпa 
verske ј naciоnalпе toleran
сјје, po&lovanja razliCitosti. 
demokratiCnosti. kзо i dos
tojanstva -lcaie Stојалоvit. 


