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Vaino је da ih zaplasi 
Politilki analitilar Srdan Yukadi

novit smatra da tc StankovКev ро
tel uozbiljiti ilbomi proces. 

- Yerujem da: te jednim 
ova poruka da: blpla~i one 
mOЪ:ia ulinili neko krМlnO lDI<Om _..-..._ 

kadinovit ј doda;е da ;е dobro da 
se YDТ ukljua u oyu prltu. 

Za razliku od LP i 
OPS, и Oemokralskom 
frontu smatraju da је 
оуа odluka skandalo
zna. Funkcioner tog sa
veza i llan Predsedni 
~tva ONP Zoran Laku
~jc kate је оуо dokaz 
da tivimo и nedemo
kratskoj drtavi. 

• Вјсе izbornih krada! 
Najava da te VDT predu
zeti оdrеdепе mere i da 
se ukJjutuje и proces ро
kazuje da пета povere· 
пја и iпstituсiје s islema 

Сгпе Gore. Оуо је poraz 
demokratske drfave. Сјт 
se VDT ukljul uje, l1eko је 
spreman da krade izbore, 
а 10 је u оуот sJulaju 
DPS - rekao је Laku~ic. 

Funkcioner ONP doda· 
је da ОР пета razloga da 
se Ьојј istrage i kontrolc. 

- Nemam informaciju 
da је ОР dobio mШопе 
еута za kampanju. АЈс:о је 
kontrola ОР razJog ~to se 
ukJjuluje VDT, onda оп 
radi ро nalogu OPS - ро
rulio је La.ku~it. М. 1. 

UDARNE VESТl I O 

MILO: Рrivlаёпi smo i 
za japanske kompanije 
r:J sim "Oaido mеја-

• la~, i druge јарап
ske kompanije ро

kazuju interes za investira
пје иСтој Goл, а dobгa 
saradnja dve zemlje se то

te tmaprediti и turizmu, 
obrazovanju i razvoји ло

vih lеhлоlogiја, асепјо је 
premijer Milo Dukal10vic 
па 5aStanku sa parlamen
tarnim viceministrom za 
vaпјskе poslove Јарапа 
МОјотеот Takisavom. 
Dukanоујс smatra da је 

оvз posetэ gest patnje i ро
~Iovanja Vlade )арапа pre
та Crnoj Goл i пјепјт grз
danima, а povodom znarn
jnog jubileja, deselogodi
~пјјсе uspostavljanja diplo
matskih odrlOsa. Ртешiјет 

је zahvalio па ро<Ысј I га
znovrsnoj ротос! ckol1o
mskom i demokratskom 
razvoји Сте Gore. 

- Posebno znalajnim bih 
осеniо delovanje Јарanskе 
agencije za тооипзrodnи 
saradnju OICA), preko koje 
је proteklih godinа rea1iw
vanа razvoјпа роmос od 
oko 19 miliona evra - сеIшо 
је Dukanovic. 

Premijer је potvrdio 

Znaеајпо пат pomogli 
" Prelco JICA је proteklih godina 
11 realizovana I'iIlWjna pomot od оlco 

19 miliona evra ---opredeljenosl za nastavak I 
da1je Ul1ирredеnје ЫЈИlе

ralnе saradnje, posebno u 
obIastl ekonomije, tшi.tmа 
i оЬrazovалја, lшо i nauke i 
razvoja novih lehnologija, i 
izrazio zadovoljstvo ~to 

ротоо prisustva nDaido 
mela1a M i druge prestitne 
japanske kompanije poka
zuju inleres za poslovanje 
и СтојGori. 

Takisava је ocenio da iz-

тоои Сте Gore ј 'арапа 

postoji evrsto poverenje, 
saгadnja i prijateljstvo i da 
ти је drago !to је u prillci 
da svojom poselom dopri
Пбе simbolilnom obclcfa
vanји jubileja .u odnosima 
dve zemlje. Porulio је da 
V1ada 'арanа ceni napor 
koji Cma Goга tlJafe па ри
ш ka Еи, роэеЬпо па planu 
оsпaZivaпја demokralije i 
trЫ.пе ekonomije. 

Purko: Opitina па kolenima! 
D 

rзgaп Рш:kо lvan· 
levic, пosilас liste 
Cmogorske demo

kratske WJ.ije za 10ka1ле 

iz1юre u Budvi, tvrd.i da се 
поуа vlast и Budvi тогаи da 
uva.fi program i politiku пје
gove strank.e. lvaпleviс kaZe 
da lisla ши "VoLimo Ви
dvu· nud.i rclenja za brojne 
probleme теtroроlе {иnZ
ma, koja је, ртета I1jegovoj 
осеni, и tdkoj polititkoj, 6-
nansijskoj i тоralnој krizi. 

- Na~ аЬота lista је pr
va prijavljena ј potvrdena, 
(ako da nas i tзј detaJj оЬа
vezuje da kaПIрапји dove
demo do uspdnog krзја i 
rezullata koji te potvrditi 
polititki uticaj i snagu ideja 
СОи. Sрrеmлi smo da, и 
јmе па!Љ gradana, preuz
тето vlast, ali i рunи оо· 

" NaS Sanadon! 
11 program nudl 

reSenja 
I)gpn PUItD lAraWit 

govomost za. ЬudиСпost 

nak op~tine - poruluje 
lvanlevic. 
~C budvanskog odЬога 

CDU kafe da је lista probIe
та u gradu duga. 

- Мо insistirate da iz tog 
mno~tva izdvojim зато tП, 
onda је 10 svakзkо fiпanslј
эю haos и 10Ыпој upravi, 
turistilka ponuda koja је 
srozana l1а VaМrSki tuЛ
zзт i izgubIjeno poverenje 
da vlasl mote da radi u ko· 
пэ! gradana. Iz 10ga РГОјп

lзze ili zavisc i svi drugi bit
п! problemi. Budvaje zaisla 
па kolenima i роtreЬпа јој 
је odgovoma v1ast koja te је 
vratiti па mesto koje јој рп
раdз u cmogorskoj ckono
тјј!, poLitici i kulturi - poru
t io је lvanlevic za portaJ 
AntenaM. 
Оп је роtvпiiо da izboma 

lista ~CDU: VoLimo Budvu!" 
ima spreman Sa.nзсiоn.i 

program, koјј sadrZi. odrcd
пјсе za r~vanje probIema 
u op~tini . N.I. 


