
lamentu. Оп је rekao da је 
razoearan ропa.sапјеm ро
jedinib politiCk.ib subjeka
tз, posebno istieuci Forcu. 

Na pitanje sa kim се foc
mirati koaliciju, Nrekic је 
kazao da се о tome raz· 
govarati drugi dan i да се 
prvo slaviti. . 

Gradanski pokret URA се 
u ulcinjskom parlamentu 
iшао dva odЬоrШCkз. тan
data. 

Prema rezultati.ma koju 
эи objavljeni kasno эinое 
Sociialdemokratska parti
ја, Demokrate i ВоSпјаCkэ. 
эtrankа nijesu рсезlе сео
ZUS, а odbornika u lоЫ
пот parlamentu пеее iша
ti ni koalicija Socijalisticke 
narodnе ратје (SNP) i De
mokratskog fronta. 

Iz DPS-a ви sinoe porucili 
da ви зрсеmn da preuzmu 
odgovomost za odgovomo 
ирпУlјanје Ulcinjom. 
"РоЬједа u оЬа grada јoS 

jedna је potvrda da је DPS 
najsnaZn.ija politicka 
struktura u Cmoj Gori, koja 
biljeZi seriju dobrih rezul
tata na drZavmm i loka1-
nim иЬоriша, uz зШan 
rast povjerenja gradana u 
naSti politiku", naveli su u 
toj partiji. 

Eldpa Vijesti 

ponedjeljak, 5. februar 2018. VQatl 
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NACRT STRATEGIJE О PRO~IRENJU UNIJE 

Nisu sigurni 
da је 2025. 
realan rok 
U EU песе nove clanice u kojima vladavina 
prava пјје па zadovoljavajucem nivou 

N 
ije зigurnо da се 
зе u Strategiji 
prosirenja EvrOp
ske uniје (БU) 

naCi 2025. god.ina kзо 
poieljni vremenski okvir za 
иНanјепје Сте Gore i Srbi
је u Uniju, Ьо ni da се te 
dvije zem.lje biti pomenute 
kзо lideri u pregovorima за 
Briselom, saznaји "vijesti" 
iz diplomatskih izvora. 
Рсеша мdnјаша sago

vomika "ујјезti" u пеют 
verzijama nacrta strategije 
koje su podiје1јепе zem.lja
ша ёlanicama сащ konsul
tзсјја sa пanјёnim ВПsе
lom, пета 2025. god.ine kзо 
okvirnog roka za иНanјепје 
niЬ se роminји Ста Gora i 
Srbija. 

"MoguCe da na kraju bude 
ta ili пeka druga godina, ali 
u kom kontekstu јоз niје 
јзsпо. Кonsu1tacije јоз trз
ju", шао је diplomata iz 
јednе оо ёlanica Unije. 
Котеsзr za proSirenje EU 

Јоbanes Ran pred.staviCe 
strategiju sjutra u Evrop
skom parlamentu u SПзz
ЬuлI, а zзtim се to шаditi u 
Srblji i Стој Gori. U nacrtu 
strategije u koju su "Vijesti" 
imale uvid, navodi se да $е 
рпјет поvш Нaniса 
oeekuje krajem 2025. pod 
us1ovom da do kraja 2019. 
godine budu ispunjena рп
vremena mjerila iz kljuCnili 
poglavlja 23 i 24. 

U nacrtu strategije se kao 
predvod.nici u procesu рсе
govora pominju ста Gora i 
Srbija, sto је izazvalo пе
zadovoljstvo kod ostalih 

driava u regionu koje рте
tenduju da budu Clanice 
EU. 

AludirajuCi na negOOova
пје шјеla regionaJne јаvnо
ЗЬ, sagovomik "Ујјезь" је 
rekao da пеша spora oko 
principa regate, odnosпо 
u1aska zema1ja zapadnog 
Вalkanа u EU ро zasluga
та. 

"oko 2025. gOOine postoji 
dilema u EU. SVi zele оћта
briti ртоэиепје, sve Clanice 
zele пею пешеnsю okvir 
ali zem.lje sa sjevera Evrope 
пеее da se ponovi 

viCa, Dordina, imala 3,8 
miliona dolara па raeunu u 
ovoj banci. sagovomik "уј
језь" је rekao da u оЬје и
m.lje ima napretka, da је 
crnogorsko SpecijaJno 
tuiila.stvo "шаd.ilо neke 
teske stvзri". 
"РсоЫет је sto u пekiш 

zem.ljama praktiCno postoji 
jednopartijsk.i mOOel, to 
пеЬа da prestane. Уеоша 
su lозј indeksi рессерсјје 
korupcije, kao i u oCimа ро
зшапаеа за зпanе, to је u 
Стој Gori i Srbiji m.nogo 

sluёaj Bugarske i 
Rumunije - да udu 
drfave u kojima 
vladavina pravani
је па zadovoljava
juCem nivou", re

и neklm 
velZljama, 
пета С61 
Srblje kao 

losije nego kOO 
kom.sija, kad зе 
izuz.mu Kosovo i 
Воsnа", naveo је 
оп. "Еи daje velike 
рше za ЬосЬи РСО
tiv korupcije i ро
boljsanje vlaдavi

пе рсаvз i nada зе 
da се $е to роьо-

kзо је diplomata i lidera и 
istakao da te ze
m.lje nisu зјgшnе 

pregovoriтa 

da је 2025. godina 
optimalan rok za Srbiju i 
Cтu Goru, јет nemaju do
kaze да mogu iБрuniЬ sve 
uslove za vladavinu ртаvз 
ali i jer su zabtjevi prema 
Стој Gori i Srbiji veCi nego 
зtо ви ЬШ рсеша Rumuniji ј 
Bugarskoj. 

"Neki оо velik.ih proble
maiucmojGorii uStbijisu 
transpатепtnost iшоvinе 
јаvnih funkcionera, npr. 
slucaj Marovic iz Panam
skih рарт. та proceduraza 
transparentnost је vrlo је
dnostзvna, ali је рunо ljudi 
koji imaju эtз da sakriju i 
koji to rade", kзzaо је оп. 

Dokumenti iz 5vajcar
skQg ogranka bankе HSBC u 
posjedu medunarodne gru
ре поvinаrэ otkrivaju da је 
supruga SVet0zar3 мaro-

ljsati. Meduti.m, 
kOO gradana пета роУје
renja u politiёare, u јаvnе 
nabavke, i niје ртоЫеш за
то u siromastvu veC је veCi 
kada gradani vide da зе OOa
Ьrani Ъogate а oni зе ьоте da 
prezive", kзzао је оп, na
vOOeCi da postoji moguCno
st da clanice $е sjevera 
Evrope, poput Danske i Но
landije - koja svako Clan
stvo шота da potvrdi па се
ferendumu - od.biju nove 
tJa.niсе ako пе bude rezu1-
tзtз u vlaдavini prava. "u 
оviш. zem.ljaтa naroCito, 
ali i u drugiIn clanicama 
EU, poputSVedske i Finske, 
postoje snage koje зе za1afu 
za izlazak iz EU, i politicari 
пе иlе da rizikuju nijihovo 
da1je jaёanje", naveo је за
govomik "Vijesti". 


