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AMERICКl "FORBS" О BUDUtNOSTI CG I DUKANOVltA

Sanader Hrvatsku
uveo u NATO, ра је
zavrsio u zatvoru
...
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Мno DukanoviC ЫЬ па зЈо
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bodi kada se to desi, navodi
ве

u autorskom tekstu оЬ
javljenom па sajtu ате
ri&og l:asoрisз. "Forbsn •
U autorskom tekstu Ке
nda Rapoza, pod nasl0уот
"'JoS јюan ruski 'prijate1j' ве
sprem.a za NAТO, ali ga то
gu koitati korpoг.ativni
skandali'", navodi ве da оо

slobodan oovjek", navodi
аа""",.

U tekstu se upozorava da
Ы

zbog ·neregularnih

slova" eukanovic

ра

товао

dofivjeti sudbinu ЫУ!еВ ш
vatskog prem.ijera Јп Sa·

nadera. Rapoza navodi da
Ы, sudeCi ро Sanaderovoj
sudbini, neregu1ami posl0-

OONAC,JA дMВдSдOE

Јо!; Јесјаn

ruskl

~pr1JateIJ~

se sprema za

NAТO:

о.""'"

Sa.jt Forbsa

nedavne

_""'Јос' па
u PodgoOCi,

demonstтadje

u tekstu se
је

ројaSn}ауа

da

premiief tvrdlo da Iza de-

monstranata яоЈ! ruskllnteres.
~Dr1:ava sa manje od 700
hl~ada I/Udl па prostoru уе
U{lne Копektlkatа Је privat-

па ko<poradja kojom ора
vljaju _
i njegOVI PrIjoteljl. ook _ _уо
napreduje u 1ntI!gra(I}ama

Oukanov!llma dovot/no па
tanjiru, all ruska babaroga
је posЦedпј, zbog lego
оо da brlne-, naУodl Ra-

'10-

poza.

italijanske А2А koja

SUDU

Predsjednlca Ustavnoв S<Jda Dosanlal LOPI!Jt '""" је
da Је ·ustavna !alba u postupku pred Ustavnim sudom
u prlndpu djelotovomo ргаvno sredstvo~. ona је to
saopWla prlUkom susreta sa ambasadorkom SДD М.,..
_
En UOIIOnIm koja је tom priUkom "nXllа
яrurnи pravnu Uteraturu I kompjutere. О efikasnostl
od\uCivanja ро _vnoj !а'Ы Ы'о је пје1Ј u lZVje!IaJU Ек.
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сјје nik§iCke иlјеzзre, аи i

Ш

i
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Evropske komisije ukazuju
da su korupcija i vladavina
ргауа spome tacke u cmoj
Gori, Ьpoza је iзtakзо da
kritike vtad.i stifu i iz пеkШ
medunarodnih koшpaniја.
Као primjer se navodi tufba
ruskog СЕАС-а zbog КАР-а,
problem.i holandske komраniје
ti
stils""'Montenegro speiili·
у

vi mogli vi§e kЫitati E>uka- KOrupctO onaSke
поујеа nego Cmu Goru.
"Ne isplati se obuvati 58- afere koje se
naderove сјре1е . Вјо је pre·
mijer prije nego је Rrvatska vezuJU za
2009. шla u NAТO. а kзsniје premijera mogle
је zavdio u zatvoru zbog bi oteiati
neregulamih privatizacija", с.lanstvо U NAТO
navodi se u tekstu.
da _
izvjefuji
_Podsjel:ajua
_____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....,

Ruska babaroga Је posqednJe
od cega treba da se pl~1

SДO

LopiCic: Ustavna ЫЬа
"u principu djelotvorna"

л

vlacla па zapadu da Ы odbacio sumnje Ыо BU рro
сезо u Cmoj Goп ирrзуо
usmjereni protiv njega. Crпа Gora се se integrisati sa
Evropom jednog danа, ј со
пеее ыо па зсещ Rusa. Ali
vidjeee se ЬйСе li Dukanovic
зУјООoliо toj integraciji kao
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"Duka.novic mof.e kons-

titi antiruska klimu koja
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Ьroјnе korupcion.aJke afere,

koje se vezuju za iпtе а
nogorskog prem.ijera, то
вЈе otebo uClanjenje Cme
Gore u NAТO i osramot::iti
alijansu. Na зајш ве navodi
da 8и u tekstu iznijeti ,ш
vovi autora.

Uder Demokrata AtekJa 88l1l rekao је da 01<0 15
odsto gradana NIJdlta podrfava tu partiju. ~Na uzorku
od 8.ЗБЗ ispitanlka u op~tlnl NI!dit zabIljefili SПlо
podr~ku ос! ukupno 14,85 odsto I NlkSltani lma/u izu·
zetne impresije ргета mladim Demokratama·, kazao
је ВeCit. оп је poru{!o da је Mpoliti{ka korupcija u
NikШu kontaminirala poUti{kl flvot u Cmoј баrll ро
s'u!ila ,.Нmskoј kvazi-opozl(lonOl рropagaлd' da mutl
sUku grarJanima о пovlт poUtlfkim subjektlma, u vremenu kad яап i ovJ~taU stгала{ki sfsteml prolaze,
kako ka1:e, ozblljne krIZe zbog svoje IstroSenosti i
sufenog prostora za рояауУапје ~Identltetskih zamki-. Оп tvrdl da је u Interesu Nildltana da uWu
povјerenЈе Demokratama.
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tegrisati sa Evropom, ali је pitanje
da li се prem.ijer

skoro IS odsto NikSicana
pohvalno о Demokratama

Another Rпssiаn 'Friend' Readies For NAТO,
But Corporate Scandals М.у Рroуе Costly
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"RE1'M MUТ' SL'KU О NOV'M PARТIJAMA"
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је, Ыо

se navodi, tri вodinе nakon
kupovine akcija E1ektroprivrede nad пјош izgubila
kontrolu. Podsjeea se i da је
Dukanovieevn familija doуооеna u vezu sa korupciona~kom privntizacijom Те
lekoma.
u tekstu se navodi da с
vi1ni sektor, opozicija i пе
zavisni mеШјј ukazuju da
su drfavni interesi usko ро.
уеzзni sa interesima Dukaпоviееvе familije.
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UDER DEMOSA PROCJENJUJE
se iz pariza sa
utiskom, da се
se napraviti dogovor о IШ
шаtзют promjenama. S
druge strane izvjesno је da
се Cma Goгa dobiti poziv u
NAТO §to su mi i potvrdili
за najviSih adresa NAТO-a
па vrlo јasan пасin i prognozirali da је sada pitanje
dana, ili rekao ЬШ уј§е sati,
kada се crna Gora dobiti
pozi.v za NAТO," saop§tio је
predsjednik FШр Уијanо
vic koji је ju~ prisustvovnо Samitu UN о klimatskim promjenama.
"Ipak, оЬауеи nas tek
OCi!kuju i jer ~ se taj poziv
гatifikovati u parlamentima 28 driзуа NЛТО-а i da
се Cma Gora tada dobiti
moguCnost da postane punopravna Claniса NAТO-a,"
navodi se u ајауј VujaпоујСа. Оп је zakljuCio da је
dobro §to је iz Ралzз i Fran·
cuske upu~na роrukз da
sve driave medunarod.ne
zajednice moгaju da budu
zajedno
u
rje!avanju
kJjuёnih pitanja. М .•.
"Угасат

тјednim

VUJANOVIC О081О UVJERAVANJA SA NAJVI~IH ADRESA

Pitanje је sati kada се
Crna Gora dobiti poziv

Obaveze tek predstoje: Vujanovlt sa svjetsklm llderlma

Ne пеЬа pretjerivati sa
partijskom ideologijom
PlЮsjedпik Demosa MIodrq LIIdt odjenlo Је da ро
liti6<e partlje treba da Insistiraj1J па Ideolctkom pl"O-"
gramskom cx:Iredenju u оnoј тјеП da пе izgube svoj
IdentJtet u ргОСеяЈ prllagodavanja dru~lm рrocе
sima. Оп Је па konferencljl "Ideol~o rnapiranje ро.
liti{ke scene Zapadnog Вalkana", ko/u је organlzovao
СЕМЈ porulJo da se u Стој баrl poJavtjuje problem da
рапјје kojе SUVI~ Jnslstlraju па Ideologiji i IdentJtetu
rizlkuju оо budu marglnaUzovane. "$а druge яrane,
postoji rlzik da neko ko је u Яаlnom pragmatlzmu
prIlagodavaлЈа izgubi potptJno Identftee, rekao је lek.it.

