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ПОЛИТИКА

ФУНКЦИОНЕР ДПС-а БРАНКА ДАНИЛОВИЋ ОДБИЛА ДА ДОСТАВИ ПОДАТКЕ О ПРЕДИЗБОРНИМ
ИСПЛАТАМА ИЗ ПЉЕВАЉСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Крије коме даје
•

паре за СОЦИЈаn
Аналитичка картица пљеваљског центра не садржи податке о називу добавља
ча, извору средстава, броју буџетске линије, сврси плаћања и унупном износу рас

•

хода

• Због прикривања података, Мрежа за афирмацију невладиног сектора (МАН С}
поднијела пријаву Агенцији за спречавање корупције, тражећи да се одговорна
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лица у пљеваљском центру казне

Ц

екта р за социјални рад

Пљев.ља одбио је да др

На челу ЈУ Центар за соцмјал
3н се Бр8НК8 Дан ..'!. . ., lIIjа је

податке lIXIји би rapaпroвaпи
увид у потрошњу бyuетсltНХ
средстава пред юборе, шro
представља rpшен.е Зamна (1
фннансирању пощrrмчкнх субје
ката и иэборНIIХ кампања. због

раније бкna ЧJlIIИ ynpaвнor одбо
ра roгтијела, а билаје иједан од

органима достави

тога је Мрежа за афирмацију
HcanaдllHOГ CClLТOpa (МАне)
11oдt1нјела пријаву Агенцији за
спречааање корупције, тражеhк
да се Одrollориа ли ца казне сход-
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свје.аоlCa на cyl)eњу групи окри
вљених пица у афери ..Cmu..",

Она је кадар ДПС-а, а постоји
н њсна зајсдничlCa фотографија
са лидером те странке МIIЛОМ
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овакво liOC'I)'ШIЊe юазнва П~
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Виши суд у Бијелом Пољу бшlШ84 шефу центра за социјални

рад Јусу АЈ......", и cnуж6енику те институције Ерммну Ну
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оprilНМЭёlције кynовине гласова пред изборе

NИ ЧnСЖО8И nљeвaљcмe групе у јуну

2015.

2012. године. Ocra-

године npа8ОСнажно

су осуl.lени .
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x......t.y изpet(ilО Је ЗilТ8Opoiе назне од по шест lo4ејсIЩИ З60Г
Основни суд у Пљевљиlo4il (судија љ.u...и. Пооо"''') донио је
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Осуliени актери афере
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и јавно 06јавио пресудуу ПpeдNeТy 1<.6р.13/15 лрcmtв оmyжених
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Сом,," , д,.-a.yfa МuмМЦ8 . с.8Д8 Веси .."., др.-.

... Tow..tt., раде Cтpyм.8w , Н8Де &орнм" Јо"''', А6дуnax.
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ШуJlO8М" • • C8AМU

"nyn,

МЈ_,.

x.,.an..". и ранма д.

enoтнмb. који су оптужени з6о... кривичног .ојеЛil зпоynотре6а
служ6еног noложаја у noмагању из 4Jlaн<I

416 став један у вези

чn. 25 става један Кривжнor эанОlflfКil1..!plie Горе. Оптужени су
лporлашени
за поменуто Iq)ИВИЧНО дјело и изречена МI04
је условно
су им утвр1)ене на.эне эатвора У трајању

је nљeваљсlol Центар за соци
јалии рад fIOCJI)'*ИО rpyпи &11:-

и ка jt,llКocтaвaм начин добију
кнфopwaције о пpeдиз6opиo:i по

28

Закона о финанснран.у по

jql је објавим само дио иифор

nПИCПI ДПС-а да разраде шеwy

тpowи.и преко

мацнја, а шје нису довољне за

парла

ИCТIOOfyro је да ка осиову

.. ентарне

изборе 2012. roднHe.
AJ:щиt тt ЈСОруIПКlне радњс

члана 44 (став један и два) ~
на о фКН8Нснрању nOЛКТИЧICИX

лктичких субјеката и юборних
ltUlПања) - И880ДИ се у пријави
МAHC-L
како су упозорили , иаведени

раэоткркееии су иа основу ~

субјеката н юборких IШМпаи.а,

документ ие сацр*" све неоп

ли се догађају элoynотребе др

ђ'WCIП8ШIје шју је објмoдaIOIО
МАНС, а дио њих је 3UршКо и

noднoce пријаву против ~

)U8них

у затвору. Ипак, једак дио осу

социјални рад. У пктању су ана
JlКТИЧJtt кapmцe које се односе

ходне пoдan:e, па не Mmкe бкти
ријечн о пуној примјекм иueде
не эаконсkC одредбе .
- Наиме, обј8flJЬCиа анали

кynOIКНC

ђених

macoaa

из

пред

nљcвaљcKe

афере

"СlfИWU" остао је нaдp.uЮIM
фУШCl1ијам:а, мада су тек након

формирања Влале юбориor по
Bj~њa са ЊИХ уклоњеии .
МАне је, IWCO су СЗОIIUJТИЛИ ,
У СkJlOnУ npoјеkТ8 ..поштени из
бори слободни ЦII kOp)'hWtje" уrr

100 НJICI1П}'WIја.

8ОРНИХ у nљeвaљclCON цеlПpy за

на ИСIlllIIrC 12.400 сура за периЦII
од 12. до 31. јула ове !'Однне.
- Преrnедом юrrepиет стра
нице упpljеио је да је ииcпrry
ција ЈУ Цeкrap за социјалии рад
за ОllШТИие Пљ.саља н Жабљак

~ч~

dpnща

не

Садржн

све

податке који би гарантовали
пomyни увид у потрошњу бу
UСТСКИ Х средстава, као

urro

су

иазив добааљача, извор сред
става, 6рој буuстске лиинје,
сврху rtI1а!\ања и укупим износ
расхода. Наведеиа институција

упрђивање чињеинца како се

распоређују иаведена cpcдcna
у предизборном пернОДУ И да
средстава

-

хонстзто

вано је у пријави коју је МАНС
предао Агеицији за спречавање
корупције.
како су истакли, све то је у
супротмocrn са начелима захо

иа о фИИ8Нсирању полнтнчких
субјеката и избориих кампања.

-

Због чнњеинце даје дош.llо

до повреде 3З)(()На, npeДЛажемо

поставио npeтp8XКвy ииетрнет

тице свих ~a за п ериод од

базу пOДl11lD о предю60риој
пorpouт.и буuщ која lIе 0/110-

12. до 17. јула 2016. roднHe које
ММC'ПI1}'U.IIја КIIIa у свом посједу

Је

наведених

да Агеиција спроведе пocтynax
OДIIучивања н юрицања мјера у
складу са 3ахоиом о финанснра

l1'упа информauија оip&lичи

љу полнтнчхих субјеката и избо

ry!\иnt св .... заинтересованим
noјединцимада ка једном мјеау

и које једужнаобј8llЉИВml сед·

ла транспарентност и контролу

.. одневио

narpoшње бyuетских средстава

рних кaмn.aњa - захључује се у
пријави МАНС-а.
М.В.

УЧИНКllа јавнlOl аналитичкс кар

(у Clt1laдy са 'I1Iаном

и еприкаэивaњtм

РАЧУНИЦА ЦЕНТРА ЗА МОНИТОРИНГ И ИСТРАЖИВАЊЕ

Избори нас коштају пет милиона
Организација предстојdlих
пapnaмектзрних кэбора
16.
октобра mштal\е rpal)aнe цр

~вности изборие кaмnaњe по

не Горе више од пет МJtЛиоиа

иих k3.Wnaњa

еура, саоrшrreио је из Центра

саоПШЈељу ЦЕМИ-ја.

за мониторииг и иcтpaжt08lЬC

ова cpcдcna се, кахо су n~
ручнли, у вксиин од 20 ОДСТО

(ЦЕМИ). из те HellJ18дМHe арта

икзације Пlрдеда су yty цифру
урачунати троwкови ю60рне
aд/Ifиииcrpaције, фиианс ирања
активиости ю60рие кампан.е

полнтмчких субјеката и при
мјеиа иовог система електрои

осиову Закона о финажиран.у

пonimIЧКИX субјекага и ю6ор

-

иarnашава се у

ка

ПРlDIкјењеи систем елеlCl'pOН
с.:е н.деитификauкје бкрача.

су иa8CllИ, roдишн.e за рад 110ЛJПlfЧких субјекага на лоlCQЛ
иом иивоу одјс:диннца ЛOUIlllе

самоуправе И1!1В8ја у эбириOlol

расподјсљују у једиахим изн~
си .. а СIИМ ПОЛIfТИЧlOl.W субјек

електронску

ми

~Ma који учествују у изборНОN

лиона сура - 1IИ1UC У C80ltI1IТeЊy.

за, ЦЕМИ је YllIрДИО да Црна

процесу, у року од осам дана од

У Цеtпp)' за моииторинг и

ИСТСk8 роlCЗ за достављање из

истраживање иавелк су да је
Црка Гора држам шја издваја

Гора Иэд8lја најllClIк дио буuе
ПI за фннанскрање пOJlИТКЧКИХ

бориих листа.

Преосталих 80 одсто ових
средстава расподјељује се 110лнтнчким субјеКТНNа којк су

У бyuС1)' Црне Горе за ову

броју освојених м.андата. Дax!le,

годину предвиђено је 1,6 МИ
лиоиа еура за организацију ре
довиих пapnawекrapинх юбора.

ужупни ТРОШКОIИ организације

Поред тога. око ],9 мнлиона
сура I'н: прнnaстм пanитмЧКJtN

изборне 1Wlпав.е биl\e ош

партијамв за фииаllСНран.е &11:-

laIJI) су ДCU:WIН,

износу око 1,6 wклиоиа еура,
,,JlOJlИТНЧХИ JIOUIOТ Црне Горе у
овој годиЮl 1Ie ЈСОштarи више од
11 мlIJlНОНЗ сура".
- На бази спроведених анали

ске ндtнтмфиuције 6нрач а који
lIе, ЈСаХ() су подсјетилм , први пут
бнтм прнмијењеи на предстоје
IIнм naрламеиарннм из6орИNа.

-

ПCIpQ тога,

предстоје!lим парлawентариlOl
избори .. а по први пут 1'Ic бмти

-

освојкnи ман.дате, срвзмјеРI\О

-

Сходно доступии .. инфор

мацнјама, иабавха уређаја за
идеtmlФккauкју

6ирача коштала је око

1,5

иизације.

тичких субјеката на roдншњем
ннвоу (0,6 ОДСТО планираних

избориог процеса и актк8мости

ПОЛКТИЧICИX субјеката у току

рање редовнor ра.!18 noлнтмчких

MIIJlНOHa с:ура - појаснили су из
ЦЕМИ-ја.

-

гиоиа

за потре6с редовног рада поли

yxynиих буuстских средстава).
за ову годииу опредијељеио
је4,6 "нлмока сура за фИИ8Нси

3,5

партиЈа у односу иа зеыљс ре

највнше средстава у региону

-

паpmја

-

појашан.ава се у са

оnшreњу.

Узкмајуllи у обэирда се, IWCO

Уk83&Ли су из те орга

Они су нarnаскли да јепосеб
ио интересантно да у току ю

борног процеса, само пornнси
пOДPWке иэ6ориој лиC11l, пред

стам.ају једкин услов за доби
јањс: средстава за фкнаксирање
нзборне К3Nпањс:. а у пракси су,
кахо су иcт1uulи, постојали слу
чајеви у којима су nщлкје доби-

јале мањс: rnacoвa ие!'О потписа
подршке.

изборне кампан.е
су Н3 ЦЕМИ-ја.

-

оцијенили

Цнјенимо да би у такВИN

Сматрају да надлежне др

случајевнма требало прописа

жавие кнсппуције треба да

ти обавезу повраћаја финаи

уложе ДОДlП1lе напоре кахо би

сијских средстава, чиме би се
утицало на веl\и степен одго
ворности политнчких субјеlCЗ
та у трошењу јавиих средстава
предвиђених эа фииаксиран.е

mитролксале транспареfП1lОСТ

-

и ОДfOвориост трошења јавкнх
средстава наыкјењених за фи

иансирањс пOJDmlЧDfX субјека
та и изборних 1WIЛањ8.
м.в.

