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uektor лgепсјје za

D

sprjeeavanje ko·
rupcije Sretenltadontii: niје dozvopomOCnici direktora

Но
лgепаје

SVetbn.i КаJkoviC

da se sastane sa пеzзујsnim
poslanikom МIadenOm. ВоjaпiCem.
Вojanic је juCe u расlа
mentu rekao da је traiio

neforma1ni sastanak sa Ьј
kovieevom da

Ы

se

infос

rпisзо Ыо лgепаја mofe
za~tШ Patridju PobriC, koја

ga је [аniје obavjesti.la da
Direkcija teljeznice
pLaCa1a skupove SocijaldeтоЈиат u hotelu Ramada.
је

"Pozvao

вarn

SVetlanu

Rajkovic, neformalno, da је
pitam kako mogu da шu
tite zviidaea, dogovorili

smo sastanak,

niје

doSla.

da ste Vi rekli da пе
шoiе da ide na sastanak,"
rekao је ВојаniС Radonjieu.
Radonjic је prethodno kazao da је Војaniс pokuSao da
nedozvoljeno utiee na rad
Agencije.
Rekla

је

PremijerМnoDukaDovic
juCe је izjavio kako је ОЬ
javljivanje infоrmaаје d.a је

skup SD-a platila 2еЈ.јеzniса
uradeno sa namjerom da se
proizvede поуј politiCld i
тоојјвk:i

skandal.

Оп је

rekao da nije рео
fesionalno iznositi podatke
u javnost za koje nijeste
ovlasteni.Dodao је da ostaje
рп stavu da razumije ро
slodavaca koji Pobric niје
produfio radni ugovor, јес
se, kйkо је сеЬо, podrazи
m.ijeva profesionalni kodeks u svakom poslu. Na
рјtanје da li smatra da је оо

~Sve Је nelstlna~: DurumbМlc

profesionalno ako је u рј
tanju driavni пovaс, рсе
mijer је kпaо da postoji
obaveza da se obavijeste inзtiшаје, а пе mediji. Pobric
је uputila poslanika gdje da
trai:i dokumenta, а Војaniс
је zзtiш о tome sta је pro·
naSaо izvjestio теФје.
Funkcioner SD-a EmD
DunJmЬaiil:, za kojeg Ра·
ЬПС tvrdi da је trai.io da se
mijenja dokum.entacija kako Ы se sakrile zloupotrebe.
juCe је saopStio da је to neistina. оп је ipak prije dva
dana sasluian u Specijalпот policijskom odjeljenju
u oviru istrage Specijalnog
tШшЬа о аЈеп "Ramada",
а istim povodom izjave dale
јо!! dvije osobe. Vlada u eet·
vrtak niје prihvatila predlog potpredsjedni.ka МВО
rada VujoviCa da о aferi zз
trai:i informaciju оо Мinis
шrзtvз saobraeaja.

VIJECE од OBJдSNI

Puzeci
drzavni
udar
kupStinski Odbor
bezbjednost се
do паја jula sasluSati eelnike Уј
јеСа za nacionalnu bezbjednost i driavnog tuZila!!tva,
Ыо Ы dobio оЬјаЈпјепје
zbog eega se tШioci tretiraju Ьо najslabija kэпЬ u
lancu ЬосЬе protiv' organizovanog kriminala.
Тakode. oeekuje se i rэz

S

CENТAR zд OEMOKRAТSKU ТRANZICIJU:

ANВ

da bude transpareпtniја

i stekne povjerenje ljudi

Za

јаЈпјепје МiIa

DukanoviCa

i Duika мarkovi,ta Celnika Ујјееа, oko toga da опо
od Vlade trai:i атјепе Za-

NE мо1Е NA RAZGOVOR SA BOJANltEM

Radonji~

000

AgenCI» za naclonalnu bezbjednost (ДНВ) mora prestati da pod izgovorom tajnostl uskratuje javnost za
infoпnaсlје IIПOfa tиtј transparentija. poniero је јосе iz

Centra za demokratsku tranzkl)u (СОТ). Preds)ednlca
СОТ-> _ _ _ la). d> dlo »vnostl АНВ 1
сЈаЦе vldl kao organlzadju koja se bav1 pracenjem ора
ziclonlh poI~l/ara ј borbom sa "unutra!n~m nep<lја
tetjem" i oznafava kao Rtajna poUcija vtadajoce paпjje~
IU UDВA. "ANB dodatno doprinosi nepotrebnoj mlstIfikaciji rada slu1be i neJЮVierenјu u njen ОО,· navodј se u

anallzl СОТ-а. 1, СОТ-а SIJ "",11 da ДНВ Ье, od!aвanja 1
odlucrю rnora pOCeti.sa rj~anjem probIета netran-

sparentnostl i usvojlti strategiju komuniciranja sa јаУ
no!tu 1<01> Ы _
оо veteg povjerenј> вradana.МLR.
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LDКALNA

UPRAVA 1PARLAMENT

Pajovic i stijepovic
potpisali saradnju

•

pomocnlcl
zabranio
sastanak

Skuo!tln. _
POIOVtf 1pred~ednlk
Zajednice o~tina Сте Gore SIaVOQUb
StIJtpovIt potplsall StJ jи~e Sporazum о saradnjj
izmedu te dvije Instltucije. Iz partamenta StJ naveli da
је cilj sporazuma unapredenje sistema lokalne .samouртУе kroz ја~апје institucionalnog dijaloga izmedu dr1avne Ilokalnih vtasti..... М.
Pred~ednlk

Sku~tine

Nuhodflc
konika о kriviCnom postupЫ se tuiiocima

ku kako

odшеl0 мovodепје

u јз

U"aZnom postupku, uvedeпо upravo da Ы se istrage
unaprijedile.
ТreCiпа clanova Odьоrэ iz
оpoziаје, traZili su kontrol·
по sasluSanje E>ukanoviea,
Markoviea, VDТIvia! stankovii:a i glavnog specijal-

PosJanik DF-a
Nebojia Medojevic
nakоп bojkota
Neka Је vJelno prlJatelJstvo n~lh drfava, porullla Ueahara

PROSLAVA AMERICKOG DANA NEZAVISNOSTI, UEHARA:

Zajedno сето graditi
jos svjetliju buducnost
ajedno smo postigli
mnogo sjajnih stvari
u proteklih 10 godina
i zзјednо ееD10 graФО ;00 svjetliju budu6:юst:,
poruCila је SinOC ambasadorka мarpret E:n ueЬara о
odnosima Sjedinjenih Ате
riCkih Driava i Cme Gore.
"Danas slaviшо rodendan
SAD-a i 10 godina cmogorske
пezзviзnosti i bliskog рПја
teljstva medu naSe dvije
drfave", kazala је па proslavi
Dana nezavisnosti SAD-a koја је organizovana u атЬа
sadi
Ambasadorka је podsjetila
prisutne, medu kojima su ы
li рсеПliји мno DubnoviC,

Z

predsjednik drfзуе l'iIiP vu_
i
predsj<dnik
SkupJtiDe nom, 1'ajOViC. <Ја
su SAD uspostavПе diploтаtзke odnose sa Crпот Go-

roml905.
"u pismu vaiingtonu о се
reшoniјј, Dioo в. Diebcm,
prvi konzul SAD-a, napisao
је: Ћilo је liCno zadovoljstvo... Ыо prvi predstavnik
s1obodnog naroda u z.emlji
koja је uvijek bila u stan;u da
odrti зvоји nezavinost'. Ш
godina kasniје zadovoljstvo
mi је 51:0 nastavЈјат tu tradiciju," rekla је pred zvaniсатА.

џeharз је

istakla da

оЬје

drfave imaju snafnu tradi-

аји nezavisnosti а potom а
tirala i PКra П JItetrOVIta
NJegOia. "u dobru је Iako biti
dobar, па тоо ве pomaju
junaci", kazala ;е па cmo~
Istakla i da је bilo m.nogo
Ьeroја koji su se u PrOSIOSti
borili za s10b0du i mir. "Siguma sam da svi шаte
rodake i рпјаШје koji su ьп
bro dali svoje fivote da Ы
naSe z.emlje biJe slobodne,"

kazala је.
u drUStVU Dukanoviea vu-

janoviea i Pajoviea па m:ju је
OdrZala zdravicu. "Neka је
Ујeenо prijateljstvo .шih
drfзvз", РОЛIЫа је na kraju.
МS.,..

doiaonasjednia.
odbora da POdrZi
sasluianje
nog

tШјоса Мllivoja Кat

пiеа

povodom majskog а
vjeStaja Vijeea za пасјоnal
nu bezbjednost.
PrЮsјednik OdЬоса Ме

vludtn NahodiiC juCe је па
zatvorenoj sjednici сеЬо
da је inicijativa nespoma i
da се оп zakazati sjednicu.
51:0 је u izjavi kasnije potvrdio i NebOJia МedOfeViC
(DF), jedan od inicijatora.
on је сеЬо da se DF па
tiio па sjednicu Odbora "
zbog podclke inicijativi
(Velliara) к.alu<IeroviCa '"
kontrolno saslubnje аanо
va Ујјееа zbog veoma zз
brinjavajuee i uznemiravajuCe konstatacije koju smo
proCita1i u Izvjeitaju ујјееа.
оп је kпaо da su iz njega
zakljucili da је doSlo do raspada sistema vlasti, do svojevrsnog "puzeeeg dd.avnog udara". М.К.
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PRDFESOR PODUNAVAC

ОСЈЕНЈШЕ:

Demokratski deficit
politickog reiim.a u regionu
Reglja Zapadnog ВaIl<ana)oI). kJhka u Instltuclonal-

nom I POUtJ&Om snislu i opteretena negativnim nas·
Uedem ..и 1nadonlJzmom. """,о). profesor beoвrad
"'og FPN . . . - - . on је na raspravI""",о
da su nlzak пivo vladavine РЈаУа, јaQщjе desniёarskog
el<stremizma IIIberaIIzma, POIJt~~ akterI 1<011 SIJ neplijateljl demokratJje 1cМlnog dru!tva, PrOjZVeIJ ne samo
ogroman demokratski _~ poIJti1kog.n21ma u regIOOJ
vet 1normalJzovaU razOOt. OOUke polltl&g >utorlta·
rizma, """,О је I'odunavac na kooferend)1 "Вa!kanska
konџvativna studlja 1ШooI". l<oIu Ie Qf8iII1Izovao CEMI.

