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ПОЛИТИКА
АНБ ГРУБО ПРЕКРШИЛА РЕГУЛАТИВУ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ КАМПАЊА

ФЛЕШ

Путне налоге незаконито

Именовани
начелници
Министар унyrpaшњих по
слова у влади избориог поаје
рења Горан Дакнловиli донио
је рјешења о привремеиом рас
поређиваљу троје РУICOВОДНЛаца

•
прогласили таЈНИМ

начелника служби и бироа - У
кој има су досадашљи руково
диоци привремеио спр ијечени

-

да обављају те послове. како

Од 12. јула до 14. августа АНБ није објавила ниједан путни налог о коришћењу
службених аутомобила, што представља грубо кршење Закона о фи нансирању по
литичких субјеката и изборни х кампања
• Мрежа за афирмацију невладиног сектора пријавила Агенцији за спречавање
корупције одговорна лица у АН Б-у, тражећи да буду изречене законом предвиће
не санкције

се наводи у саошпrењу Мини

Агеиција за иационалну без
бједиост (АНБ) Црие Горе од

логије руководи Дарко Симо

•

до
није

12. j}'lla
дине

старства

ие те.хИOJlогије, Служба за прав
ие, кaдpoВCl(e и фннаисијске по

славе и Бнро за правие послове,
добили су нове привремеие ру
ICOводиоце.

-

новиrr. ,

августа ове го..
објавила инједан

UBrr., а шефнца

Радуловкћ - закључује се у са
општењу МУП-а.
М.В.
јасно приказала како државни
органи стају на страну ДПС-а у
изборннм кампаљама. На челу
Агеиције за националну без

бједност је Деј ан Перуинч нli .
К8Ј(О су навели из МАНС- а,
и мајуhи у виду описане нере
гупариости, подиосе пријаву
ради по1фС"Т8Њ8 прекршајног

1118-

жећи да буду изречене законом
предвиђене санкцијс.
МАНСје rlOДНИО пет пријава
против Агеиције за иациоиал
иу безбједност,
наводећи да
за неnпo више од мјесец дана

поступка

ICOH01oI.
како је објашњеио. по за
кону, новчаном казllО~ од

закону, да трошкове н н сnлате

до
Посланици ДПС-а Обрад Станишић и Мевлудин Нухоџић са директором ДНБ-а Дејанои Перуничм1leи

peгynaткse која трети ра пита
ље финансираља изборие кам

лмтич ких субјеката и изборикх

ннце, утврђено је да инcnrry

августа

I(амШIIЬЗ, подиосе пријаву због

ција Агенција за нациоиалиу

сви

П~.

повреде Закона о фииансираљу

безбједност није учннкла јав

државне уп р аве, оргаин локал

ПOJlИТIIчких субјеката и избор

н им све пугне н алоге за ynра

не самоуп р аве, органи локалне

нкх ICaN п аља.

вљање с.лужбеним возилима
за период од 8. августа до 14.

управе, јавна предузећа, јавне

-

два Закона о фииансирању по-

Преrnедом Мlпериет стра-

2016.

држав ни

установе,

године, које су
органн ,

државни

O pratfН

фондови

н при вредна друштаа ч ијн је
осннвач кЈил н већННСl(И или
.цјелимичнн власник држ8ва

Мараш: НeIIeМO 6иnt декор

или једин ица дужни да обја
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Врховни државии ту*
жнлац Ивица етаИК08нli

п ,....

Невладииеоргаикзације
које прате изборе обавеза
ле су се да ье обааијеcrn

потписао j~ MeMopaндyN
о

са р адњи

са

невлади

управе, јавиом npeдузећу, јав

ној установи, државНОN фонду
И привредном друштву чнј и је
оснивач или већииски или .цје-
л и м ичнн

С88ЈСО

ступка

55

став

један Зatюиа о финаисираљу

спроведеиим у 080М случају,
достави извјештај о изврше

и дрyrим пријавама МАНС-а
изазива поибну забри иyroст
акосс зн а даје афера "СН ИМаЈ("

иом иадзору, као и све OДllYKe

буду кмали сазнања или
доказе

СiП"М одговорност, без об

Центра

аи чиим

о

уч ињ еним

ICpИ*

иих напора како би се IIOBpм1IO

И сачувао мир и стабилиост у
Европи и њеиом окружењу, по
ручено је са IoIсђународне ICOHференције у СповаЧ lCOј. Како је
речено, предсједник скyпuпии
cкor одбора за међународне

односе н исељеиике МНОЈ.раг
конферен
М.В.

Пејовић на Бледу

п ротив одговориог ли

ца, у складу са члаиом

Поступаље државких орга
на које је докумеlПOваио 080М

мектарне изборе. У име

фокусиpм1l иа пружање додат

Привремеиом одбору и АгеН
цији.
- Узимајуhи у обзир иадле
жиости Агенције, ниицнрамо
ПОl(peтatье прекршајног по

ција за спречавање корynци*

приликом

се Унија и љене чланице морају

ако податке не објави на својој

је 06авнјеcrn о 8К1Ивносткма

уколиlCO

унуграшњем

једиинца локалне самоупра ве •

100 КИСТlП)'ЦИја.

прате предстој еће парла

уколико

иа

власник држав.а кпи

преднзборној потрошњи преко

изборног процеса учиии
кривично .пјenо, за то СНО

тyжиnаштво

како

ВуkUllиrr. учеспювaD је на И,,

ЛОl(ал н е

Затражилн су и да их Агеи

"ПI

и зазова,

тако и иа спољашњем плану, па

терШЦ)JIаментарној
lЏIји.

органу

начин добију информације о

ним орган изацијама које

изазовима
Европска ун ија суочав.а се са
великим бројем неочекиваннх

QВHe управе, органу локал н е

ресоваиим појединци~а да иа
једном мјесту и на једноставан

нзборних права Н евенту
anНН:Х злоуп0тре6а. Стан
ковић је поручио да I\е

ЕУ пред

самоуправе,

о изреченим мјерама и преду

зетим радњама.

М.В.

Спријечити кршење изборних права
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пице

органу

ВРХОВНИ ДРЖАВНИ ТУЖИЛАЦ ИВИЦА СТАНКОВИЋ И ПРЕДСТАВНИЦИ НВО
ПОТПИСАЛи МЕМОРАНДУ М О СдРДДЊИ

_М.-

.~-

с-о l8II1И'IК08In\ou.~

органу,

полмтичких субјекara и избор
иих кампаља - оцјењује се у
тel(CТY пријаве МАНС-а.

ја ће омогуhlПИ свим заюrте

-~-

одговорно

вн на петиаеСТОДllевном НИ 80У

ни избори слободнн од ICOPyrrцнје" усп остав и о Пpeтpaжllву
НlПq}нет базу података о пред
изборној потрошњи бyuета, ко

----==r-,
--,--

прекршај
ДРЈПВио м

интериет страници и н е доста

МАНС је. како су саопшти
ли, у склопу пројекra ,'nourre-

--

200

сура I(83ниll.е се эа

товано је у пријави Мреже за
афирмацију н евладииог секто

-

р'.

"'-ДP~~!

2.000

коиста

вљују седмодневио

~=:.=-

Oдro80pHOГ

овлашћењима пропнсаиим за

ин иалог, нако су обавезин, по

.....

npoтиВ

лица ИЗ АНБ-а, У складу са

нијесу објааили ниједан пут

иа основу члана 44 став један и

Бироа за хадров

скс И правие послове је Соња

кзьшаља. Због тога је Мрежа
за афирмацију невладиног сек
тора (МАНС) пријавила Аген
цији за спречавање I(орynције
oдroвopHa пица у Аге нцнј и за

КШ<0 су l(83ЭJlН нз МАНС-а,

иачелиица Службе за

ске послове је Тан.а Крквока*

Закона о финанснраљу поли
Тlf'lЮIX субјеката н изборних

пернОДУ, што је и смисао иове

рјешењнма, Слу

fip8Вие, кaдpoIIcl(e и финансиј

пyrnи налог о коришћењу слу
ж6еннх аутомобила, што пред
ставља JlI)'6O кршење одредбн

ЧlUlе јавннм у преднзборном

Сходио

жбом за ииформационе техио

14.

националну беэбједност,

yнyrpaшњнх послова

(MYГI), служба за информацио

Државии секретар за евро
инте~је AnСЈОСакдар А и
дриј а Пtјовић учеспювallе иа
Бnедском стратешком форуму
lCOји се ове nЩШlе одржааа под

слоганом "Осигураље 6удућНО
сти". из Впаде је указаио да ће
Пејоа ић данас ГОВОРIПН на ла

иелу ,,западни Ба1UС3Ј1

-

Да ли је

ЕУ још фактор подcnщаја". Н а

маргинама форума Пејовић ће
имати ВlППе бмлатераликх су
М.В.
срета.

Без празних
обећања

Социјалдемократе (CJQ Бу
две, захваљујућ.н веома добром
резулпrry који lIe сигурио остаа

рlПН, извј~сно ће бити саставни
дио будуl\e локалне власти. То
nпo ћемо значај ио партициnи

PМ1I у иовој власти нас Дoдa11l0
обавезује у кзмnан.н, тврди ио
силац листе СД-а Жарка Раду
ловнrr. .
- зато heloto нашиы суграђани

ши и днpelCТOp те невлади

гоие по служ6е иој дужио

не орган изације Дра ган
Копрнвнца.
Пorn исни к

стм, а која могу утицати на

зира на полнтичку оп цнју
којој прип ад8.
- Пред законом су сви
једнаки и то треба да буде
јасно представницима и

законитост и леnпнмитет

вnасги и опозиције

меморандума је I! Злат*
КО 8ујовиli , предсједник

I1зборног процеса.
Током пomнс ивања ме

нн тужнлац.

свађамо, него желИМО да све до

YrтpaвHoг одбора Центра

мораи.цума

Ои је 1I03B80 If друге ор
ганизације, као и грађане,
да обавијесте тужн.лаштво

бронамјеРllе и способне Будва
ие окупимо, J[8IIJ) бисмо заједно

за

демократску

транзицију (IJДТ) мемо
рандум је пornисао извр

за моюrroри нг и нстражи

ж авн и

ваље (ЦЕМИ). Наведено
је даје докумект потп исан

са циљем превенције и су
збнјаља кршења изборних

щслн м а

пpoпtв

изборног права и других
криви ч и их цјела која се

,

в рхов и и

"Т)'ЖНЛац

др

по ручио

је да I\е државно тужила
штво изборни процес па
жљиво

испр:rrnти

11

реа-

ГOB:rrn у случају кршења

- HJr

rnасио је врховии држав

о

евентуалн н м

ТQCТМMa

процеса.

ТОКОМ

незакон и 

избориог

М.В.

loIa понудити рјешења за пробле
ме који их муче, а ие иова- пра

зиа обећања. Будвани ма требају
рјешења, а ие иова празиа обе
lIаља. Ми у СД-у ие желимо да
се са БН1l0 ким иaдropњавамо и

дефинисали приоритете, али и
радилн иа њихоаој реалнзацмјll
- рекао је Ра,ауповиll Аtпeни М.

М.В.

