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ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА У БУДВИ ПОЗВАЛА НЕЗАВИСНОГ ОДБОРНИКА ДА СЕ ИЗЈАСНИ

Захтјевом за смјену Краповића
крије дил са ДПС-ом
Обавјештавамо грађане и одборника Стевана Џаковића да се Коалициони споразум који смо сви заједно потписали у цјелости поштује и да ће се према његовим одредбама извршити ротација предсједника Општине и предсједника Скупштине
општине

П

редставници свих партија владајуће коалиције у Будви јавно су
позвали независног одборника
Стевана Џаковића да се коначно изјасни
да ли подржава актуелну власт и споразум који је потписао, или је у међувремену
договорио неку другу већину у локалном
парламенту.
Коалиција коју чине Демократска Црна
Гора, Демократски фронт, Грађански покрет УРА, СДП, Демос, бивши чланови Социјалистичке народне партије, те бивши
Либерали још једном су јуче потврдили
коалициони договор и саопштили јавности да се он у потпуности поштује. До
састанка је дошло након што је Џаковић
предложио хитну сједницу Скупштине
на којој би се гласало о повјерењу актуелном градоначелнику Будве Драгану Краповићу, те да се на његово мјесто постави
предсједник будванског ДФ-а Марко Бато
Царевић. Представници будванске коалиције састали су се и како би јавно упутили
поруку независном одборнику, који већ
пола године не жели да да кворум за одржавање сједнице локалног парламента.
- Обавјештавамо грађане и одборника Стевана Џаковића да се Коалициони

Представници будванске власти
споразум који смо сви заједно потписали у цјелости поштује и да ће се према
његовим одредбама извршити ротација
предсједника Општине и предсједника
Скупштине општине. Због тога нема никакве потребе да одборник Џаковић позива на хитну смјену актуелног предсјед-

ника Општине, већ да и сам поштује оно
што је потписао и на шта се тиме обавезао,
прочитао је заједничко саопштење градоначелник Краповић на скупу одржаном
испред зграде Општине Будва.
Они су позвали Џаковића да јавно обзнани уколико је у међувремену промије-

ИСТРАЖИВАЊЕ ЦЕМИ-ЈА О ПОВЈЕРЕЊУ У ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Корупција присутна у
политичком систему
Црногорски грађани немају
повјерење у рад државних органа
који су задужени за изборни процес, а 60 одсто сматра да је корупција присутна у политичком систему, показало је истраживање
Центра за мониторинг и истраживање. Дупло више испитаника
сматра да руководство партија
треба да се бира на сједницама
отвореним за грађане, у односу
на оне који су мишљења да такве
одлуке треба да доносе унутарпартијски органи.
Координаторка истраживања
у ЦеМИ-ју, Милена Николић, казала је да испитаници који наводе да су чланови неке политичке
партије, у мањој мјери перципирају заступљеност корупције у политичком систему, њих 54 одсто.
- Међу испитаницима који
нису чланови неке политичке
партије, њих 63 одсто наводи да

је корупција присутна у политичком систему Црне Горе, саопштила је Николић на конференцији
за новинаре. Она је навела да
повјерење у институције задужене за спровођење избора има 35,4
одсто испитаника.
- Да нема повјерење у изборне
институције наводи 30,7 одсто
испитаника. 27,5 одсто испитаника има и нема повјерење, док
6,3 одсто не зна или не може дати
одговор на ово питање, навела је
Николић.
Резултати истраживања су показали и да 45 одсто испитаника
сматра да би партијско руковод-

Најниже оцјене добила Агенција за спречавање корупције

Са конференције за новинаре

ство требало да се бира на изборима на којима би могли да учествују сви заинтересовани грађани.
Да партијско руководство треба
да се бира на унутарпартијским
изборима од свих чланова партије, како је саопштено, мисли
22,8 одсто испитаника, док 20,5
одсто оцјењује да би партијско
руководство требало да се бира
на конгресу партије. Предсједник
Управног одбора ЦеМИ-ја Златко
Вујовић казао је да, након неколико изборних процеса који су
имали интервенцију у изборном
оквиру, „дошли смо у ситуацију да
имамо нефункционалну, недјелотворну и неефикасну изборну
администрацију“. Према његовим
ријечима, дошли смо у ситуацију
да чланови ДИК-а не поштују законска рјешења, већ искључиво
доносе одлуке у складу са партијским интересом, а рад општинских изборних администрација је
под сличним притиском.
На питање новинара шта се из
истраживања може закључити,
Вујовић је рекао да се може закључити да су грађани незадовољни политизацијом рада државних органа.
-Веома ниске оцјене су добила тијела као што је Агенција за
спречавање корупције, која је
добила најниже оцјене, али, када
говоре о томе какву администрацију би хтјели да виде, уочавамо
да грађани преферирају рјешења
гдје је смањен утицај политичких
партија, навео је Вујовић.
Д. Л.

нио политичку преференцију, те повуче
свој потпис са Споразума.
Иначе, Споразумом је предвиђено да се
мандат актуелном предсједнику Општине окончава 29. децембра, након чега на
то мјесто ступа кандидат ДФ-а. Такође, неколико дана прије тога потребно је извршити ротацију на мјесту предсједника СО.
За то је потребно да гласа 17 одборника,
укључујући и одборника Џаковића.
- Сада га позивамо сви заједно да се јасно
и коначно одреди према ономе што је потписао, казао је Краповић, истичући да сви
потписници чврсто стоје при свим одредбама Споразума који су потписали.
- Очекујемо да и Џаковић стоји при ономе што је потписао, или да у противном
врати мандат, уколико на било који начин
није договарао неку могућу другу већину
у будванском парламенту. Све манипулације и гласине, евентуалне договоре и
другачије планове потписника Споразума
одбацујемо као непринципијелне, неморалне и неприхватљиве у једној земљи
која се већ дуго времена бори са злом политичке корупције и прекрајања изборне
воље грађана, закључује се у саопштењу
владајуће коалиције.
Д. Л.

САСТАНАК ПРЕДСЈЕДНИКА ЦРНЕ ГОРЕ И
ШЕФА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕУ

Орав и Ђукановић

Ђукановић поздравио
повратак опозиције
Црна Гора и Европска унија
имају изузетно добру, партнерску сарадњу, што је потврђено и
недавним отварањем поглавља
17 - економска и монетарна
унија, укупно 31. у преговарачком процесу, оцијенили су предсједник Мило Ђукановић и амбасадор ЕУ Аиво Орав.
Како је саопштено из Ђукановићевог кабинета, шеф Делегације ЕУ у Подгорици је истакао да
је то и показатељ лидерске позиције Црне Горе у том процесу.
Предсједник је нагласио да
је усвајање европског система
вриједности стратешки циљ
Црне Горе којем је, како је рекао,
држава у потпуности посвећена.

- Саговорници су поздравили одлуку дијела опозиције да
своје дјеловање настави у институцијама система, уз увјерење
да је дијалог најоптималнији
избор за све политичке субјекте. Као лидер водеће партије,
предсједник Ђукановић је изразио спремност да и у тој улози
пружи допринос у том правцу.
Ђукановић и Орав изразили су
опредјељење за даљу конструктивну партнерску сарадњу, како
би Црна Гора на најбољи начин
одговорила изазовима на путу
до пуноправног чланства, закључује се у саопштењу Ђукановићевог кабинета.
Д. Л.

