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MILOI RUDOVlt
dkakOienapustio
mjesto premijera
kпјет 2016, lider
Demokratske
partije socijalista (DPS) Мi·
10 Dukanovic zaradivao је
1.500 eura mjeseeno savjetujuCi kompaniju "capita1
invest" сјјј је оп јооini vlasnik. stoji u imovinskom
kartonu u registru Лgепсјје

O

za sprecavanje korupcije.
Dukanovit је ОЗniуас,
ovlasteni zastupnik i jedini
v1asnik "Capital investa",
Јсојјзе bavi konsu1tantskim

uslugama.
Agenciji је иеЬа10 gotovo

so dana da postavi Djegov
јшоvinsю kartoп, navodeCi
da је treba da izvr$i "so{tveгsku

kontrolu", odnозпо

uporedivanje identiCnosti
Dukanоујееуе elektronske
рпјауе sa опот па papiru.
U slueaju, па primjer, по
vog тјпјstrз kulture л1еk
sanш ВOgdanoviea iшо-.
vinsю karton је postavljen

desetak dana od

рпјета

u

Agenciji.
Agencija је saopStila da је
Dukanоујс predao Јсапоп
28. decembra, а вogdanovil:
taCno mjesec dana Ьзniје-

28. januara.

.

Вogdanovieev

karton је
izasao 8. februara, а dan
nl~ta

Коягkа~kоm

Јсавniје ~Vijesti" su розlаЈе
pitanja лgепсјјј za§to пе
та kartona Dпkanоујеа i
koliko таЬјтalnО иаје
kompjuterska а koliko administrativna kontrola.
od Акепсјје, па t:ijem је

DUkanOViCa zaraduje oko

~lu

1.000

Sreten

aadontlc,

od-

govora пета уее 10 dana.
DШUmо~с је j~o zз
konsku obavezu posЩе naршtanја
premijerskog

mjesta u novembru 2016,
da do kraja novembra 2017.
podnese izvjdtaj о svojoj
imovini i рмodima лgеп
сјјј.

Iako 'је prekora~io rok, iz
лgепсјје зu kazali da је
E>ukano~c u зklаdu за zз 
konom 28. decembra dostavio izvje§taj о imovini.
Prema kartonu, Dukanoујс је vIasnik polovine "GlobalMontenegra" i eetvrtine
"univerzitatsa" - озniуаеа
univerziteta Donja Gorica.
Medutim, u imovinskom
kartonu stoji da оп пета
druga рriшanја, niа od
рзrtiје, n.iti od lCa!arWkog
saveza Сте Gore Сјјј је
predsjednik.

OCI partlje

ne dobIja. u

Јеdina ostala рrimanја

ona

su

od supruge LicUje

DukaDoviC, koja u Prvoj
banсј

njegovog brata

Аса

eura.
Lider DPS-a је i u "univerzitatsu" ovla§Cen.i zastupnik i osniуаё. U DukaпоујСеУоm
imovinskom
kartonu se naуоој i da је па
"Univerzitats" upisano пе-

Alelcsandar lIOSdan<>Vlt PrI-

[OVIO Је u svom imovtnskom

iw10nu da kao _
kuме PrImO 1.490 .....
~ Д8endJe su kazali da im Је
l!Oi<IOn<Мt

_

na VrI-

Јете _
о prIhodimo i
imovtni u roku оо 30 dana

poodlasku"_RRldonateInika cettn[a. odnosпо 30 dana ро stupanји na
_
miniStIa kulture.

Agencija је
poslije 10 dana u
registar postavila
karton
Вogdanoviea, а

Dukanovii:ev
poslije 50-а}:
daDa llkontrole"

Januara 2018. ~I su
ObradenI. vertflkovалi i оЬја
vQenl м Intemet stranкl

Agendl'-. ,"opМeno l' ~ Instltt.<iJe na lIjem Је /elu Ro-

donl~OO8._
l!Oi<IOn<Мt Је ро odlasku ..
_И_PrljeS

i iП1DYlnl1aYnD8_
,"_~28.

се

podnio ostoYi<u па
~ka

Zojednl-

0II!tina i Ilonstw u uo

PONOVUENIIZBORI NA DVA BIRAtКA MJESTA

Ulcinj: U revansu, SDP
oduzeo mandat DPS-u
D
e~Okratsk~. ~ar
ЬЈа

socJJalista
(DPS) izgubiIa је
juce ооЬотјёю
mandat u Skupstini ор§а
пе Ulcini, nakon §to im је
па ропоУlјепот glasanju
SOCijaldemokratska partija
(SDP) OOuzela mandat.
Prema podacima Centra
za monitoring i istrativaпје (СеМЈ), Demokrate nisu uspjele da osiguraju
mjesto u 50.

"SDP је OObranio izbornu volju gradana Ulcinja!
Na ропоУlјепiш izborima
па ВМ Darza i ЈКР па§а
ратја је osvojila 41 кlaз
ёiтe је dobijen mandat u
SO Ulcinj", kazao је portparol ратје Мirlr:o Staшс.

DPS

је за

deyet mandata

4. februara izaSao kзо пај
јаса ратја.

Medutim,
заdа
·ima
osam mandata, koliko ima

рuniЬ 20.000kvadrata zgra-

i таЈо viSe od
. 12.000 kvadrata zem1ji§ta u
Donjoj Gorici.
Na "Global Montenegro"
upisano је 20.130 пашаtз
zem1jiSta pod hipotekom u
Budvi.
de i

gaлde

Dпkanо~ё niје дао за

g1asnost Акепсјје da pristupi njegovom bankзr
skom raeunu. Imovinsko

Ministar dobija 1.490 eura,
njegova supruga bez primanja

_
_

"ОЬО lzvje!tojo о PrIhOdlma

savezu votontlra: Oukanovlt

i Forca.
SVi ostaH su saeuvali

mandate, ра tako koalicija
Probudi эе Ulcinju јmа
sedam odbomickih тап
data, а SOCijaldemokrate i
Demokratska uniја АЉа 
паса (DUA) ро tri.
Gradanski pokret UM се
u ulcinjsJcom parlamentu
imati dva odbomi~ka
mandata.
Na ропоуlјеnim izboriта prayo glasa ima1a зu

stanje suprufnika зе пјје
promijenilo kada su u рј
tanju nekretnine, ра је
Dukanovicvlasnik stana оо
187 kvadrata i dvije ru!eviпе оо 40, odnosno 30 «уа
drata, а supruga poroditne stambene zgrade
od 121 kvadtat i U kvadrata роmol:nе zgrade. оni su takode
Уlаsniсј zemlji.§ta.

VIaStItlh prihoda.
SIDji u kartonu.
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1.243 biraca.
Izlazпозt је, ро CeМI-jи,
Ьјја veea za 6,1 OOsto u
odnosu па izbore 4 . fe-

bruara na оуа dva biracka
mjesta.
Iz CeМI-ja su kaza1i da
su juCe zabiljeiili nekoliko
nepravilnosti.
Njihovi posmatraci zabiljezili su slucajeve sHkanja кlазасюЬ liзtiса то
Ыlпјm telefonom, ali i
naveli da oni затј nisu
imali adekvatne uslove za
nadgledanje procesa elektronske identifikacije ы
raca па biratkom mјезtu
Јаупо • komunalno preduzeCe.
BiraliSa su otvorena i
zatvorena па vrijeme,
заор§tепо је iz CeМI-ja.

....'"

