~ петан.16.сегттембар2016.

МИНИСТАРСТВО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОД ПОЧЕТКА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
УВЕЋАЛО БУЏЕТСКУ ПОТРОШЊУ НЕКОЛИКО ПУТА

ФЛЕШ
Листа донијета
cтaryтapHO
Листа кандидата за nосла
НJlKC Демоса усвојена је на
бази
стaryтарних
одредби,
поручили су И3 те полктнчке

странке. Након што је ДрВ11ШII Ја"'УШfвиEi напустио
Демос, а Славк ш. чуровиа
љегово руководство, оrnасилн

су се из Медијског тима ове

nap11lje.
- Због

јавности указујемо
да је листа кандидата за по
сланИЈ(С Демоса УСlЮјеиа на
бази cтaтyrарних одредби. На

предлог предсједника члано
вн предсједнн WТ8З C'ТpatlJ(C
су усвојили, н то једногласно,
листу кандидата. Такође, пре
ма

cтaтyry

странке,

предлог

предсједниwтвaје затИМ усво

ј но главНИ одбор убједљиво ...
већИНОN rnасова

-

саопurreно

је из Дем оса.
М.В.

Калућеровић

cкy~~~J ~M за

међународне односе н КСС
љеЩIIСС дао је јуче ПОЗИТИВ
но

мишљење

на

преДllОГ

да

Нdioјша Калуl)еровиli буде
имеНОIlaН за амбасадора Црне
Горе у Сједињеним Амернч
ким Државама.
Према ПpeдllОry, Калуђеро.
aкh lIе амбасздорску дужност
обављати
118
резИДСНnlOј
ОСНОВИ, са сједнипем у Ва

Пред изборе општинама
подијелили 2,3 милиона
• Значајно буџетско повећање у Министарству одрживог развоја може се примијетити у јулу и августу и то у ве
зи са издаци ма за локалну инфраструктуру и грађевинске објекте. За те намјене су од 12. јула, када су расписани
парламентарни избори и званично почела кампања, па до краја августа, потроwена непуна 2,3 милиона еура
У
предизборном
перио
ду Мииистарство одрживог

грађевинске

непуна 2,3 милиона сура.
Истовремено, одвојени по

објекrе, односно на оним бу
uетским позицијама ЈООје су

даци Министарства фииан
сија из САЛ с истема, посма

раније

за

трано по мјесецима, показују

остварнвање ПOnК'Пf'lког ути

да је бyuет МОРТ-а за поме
нуте двије позиције износио у

ке за

изrpадњу

фраструкrype

'јесто

и

локалне

цаја и предности иа терен у,
показује ЗВ3НИ'lна дoкyмelfТa
ција коју су анализирали Ис

штем у Будимпештн.

В.Р.

здеИОвиl\ев ресор је за изд:rrке
за покалиу Юlфраструктуру н
за грађеаи нске објекте опре

Щ1С- а БраНИМIlР ГВО1дено

днјел ио 737 хиљада еура. На
кон 12. јула и расписивања
избора, расходи се yвellaвajy

вн8.
Према ПОДВll.Нма које је Гво
зденовнllево
Министарство
објавило у складУ са Законом
о фЈ1 нанснрању ПОЛНТМЧЮlХ

на милионске износе, па су до

краја јула нсnлal!ене

субјеката и Ј1зборннх кампа

602

хи

љаде еура, а у авгуС1)' ЧЗI<

1,6

милион а сура.

nOBella-

ње може се примијетнтн у јУЛУ

Из тих података јасно про
И3WIази да је миинстарство

и aeryC'Т)' и то иа ПОЗИ11ИЈвма

за само мјесец и по предиз

4412

борног

(и3даЦН за локалну ии

фраструкrypу) и 44 13 (нздВll.Н
за l'JIaђeBHHCKe објекre). 3а те
иамјене су у периоду од 12.

готово

периода

потрошило

исто lЮЛико

за трн

и

110 мјесеца, прнје него IIIТO је
црногорски предсједник рас-

Индикaneю је да су у И36орној

2016. ГОДИ .... нarюanним

6yueтoм Дмренцмје за јавне радове, расходи за модерниза

цију пoнanних nyтeea и rpaдcниx с.ао6раћајница увећани за
близу 300 хиљада eYPiI у односу на реализовани буџет 2015.

ГOДl4Нe. У мојој није 6мо иэ6ора.

tu:-

Мoдeptюaције noкanниx путева ове године nnaииpaнe су

Послије избора
снажније ка ЕУ

г.-..

_

.nnae. .....

је. Мојмоеац.

дaнмnoerpaд и Пnyжинe_ као и у npecrotIИЦИ Цетмње.
~ja. моју 8OДt4 Д)1"ОГОДИWЊМ диpeкrop Пowre .....

Предсједник
Скynurrn ие
Црие Горе д.рко Пајо •••,

који учеCТ1lује на Европској
конфq>eнцнји која се одржа
ва у Стразбуру, имао је низ

Табела помазује уеећање 6уџетсних исплата Министарства одрживог развоја и туризма у пред
изборном периоду
подручју.
писао парламентарне нзборе,
пут у Рож.ајама, шеталиште
ОД!lOсно у изборном периоду
забliЉCжеllО је вишеструко
yвehaњe.

Уочи macaњa повећали расходе

MetttaMap

резидеlПиој основи са сједи

хиљада сура.

586

у мају, то је било око 570 хи
љада еура, а у јуну близу 730
хиљада сура. До 12.јула, Гво

ЮlДашњи ПОЛНТИЧЮl днректор

шпши. Одбор ће заузети став
Мо wтрокол буде амбасадор
Црие Горе у Мађарској, на

априлу око

траживачкн центар МАНС-а н
лист ,.Цан".
На челу Министарства одр
живог развоја и 1)'ризмаје ие

ња, значајно буџетско

резидентиог амбасадора на
Косову, са сједиштем у При

ни

кориwћеие

мијениће досадашњег амбаса
дора Срђана Да рмаМО8мЬа.
Чланови Одбора размотри 

ће данас предлог да Фер:пт
Диноша буде именован за

јула, Ю1да су расписани парла
ментарни II3бoри и звзничио
почела H:roopHa кампања, па
до крај а августа, потрошеиа

развоја и туризма (МОРТ)
зиачајно је увеl\aло издат

ШИНП'Qну. На тој поэицнјн за

и о npeд1lory да

страна З

ПОЛИТИКА

Под надлежношhу МОРТ-а
је Дирекцнја за јавне радове,
која се

yrnавном

појааљује

као иаручНllВЦ јавних набвв
ки за радове на локалној ин
фрастрyxrypи и граЈ)евинскнм

неЮl

од

ма. жa6.wкy и 1lna8y, али и санацију oдnaranиwтa кoмyнan
нor отпада у Бepaнceny, те иэградњу ВOДOlOДil У РожаjaNa.

тек почи ње да реanизује јесу

билатералних сусрета са нај

документоваие су преко афе

ним бнтм одржани и локалии
избори.
Истражива'OOl
центар

лист ,.Цан".

ханизама који се у изборним

yroворе них

поспова l<Oји Днрекција реа
пизује у TeкyheM периоду -или

суме 3iI ~ градских cao6paћajtмцa У Пљевљи

бpal\ајиице у Андријев ици , у
којој he парanелно са држав

радовиједаи од иајчешhиx ме

Према јавно доступним по

манирала је У иэ6орној години 3НaЧijиe

........... II.llft

Бројне :lIЮynотребс држвв
них ресурса у изборне сврхе

периодима

I<Oр и сте

Европе. како је саопIIПCНО,

реконструкције саобpal\ај ии
ца на жабљаку и Ш авиику,

Савјета Европе Педром Агра
мунтом ПајовкI\ је 3ВJUI3J1 HO
118 подршци развоју демокра
тије у UpHOj Гори, као и на

и Реnyблнцн Српској треба
да очува кон цепт војие иеу

посматрачкој IoUIснји на пред
стојеhим парламентарним из
борима. Позвао је предсједни
ка ПарламеlПарне скynштине

неутралности, а све у циљу

трanиости.

коифронтације са Русијом
и изазиваља сукоба у реги

кратнје Андрнј.

СЕ да посјети Црну Гору.

- Ако САД и Вели ка Брн
танија не остваре циљеве
на Балкану мирним пугем,

celCJ!C'f3poM

Савјета

Европе,

спреwне

су

да

посредно

19

припремају сценарио но
вог ,,.Балканског рата" у
Ј<Оме би Хрватска, Албвни
ја, лажиа држава Косово и
Федерација БиХ уз оружа

Црне Горе је реanан уко
лико на npcдстојеhим НЗ

држава које су дневно са

ну побуну И тероризам на

сипале

тe!lla које је ПајовнlI иницирао
на cacrnнкy. Било је ријечи и о

борима Мило ЋукаН08н8
буде поражеи или уколико
опозиција буде довољ ио

медијским приликама у Цриој
Гори уочи предстојеllих изfu.

чврста да и е дозволи да се

ннјум по нашнм l'Ј18Довима
н селнма. Више пуга сам
послао поруку да lIe евака
чизма I!З НАТО држава би

простору Србије и српских
етничкнх тернторија оства
риле ратие циљеве. Није

остваРII нечији болесни ин

ти

ра.. у стразбуршкој AroР" Па
јовиha је yrocтио предсједник

терес и да нас ов.цје, свега

УlЮЛико се појави на овом

седамнаест

простору, а са окулаторнма

Венецијанске комнсије Ђани
Букн кио, са којим је разn>

бесомучног бомбардовања,

ЛајОВИI\ је ннформисао c~
вориика о припреми избора,

као и о обавезама IФје је Скул
urrи н а

преузела

њем споразума између Вnac11l
11 опозиције. Неопходност очу
вања прозападног курса , скоро

учлањење у НАТО неке су од

варао о досздашњој СapaдlbИ
н

rtЛановнма доношења

'Iео

ПХОД!IНХ законских аката који

lIe

допринијети ннтеI!ЗНВИра

њу НlПеlll3ТНВНИХ

Cёlтрибине

пoтnиснва

процеса

н

развоју демокрт!јс: у Црној
Гори .
В.Р.

циљ војне неутралности

година

иl1Jooн

је успјела војннчки са
оснромаwени

сматрана

окупацноиом

се зна шта се ради

ПОlUlопи НАТО Чl!Зма. То
је сииоh на трибинн у Под

је он.

горнци сзоlШТПlО предсјед
ник Уиије за HeyrpВnHOC'Т
Гој"'О Ранчеви6 .

предсједник

Геиерал

ура

Митар

-

навео

Ковач,

ЕВр0а3нјског

беэбједносиог форума нз
Београда, говорио је о пла

Не смијемо дозволити

новима НАТО-а везано за

да Алијанса доврши поли

државе Балюша, почев од
увnачења Црне Горе у Али-

-

тн'lКИМ

путем оно ШТО

ин-

-

НАСТАВАК ЗЛОУПОТРЕБА
ДРЖдВНИХ РЕСУРСА

М.идиli

казао је да по истражива
њима подршка уласку Црне
Горе у НАТО никада није
била мања него сада.
- Подршка ЧJlвнству у

НАТО-у драстнчно је опала
у односу на подат к е од при

је неколико мјесеци. Двнје
треhине грађана се противи
уласку у Алијансу. Да ин

је било утицаја Амбасаде
САД на дно опозиције, већ.
данас бисмо разговаралн о

организauнји референдума
навео је он н додао да је

-

у таквој ситуацији сврстава
иа страну непријатеља срп

важно да на npeдcтojehИM

изборима субјекти који се
противе уласку у НАТО и
зanажу се за доношење од

луке на референдуму освоје
llI1'O

више мандата.

Јелена

Вукојичиli
да

НАТО

је

деведесетих година.

упозорила

- НАТО је IIHpoMaн, а не
снага I'Oja гаСЈ1 nостојеllе
ратне сукобе - закључио је
Ковач уз поруку да српски
народ у Црној Гори, СрбilјJt

САД. умјесто да спречава
ју нсламски екстремизам на

-

мрежа 30 офиpиoцuју нeвлoдu
нег ceюnoро МАНС, о CIТIOOO6U
IJ3нијети У 00/JI0f mew:лry се ни у
I«Ж CJrf'Юју не мozy cuoтратu
Сmo808UЖl Eвpont:Xe уније.

Лндер Нове српске демо

добро да се власт Црие Горе

ског народа и против Срби.
је, Републике Српске и Ру
снје - упозорио је он.
Додао је да НАТО ннје нн
изблиза јак 1<80 што је био

meнcтa одгооорно је !ICЮb)o'IUSO

r--------,

и Србија одустане од војне

Током сусрета са Торбјор
мом Јагламом, генералним

САД У f1oikopuЦjJ. 30 садржај овог

оства

жаве, као веома иеразвијенам

јансу, па све до покушаја да

ону.

за

чнто нзражеио на сјеверу др

одршка за НАТО

нв састанку са предсједником
ПapтrамеlПарне
скупшrn не

ПИШУ;
марио Вешовнћ.
Инес Мрдовиh
ооај meнcm је сoчuњ.eн уз rюдp
wнy EВpOnOIe уније и Ыосоде

ривање политичке промоције
иа терену и ynщaја на избор
ну вољу бирача, llI1'O је иаро

НА ТРИБИНИ УНИЈЕ ЗА НЕУТРАЛНОСТ У ПОДГОРИЦИ САОПШТЕНО

вишим званичинцнма Савјета

ре ,.Сllимак", коју је покренуо

МАНС-а раније је внше nyra
указао да су инфраструrryр"и

објектнма.
дацима,

поред ријеке Таре у Мојковцу,
рекоиструкција градске сао

и

Балкану, поспјешују" ТOJIe
ришу

1)' пошаст.
В.Р:

Демократска

партија

социјалиста

наставила је јуче праксу злоупотреба

државних ресурса у партијске сврхе,
јер су ЗI'Jl8ДУ поште у Петњнци иско

ристили као оrnасну таблу за њихо
ву cтpaнa'IKY трибину. Поред УЛаза у
Зl'Jlаду поwтe залијеnљеи је "ромотив

ни llIIaкaf којим се уз паролу "Сиryp
иим IФраком" 'l'aђaHH обавјештавају
о мјесту и времену одржаваља партнј
сЈ<ог скупа.

Јавиим предузеhем Поште Црне ГО
ре руlФводн функционер ДПС-а Ива н
Ка!lезнli.
В.Р.

