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ЗАПАД НЕ ОДУСТАЈЕ ОД МИЛА
Павловић: Очигледно да Брисел има скривене интересе. УРА за посредовање странаца
ПАРЕ

Д

"ХИЉАДУ ПЛУС СТАНОВА"

ЈУЧЕ је процурела информација
да је Влада Црне Горе обезбедила 80.000 евра на име накнаде
члановима Комисије за европске интеграције, која броји 40
чланова. На њеном челу је Андрија Пејовић, који према званичним подацима из имовинског картона не прима новац за
тај ангажаман, већ само плату у
износу од 3.519 евра.

ВИЗИЈА Мило Ђукановић и Џозеф Бајден имају исте погледе на будућност Црне Горе

РАЗЛИЧИТЕ ПРЕПОРУКЕ
У ДФ подсећају представнике САД и ЕУ, да у њиховим државама они
који су били учесници политичке корупције и намештања избора
обично заврше иза решетака, илуструјући то примером Рода Благојевића, гувернера из САД.
- За наше политичаре који се понашају слично Благојевићу, од стране вашингтонске и бриселске администрације се не препоручује
затвор него премијерска и министарска места!
бојша Медојевић, сматра да
Црна Гора већ има статус
колоније.
- Ако ће нам власт постављати и мењати стране
амбасаде, онда ми не заслужујемо ни државу ни
демократију - поручио је
Медојевић.
Његов партијиски колега Коча Павловић каже, за

"Новости", да је очигледно
да Брисел поступа у складу
са неким скривеним политичким интересом - који
наноси штету Црној Гори.
- Европске институције
се труде да у причи о прелазној влади сачувају позицију Мила Ђукановића.
Политички утицај мафије
констатован је и у брисел-

ском извештају о стању у
Црној Гори. Дакле, политички утицајна мафија,
снажно повезана са глобалним криминалним тржиштем, представља много
већи проблем у Црној Гори.
О пропалим преговорима
власти и дела преговарачке опозиције око стварања
услова за фер изборе Павловић има став:
- Четири месеца касније,
сви видимо да је Кривокапићев кабаре био најобичније куповање времена за
Мила Ђукановића и за још
једну изборну крађу. Ситуација је данас лошија од
оне коју смо имали након
протеста 24. октобра прошле године. Изгубили смо

пет месеци, али је и даље
отворена иста могућност да опозиција јединствено,
скупа са побуњеним грађанима, затражи хитни пад
Ђукановићеве владе и његово удаљавање од било чега
што је везано за предстојеће
изборе.
Жарко Ракчевић, лидер
Грађанског покрета УРА,
потврдио је да су представници ЕУ и амбасада подстицали наставак дијалога, као
и да је он лично имао више
састанака са њима.
- Дешава се да у једној
недељи имамо и по четири
или пет разговора, ја као
председник УРА, а сигуран
сам да је тако и са осталима, и са представницим ЕУ,
САД, амбасада. Ја то ценим и то је добар допринос
процесима у Црној Гори и
демократизацији земље и
стварању услова за фер и
слободне изборе - оцењује
Ракчевић. Велиша КАДИЋ

Обрадовали деветочлану породицу Булатовић и још шест домаћинстава

ПОДГОРИЦА - Грађани заинтересовани за куповину стана од
данас, па у наредних 30 дана,
захтеве за кредит могу достављати у једној од седам банака које су прихватиле услове
Владе Црне Горе за куповину
стана кроз пројекат "Хиљаду
плус". Пријаве се достављају
НЛБ, Сосијете женерал, ЦКБ,
Ловћен, Првој и Комерцијалној
банци Будва. Заједничко за све
банке је камата од 3,99 одсто.
Рок враћања је 20 година, као
и нижи трошкови за обраду
кредита. Новина је што клијенти могу са банкама договорити грејс период од годину за
станове у изградњи како би у
том периоду избегли такозвана
дупла плаћања за станарину и
рату кредита - објашњено је из
Министарства финансија.
Станове је, иначе, понудило 16
грађевинских фирми. До сада су
станови завршени у седам објеката.
Б. РАДОСАВЉЕВИЋ
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ВЕСТ ПО ВЕСТ
 ПЛАГИЈАТ
ПОДГОРИЦА - Министарство
просвете ће ове године, у
оквиру пројекта "Високо образовање и истраживање за иновативност и конкурентност",
обезбедити програм за заштиту од плагијата, који ће коштати 50.000 евра. Наредног месеца ће бити објављен конкурс
за консултанта с међународним искуством у овој области.
Државни Универзитет је ових
дана донео нови етички кодекс којим се забрањује плагирање и преписивање научних
радова и свака злоупотреба
права интелектуалне својине.
В. К.

 ОКУПЉАЊЕ
ПОДГОРИЦА - Јавно окупљање
и организовање јавне приредбе није прикладно на простору
који се налази десет метара од
зграде Владе Црне Горе, односно на 15 метара од објеката
Скупштине Црне Горе, председника државе и Уставног
суд. Ову одредбу садржи предлог закона о јавним окупљањима и јавним приредбама
који се налази у скупштинској
процедури. Јавно окупљање
подразумева свако мирно
окупљање више од 20 особа
на отвореном простору ради
изражавања политичких, социјалних и других уверења и
циљева, протеста, интереса и
различитости.
В. К.

 ПАРКИНГ

СТИГЛА ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА У СУТОМОРУ И БЕРАНАМА, КОЈИ СУ ШЕСТ МЕСЕЦИ БЕЗ СТРУЈЕ

Влада Србије послала агрегате
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ДФ ПОЗВАО ДИПЛОМАТСКЕ ПРЕДСТАВНИКЕ САД И ЕУ ДА СЕ НЕ МЕШАЈУ У УНУТРАШЊЕ СТВАРИ ЦРНЕ ГОРЕ

ЕМОКРАТСКИ
фронт позвао је дипломатске представнике САД и ЕУ да престану
да се мешају у унутрашње
ствари Црне Горе и одустану од отворене подршке "криминализованој и
корумпираној влади Мила
Ђилановића". Они подсећају Вашингтон и Брисел да
је Влада изгубила подршку
у Скупштини и одржава се
политичком
корупцијом
коју подстичу и охрабрују
представници америчке и
европске адмнистрације.
- Без икаквог уздржавања,
са тих адреса се најављује
ново привођење посрнулих
опозиционих политичара
који треба да одбране Ђукановићеву
премијерску
функцију и подрже његов
нашминкани кабинет у парламенту. Све се ово догађа
на срамоту свих нас грађана
Црне Горе и ми смо дужни
да констатујемо да не постоји друга држава која би
дозволила да се нека страна
земља на овако безобразан,
непристојан и у крајњем
недозвољен начин меша у
вођење њене унутрашње
политике. За тај посао су
свуда задужени легитимни
изабрани представници народа којима се не управља
са стране и који не подносе
рачуне ниједној амбасади,
већ само грађанима који их
бирају - поручили су из ДФ.
Један од челника ДФ, Не-
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СУТОМОРЕ - После шест месеци живота без струје, расељене породице са Косова и
Метохије које су настањене у
Сутомору и Беранама добиле
су агрегате од Владе Србије.
Представници Канцеларије за Косово и Метохију
Владе Републике Србије,
како је недавно и обећано,
допремили су и уручили у
протекла два дана агрегате
за електричну енергију расељеницима из јужне српске
покрајине.
У Сутомору је агрегат
обезбеђен за шест косметских породица смештених
у одмаралишту "Електро-Врање", док је у Беранама,
на заједнички предлог станара расељеничког насеља
Рудеш агрегат припао деветочланој породици Булатовић, прогнаној из Ђаковице.
- Станарима неколико
расељеничких насеља и неформалних
колективних
центара у Црној Гори струја
је искључена због дугова од
по више десетина хиљада
евра, које је практично не-

овим чином Влада Србије
још једном показала да није
заборавила на своје грађане
са Космета који су се стицајем ратних околности нашли у Црној Гори.
- У сарадњи са челним људима Канцеларије за КиМ

Помогли
угроженим
грађанима
Космета
могуће обезбедити да би се
проблем трајније решио казао је председник Савеза
удружења расељених Миленко Јовановић. Он се захвалио у име расељеника на

помоћи коју је Канцеларија
за КиМ обезбедила за део
најугроженијих породица са
Космета који су настањени у
Црној Гори.
Јовановић истиче да је

УСКОРО НОВА ПОСЕТА
- НАСТОЈИМО, крајњим напорима, да се положај расељеничке популације са Космета у Црној Гори коначно поправи - казао је Јовановић, који је и сам чиновник Владе Србије у Привременом органу
за Општину Ђаковица. Јовановић је најавио да ће у наредних неколико дана представници Канцеларије за КиМ поново посетити
расељене у Црној Гори.

веома интензивно радимо
и на превазилажењу других
нагомиланих проблема који
оптерећују расељеничку популацију, пре свега у погледу остваривања грађанских
права у матичној држави
расељеника - казао је Јовановић. Он је посебно одао
признање за труд Душану
Козареву, заменику директора Канцеларије за КиМ,
који је за кратко време више
пута обишао расељенике у
Црној Гори и истрајао на
ономе што је обећао. Б. Б.

ПЉЕВЉА - Од петка је почела
наплата паркинга у подземној гаражи у Пљевљима. Сат
паркирања у гаражи кошта 30
центи. Из предузећа "Комуналне услуге", које управља
овим објектом, саопштено је
да су претходне две године
грађани бесплатно користили
гаражу. - У априлу месецу ћемо највероватније увести месечне карте, које ће коштати
22 евра - казала је директорка
поменутог предузећа Наташа
Марковић.
М. Д.

 ЛИТИЈА
ЦЕТИЊЕ - У Цетињском манастиру јуче је прослављена
Недеља православља. Свету
архијерејску литургију служио
је митрополит црногорскоприморски Амфилохије, потом
је празнична литија прошла
градским улицама и приређена је славска трпеза хришћанске љубави у Богословији Светог Петра Цетињског.
Митрополит је часовничару
са Цетиња Николи Жарковићу
уручио златник са ликом Светог Петра Другог Цетињског,
којим га је одликовао за верност овој светињи.

