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V ПОТПИТАЊИМА V ВЕЗИ СА МЈЕРАМА ЗА 

СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ ИЗ EV СТИГАО ЗАХТЈЕВ 

Брисел тражио 
Закон о 

сукобу интереса 
• V прволл сету одговора Влада je Европ-
ској унији дала основна појашњења у ве-
зи са законолл, али су из EV затражили 
коллплетан текст прописа 

I фиогорске нласти су c c труди-
лс да у одгонорима на Упиткик 
Европске комисијс објаснс снс 
антикоруптивнс законс и мјсрс, 
али j c у другом ссту питаља Цр-
n o j Гори, у дијслу који c c односи 
n a корупцију, из Бриссла стигао 
j a č a n захтјсв: „Молимо нас да no-
n i a J b C T C Закон о спрсчавашу су-
коба иптсреса". Иако j c у првом 
ссту одговора Влада дала нсколи-
ко осповних објашњсља у всзи са 
овим прописом, што ЕУ нијс би-
ло довољно, n a су у потпитан.има 
затражили да им c c достави текст 
закоиа. 

- Тсксг Закоиа о спрсчавап.у 
сукобу интсрсса jc дат у Ансксу -
одговорили су из Владе. 

У првом сету одговора na 
Уиитник ЕК, који j c прсмијср 
Мило Ђукановић у децсмбру прс-
дао у Брисслу комссару за про-
ширењс Оли Рсну, С Т О Ј И да су ан-
тикоруптивие мјерс назначспс у 
Кривичном закомику, тс закоии-
ма о сукобу интсреса, кривичном 
поступку, државном тужилаштву, 
судовима, спрсчавању npan.a нов-
ца, заштитв свјсдока, државној 
управи... Всћина ових прописа, 
како c c наводи у одговорима обја-
вл.свим на сајту Владс, доставл.е-
ни су Брисслу у ансксима, али вс 
и Закоп о спречавању сукоба ин-
тсрсса. 

- Законом c c урсђују огра-
ничеља у Bpnicn>y јавнс функцијс, 
подношсшс извјсштаја о прихо-
дима и имовини, као и другс мјсрс 
за спречавање сукоба јавног и 
[фиватног интсрсса. Закон има 
чстири кл.учвс тачкс - начсла ко-

Приоритет 
ефикасно 

кривично гоњење 
Ha питање о приоритети-

ма у борби против корупци-
је, из Владе су назначили 
да су то ефикасно кривИчно 
гоњење, превенција и доби-
јање подршке јавности за 
спроведене реформе. 

- Први циљ ce остварује 
кроз специјализацију поли-
ције, тужилаца и судија, 
јачање капацитета надлеж-
них органа, примјену мјера 
тајног надзора и старање о 
привремено и трајно одузе-
тој имовини. Други приори-
тет ce остварује кроз по-
већање интегритета поли-
ције, тужилаца и судија, 
борбу против корупције у 
сектору здравства, образо-
вања и уређења простора, 
као и примјену закона о сло-
бодном приступу информа-
цијама и финансирању по-
литичких партија. Трећи 
циљ c e остварује кроз испи-
тивање јавног мњења, ин-
тензивне кампање за поди-
зање нивоа свијести о нега-
тивним посљедицама ко-
рупције, едукацију студент-
ске и ученичке популације -
објаснили су из Владе. 

Обећали Акциони 
план до средине 2010. 

Из ЕУ су у другом сету питања констатовали да je Акциони 
план за борбу против корупције и организованог криминала ис-
текао крајем 2009. године и упитали да ли су све мјере реализо-
ване и „постоји ли наставак". 

- Национална комисија je на сједници 23. фебруара 2010. годи-
не усеојила Извјештај о реализацији мјера за период јул-децем-
бар 2009. године, према којем je реализовано 72,3 одсто плани-
раног. Дјелимично je реализовано 13,2 одсто, a нереализовано 
14,5 одсто мјера - одговорили су из Владе, додајући да ce нере-
ализоване мјере тичу „политичких и међународних обавеза, пре-
венције и едукације, тужилаштва, полиције, есктерне ревизије 
буџета, Управе за спречавање прања новца, јавних набавки, По-
реске и Улраве царина. 

- У октобру 2009. године формирана je Радна група за израду 
Стратегије борбе против корупције и организованог криминала 
за лериод од 2010. до 2012. године. Групу чине представници ми-
нистарстава правде, унутрашњих и иностраних послова и фи-
нансија, управе полиције, за антикорупцију, спречавање прања 
новца, царина Врховног суда и Врховног државног тужилаштва, 
те НВО МАНС и ЦЕМИ. Планира ce да Влада усвоји Стратегију и 
Акциони план до средине 2010. године - обећали су из Владе. 

ja обавезују и мимо овог прописа, 
забрањена понашања, поссбпо 
тијсло којс прати гфимјсну зако-
на и санкције. Пропис проширујс 
обавсзс и забранс којс cc односс 
на јавпс функдионсрс. Примјсра 
ради, поссбпо cc сксплицитно на-
водс забраљсна дјсловаља јавних 
фупкциопсра, одрсђују трајан.а 
обавсза из закона. Следифичност 
закона jc у томс што ce on тсмс-
л.и na начслима којс нредставл>а-
ју правнс, али и моралне обавсзс 
понашања. Закон прописујс новс 
саикције, као што jc новчава K a 
sna - образложено je Брисслу у 
нрвом сету одговора. 

Ha питаљс о анализи државпих 
oprana или НВО о проблемима 
корупције са којима cc Црна Гора 
суочава из Владс су побројали нс-
колико истраживања Управс за 
аитикорупцију у всзи са интегри-
тстом правосудног система и ло-
калне самоуправе, док jc у том 
трснутку „било у току истражи-
Baibc у приватног ссктора . Кад 
су у питан.у истраживан.а НВО 
ссктчфа, у том дијелу истакнуто 
су аиализс исрцспцијс rpabana о 
корунцији МАНС-а, ЦЕМИ-ја и 

У додатпом ссту питан.а, чвји 
су одговори почстком сјсдницс 

доставл.спи ЕУ, из Бриссла су 
захгијсвали копкрстпс рсзултатс 
ис|раживан,а. 

- Судијс и тужиоци позитивни-
јс су оцијснили своју независност, 
непристрасност и правичносг од 
адвоката и вјсштака. Судије и ту-
жиоци истичу да на судовс никада 
нијс утидала политичка и извр-
iiuia власт. Са друге странс, код 
адвокага и вјештака нрсовладава 
мишл.ешс да jc тај утвцај попскад 
био заступлч;п. Псрцепција о ко-
румнираности правосудног систс-
ма jc всћа нсго што показују no-
да[дл који произлазс из дирсктпог 
искусгва испитаника - одговори-
ли су из Владс. 

Кад jc у питању истраживашс о 
корупцији у локалним самоупра-
вама, у другом ссту одговора, над-
лсжни истичу да су испитаиици, 
na скали од 1 до 10, ниво корупци-
јс оцијснили са 4,96. 

- Рангирајући сскторс у којима 
jc корупција пајизражснија, rpa-
ђани издваЈају one у всзи са из-
градњом обЈската, издавашсм 
грађсвинских дозвола и урбани-
змом - наводи cc у одговорима, a 
додајс да су сва истраживаља до-
ступна на интернст презенгацији 
Увравс за антикорупцију. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ ПРИЈАВИО ИМОВИНУ И ПРИХОДЕ 

Рифат 
арадио 
27.000 

Од плате у парламенту и члапства у УО 
„Монтенегроерлајнза г , потпредсјсдник 
Скупштинс Рифат Растодер приходовао jc у 
прошлој години 27.564 сура, чак 5.(К)0 вишс 
него у 200S. али je зато његов списак нспо-
кретпс имовине краћи у односу na прстход-
ни извјештај о имовини и приходима. Расто-
дер, који je и потпредсјсдник СДП-а, у извјс-
штају о имовиии и приходима пије таксатив-
но навео зсмљишне парцсле чији jc власпик, 
a из његовог картона nc може cc видјсти да 
ли je нешто другачије у односу na прстходпу 

годипу. У картопу стоји ,ЛН: 6.624, 4058 
11одгорица прсма докумептацији у прилогу 
(власпиштво l/l); ЛН: 1.930 Будва - према 
докумсптацији у ирилогу (власништво /); 
JIII: 668, 566 Бсрапс прсма у прилогу (вла-
спиштво /). 

У извјсштају за 2008. годину потпрсдсјед-
иик Скушитипс пријавио jc кућу од 102 ме-
тра квадратна и плац од 543 квадрата у Под-
1 о р и ц и , гарсоњсру у Будви од 32 квадрата, 
као и викспдицу у Бсрапама од 36 метара 
квадратппх. Гада je пазиачио да jc власник 

Жугићу ce не зна колико прилла 
И у картону директора Фонда ПИО 

Радоја Жугића такође има непрецизно-
сти, али у вези са мјесечном зарадом. 
Посланик ДПС-а наводи да je његова 
скулштинска плата 267 еура, a у Фонду 
862 „умањена за 404,92 за 452,06 - Н Л Б 
за остале обуставе 98 еура (мјесечне 
рате)". Он je прошле године примао 
1.663 еура у Фонду, 

Према његовим наводима из картона 
з а 2009. годину види ce да j e у Комиси-
ји Фонда ПИО примао и 135 додатних 
еура мјесечно, од Савјета за лривати-
заиију 300, скупштинских одбора 150, a 
у Социјалном савјету и Одбору за реви-
зију нијв имао надокнаду. 

Од прошле године Жугић je и вла-
смик 2.700 квадрата земљишта на Жа-

бљаку, те 99 метара квадратних у Кра-
шићима. Такође, тврди да посједује 
кућу са гаражом и Подгорици, површи-
не 227 метара квадратних. Пријавио je 
и умјетничке слике и уштеђевину у из-
носу од 18.900 еура. У претходном из-
вјештају навео je да има текућу штед-
њу од 7.000 еура и кредит код Монте-
негро банке у износу од 30.000 еура no 
уговору о лизингу за једнособан стан у 
Будви. Тврди да je возило марке „тојо-
та" купио на кредит, те да му je рок от-
плате 9.493 еура година и no дана. 

Његова супруга прима плату 700 
еура, a као и у претходном картону 
пријавила je плац од 400 квадрата на 
Жабљаку и акције у Институту „Симо 
Милошевић". 

дијсла парцсле, званс Стаишта, о д 7(Х) ква-
драта, к а о и зсмл,ишта Башта о д З.(ХХ) мста-
ра квадратних. Растодср je у извјсштају за 
2(Х)8. годипу устврдио да п о с ј с д у Ј С и шссти 
дио 1,5 хсктара парцелс звапс Paj, к а о и . 
мс шикарс површипс 3.000 м с т а р а квадрат-
иих. Растодер je тада иапомспуо да jc љива 
од 5(Х) квадрата грсшком уписана као ibero-
во власпиштво јср „сходпо породичном уго-
вору припада другом власпику". 

Растодсру jc нлата у Скупштипи 1.523, a у 
УО авиокомпаније 774 еура. 

Потпредсјсдник СДП-а пријавио jc овс го-
дипс и крсдит у износу од 68.358 сура (50.0(1) 
плус камата), тс да му jc мјсссчни изпос по-
траживања 718 сура, a рок отплате осам го-
дина. Он посјсдуЈе и возило маркс .мицуби-
ши" из 1990. годипс. 

Растодер je нријавио да љсгова cj 
Хазсра прима плату од 769 еура, док. к л к ^ 
наводи, љегове кћерке Мслита и Книта та-
кође имају пекретниис, али ce nc паводн у 
којој површипи. 

Замјеник врховпог државпог тужиоца 
Стојанка Радовић пријавила jc за прстходпч 
годипу плату 1 .(XX) сура мању у одиосу 
2(Х)8. када jc била специјалии тужилац > 
2(Х)9. г о д и и и Радовићева jc примала 1 . 9 1 0 
сура, a пријавила je и даје власпик erai 
Подгорици. Н Ј С Н супруг I I O B O Радовић наво-
ди да му jc илата у Порсској унрави 656 еура 
тс да jc од ауторских Г ф а в а ириходовао 4 ' I 
еура, a да има с т а м б с н и крсдит у И З П О С Ј 
20.000 сура. 

Т. Р 

ДИРЕКТОРАТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ НАТЈЕРАО ВААДУ ДА ОБЈАВИ ОДГОВОРЕ HA УПИТНИК НАКОН ШТО CE МАДРИДСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈЛ ЖЛЛИЛА HA ЕВРОПСКУ КОМИСИЈУ 

Корумпирана лржава не смије 
уволити правила 

Дарбшир 

V жалби АИЕ Генералнолл секретаријату за 
проширење EV ce наводи да би оило забриња-
вајуће да држава са нискилл нивоолл транспа-
рентности, и високим степеном корупције од-
pefcyje стандарде 

Влада jc објавила одговорс 
на Упитник Нвроиске комисијс 
тек након што joj je Гснерални 
директорат за проширеље ЕУ 
преко ЕК сугсрисао да то 
учини, саопштено jc јуче из 
МАНС-а. Генсрални директо-
рат je такав предлог упутио Ко-
мисији, након што je мадридска 
организација Access Info Europe 
(АИЕ) затражила од ЕК доста-
вљање црногорских одговора 
на Упитпик. Они су опомсиули 
да забрињава став ЕК да je 
Влада Црпе Горе тражила да 
документ ne буде јавап. 

- АИЕ сматра да би било за-
брињавајућс за европске гра-
ћане уколико би стандарде 
транспарентости ЕУ одрејјива-
ла трећа држава, поготово ако 
има низак ниво јавности у од-
носу на развијенс демократије 
и за коју cc тврди да има висок 
степем корупцијс (на примјср, 
Црна Гора je na 69. мјесту Ип-
декса перцепције корупције ме-
ђународне организације Грап-
спарепси иптерпсшснал) - иа-
води cc у гфопратпом допису са 
текстом жалос А И Е против 
рјешења ЕК, које je потписала 
директорица АИЕ Хелси Дарб-
шир, a којс jc МАНС доставио 
узЈучерашње саопштење. 

Из N1AHC-a још наводе да je 
АИЕ-у раније ЕК у Брисслу ус-
кратила пристуи црногорским 
одговорима на Уиитник, док jc 
у Црној Гори приступ одгово-
рима забранило Министарство 
за свропске интсграцијс. 

- Ha основу тога, А И Е и 
М А Н С покренули су другостс-

ncne поступкс иротив ових ии-
ституција Л И Е cc жалио na 
одлуку Европскс комисије из 
Бриссла док jc МЛПС тужио 
Управпом суду Минпстарство 
за свропскс иптеграцпјс Црпс 
Горс. МЛНС-ов управни спор 
рсзултирао je позитивпо и 
Угфавпи суд jc Мииистарству 
за свропскс интсграцпјс нало-
жио допошеп>с повог, закони-
тог рјсшсња којим би ce омо-
гућиб гфиступ одговорима na 
Упитник, али да Влада саоп-
штила да псће поступити no 
ирссуди све док траје процсс 
гфеговора Црнс Горс п НУ. Ha 
састапку у Брисслу, који су у 
уторак, 13. априла, имали прсд-
ставиици АИЕ и МЛНС-а са 
представиицима Гснералног 
дирсктората, објашњемо jc да 
je овај opran, пакоп добијаља 
захтјсва за доставл.ап.с црпо-
гореких одговора na Упитпик, 
сугерисао црпогорској влади да 
би они трсбало да објави одго-
воре na Упитник - наводи cc у 
саошптсњу МАПС-а. 

Опи иаводс да jc иаралелно 
са развојсм догађаја у Подго-
рици и Брисслу, ЛИ1{ 13. а 1 ф и -
ла поднио жалбу протнв рјсше-
ња ЕК којим ce одбија приступ 
црногорским одговорима na 
Уиитпик. 

- ЕК je у свом рјешењу ус-
тврдила да jc пристуи докумсн-
тима која су власииштво зсма-
ља којс нијссу члапицс ЕУ дс-
фиписап закоподавством тих 
зсмал.а и да Унија nc можс до-
зволити пристуи одговорима. 
АИЕ у својој жалби иобија те 

паводс, тврдећи да објавл.ива-
ibc докумепата у I'-У nc могу 
дсфиписати страпс земаља K o 
je пијссу члапице Упије и по-
звао ЕК да објави рслеваптпу 
докумептацију и достави пот-
пуи и утсмсл>еп одговор na 
жалбу поводом црпогорских 
одговора na Упитпик. Из АИЕ 
су папоменули да одлука црпо-
горскс владе да објави одгово-
рс ne ослобађа ЕК обавсзе 
транспарентности прсма гра-
ђапима ЕУ - наводи ce у саоп-
штељу MAHC-a. 

Они додају, што стоји и у 

тужби Л И Е мротив ЕК, да су у 
зсмљама, као што су Бугарска. 
Хрватска, Македонија, Руму-
нија и остале, одговори iia 
упитпик објављепи na дап или 
чак и [фије самог подношсља. 

Рапија одлука Владс да ne 
дозволи ириступ одговорич.. 
na Упитпик прсвснирала jc ци-
вилни сектор, М С Д И Ј С И :. 
горску јавпост да учеств\ 
дебати око тачиости црп6гог> 
ских одговора, али и шире, у 
цјелокуппом процссу ЕУ иите-
грација - оцијепили су из АИЕ. 

СВЕЧАНОСТ HA ФАКУАТЕТУ ЗА И Н ф О Р М А Ц И О Н Е 
ТЕХНОАОГИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА „МЕДИТЕРАН" 

Свјетски признате липломе 
Декан Факултета за информационе технологије Универл:тсг^ 

„Медитеран" Рамо Шендељ уручио je јуче мсђународно призк.... 
„Оракл" дипломе студентима основних и слецијалистичких с т у д и ј а . 
који су успјешно положили курсеве те ииформатичке компа: 
Ои je на свсчаности истакао да су студенти „својс знан>е показали и 
верификовали не само полагањем испита на факултету, B e l i и к з 
Оракла, компаније која дефинише стандарде и висок ниво знањ;: и 
овс области ва свЈетском нивоу". 

- Добили сте диплому коју иренознаје цијели свијет, и коју многк 
послодавци широм свијета захтијеваЈу приликом запослења. Ha 
овај начин сте и формално стекли предност приликом запослен>а. к 
иостали конкуреитни на свјетском тржишту рада - закључ; 
Шендељ. 


