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Црногорски премијер Мило Ђукановић оптужио је лидера опозиционог Покрета за
промене Небојшу Медојевића за стварање амбијента сличног оном у Србији када је
убијен српски премијер Зоран Ђинђић.

  

Премијер Ђукановић је истовремено као неосноване одбацио, како је рекао, злонамерне
оцене да је Црна Гора држава криминала и додао да Медојевић инструира разне
новинаре из окружења да пишу о Црној Гори као земљи организованог криминала.

  

Медојевић је такве тврдње назвао монструозним и позвао Ђукановића да, ако има
доказе, против њега поднесе кривичну пријаву.

  

Премијер Црне Горе одбацио је Медојевићеву понуду да буде део државног фронта у
борби против организованог криминала ако, како је рекао, "ни због чега другог, онда
због Медојевићеве партиципације у ономе што се десило у Србији у стварању амбијента
у коме је ликвидиран један премијер".

  

"Оно што радите последњих седмица је понављање тог сценарија", одговорио је
Ђукановић.

  

Ђукановић је у црногорском парламенту, у оквиру "премијерског сата", подсетио да су
високи европски и НАТО званичници саопштили да ће Црна Гора до краја године добити
безвизни режим и највероватније позив за Акциони план за чланство, а наредне године
и статус кандидата за чланство у Европској унији.

  

"Црна Гора се не би могла ни примаћи НАТО-у да у њој влада организовани криминал",
изјавио је Ђукановић, одговарајући на Медојевићеву претходну оцену да Црна Гора није
независна од организованог криминала.

  

Ђукановић сматра да је очевидно "да Црну Гору боље и реалније види европско
окружење", што, како је рекао, значи да "она није онаква каквом је описује Медојевић".
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Посланици опозиције су на јучерашњој седници парламентраног одбора за безбедност
изјавили да се у Црној Гори не осећају сигурно и да се у њој налазе лица с Интерполових
потерница.

  

Наведено је да је српски бизнисмен оптужен за нелегалну троговину цигаретама Станко
Суботић Цане виђен у Пљевљима како се шета с градоначалником тог града, а да
Звездан Терзић, бивши председник Фудбалског савеза Србије који је оптужен за
малверзације, повремено борави на Светом Стефану.

  

Председник Покрета за промене Небојша Медојевић рекао је да се лично не осећа
сигурно и да му је прећено. Додао је да "полиција не хапси главне наркобосове у Црној
Гори и да због тога сматра да полиција с њима сарађује, као и да им даје логистичку
подршку".

  

Медојевић је рекао да је још прошле године у парламенту указивао на криминалну групу
из Котора која контролише шверц кокаина и да су неки чланови те групе пре неки дан
ухапшени у Србији, а да црногорска полиција ништа по том питању није урадила.

  

Додао је да има податке да су припадници Агенције за националну безбедност
спречавали припаднике полиције да врше свој посао, на шта је Веселин Вељовић,
директор црногорске Управе полиције рекао да нема такве информације.

  

Вељовић је рекао да су тенденциозне и нетачне тврдње Медојевића да припадници
црногорске полиције не хапсе наркобосове и додао да "не могу по Црној Гори ићи у лов
на вештице на основу нечије перцепције".

  

У извештају Управе полиције за 2008. годину, који је био на дневном реду, наводи се да
се наставља пад криминала и да је у односу на претходну годину мањи за 10,6 одсто.

  

(РТС)
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