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ПОЛИТИКА

страна

ДЕМОКРАТЕ И ГП УРА ОДГОВОРИЛИ НА ПОРУКУ ТАРЗАНА МИЛОШЕВИЋА
ДА ЈЕ ДПС СПРЕМАН ЗА РАЗГОВОРЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР ПОНОВО НИЈЕ
ИЗАБРАО ЧЛАНА ДИК-а

Без нових избора
ништа од договора
Позив Тарзана Милошевића доживљавамо као јецаје због неуспјеха режима да
разБИје јединство 39 посланика опозиције - каже Борис Богдановић

•

НОВИ избори У Ннк:шнћу,
умјесто једнопартнјских који

nолитнчким актерима којима
Црна Гора представља само

ће бити одржанн

средство за личио и п ородично

понављаљс:

12.

марта, и

богаћењс:
иовн1I .

парламентарних

избора услов су за било какве
разroворе са ДемократСI(()М
партијом социјалиста, oдroвo

рИ1lli су

j)"lc

-

иamасио је Богда

из Владе и владајyl\е парти
је је у више наврата саопurreио
да су спреми\{ да разговарају
са опозицијом. Међутим, осим

И3 опозиционих

партија на поруку палИТИ'!
тг днpeкropa ДПС-а Та рзана

деклapamвио исказане спрем

Мнлошеви&а да су у тој пщr
rnји спремни за разroворе са

иости, иије покренута I:II{IQU(ВR
конкретна иницијатива за рје-

опозицијом.

шавање политичке кризе.

Одбор није И3абрао кандидата за ДИК

Бошковић није
по вољи вnасти
Предстasницн
anадајуће
коалиције у АдмИИИСЧЈЗТИВ

одбора.
Чланови

иом одбору нијесу јуче при

тили су њсгов предлог да се

Х8ВТИJIи кандидатуру 8Ј18дИ
мира БоШ"'-О8иliа за члана
и

распише поновни други јав
IIИ позив за избор једног чла
иаДИК-а.
Одборје 23.јануара распи+

универзитета. Одбор је одлу

сао поиовии јавии коикурс за

из ДеМОКРЗТСkС Црне Горе

Пomредсједник Грађанског

су поручили да је љихов став
да нема nperoвора са ДПС-ОМ

покрета УРА Дрнт.и Аб.зо

виli казао је да је поиављаље

Држ:ав не изборие комисије

и љиховим експонснтимајер је

парламеlП8РИИХ избора услов
38 било какве paзroворе опози
цијесаДnС-ом. Ouје нamасио
да је понављање парламентар

из реда цнвилиог сектора

то субјект који изиrpава не са

МО договоре и споразуме, већ
и 33Ј«)ис које сами предлажу и
доносе. Посланик Демокрага

них избора најкасније заједно
са предсједиичким 2018. годи
ие став око шјег уиyrар опози
ције иема дилема ИIIИ различи

Борис Боrцановнl казао је за
,.дан" да је понуда опозиције

јасиа.

-

тих И1fтерпретација.
ко ће да припреми те избо

Позив Тарзана Милоше-

-

8иha доживљавамо као јецаје
због неуспјеха режима да раз
бије јединство 39 посланика
опозиције. ПОН)'дВ опозиције
је јасна и у односу на љу Де

ре, то треба да буде плод разго

мократе се неће nOMjepкm ни

спреман да идемо иа пријевре

за МИJlимет3р. Нема преговора

меие

о понааљању парламентариих

онда мисЈ1'ИМ да иема основа да

избора и поиааљању једно
пapmјских избора у опшmни
Никwиl\, о правно-политичком
и без6једпосиом разрјешењу
"државиог удара" и усповима

се отвара БИЈ10 КaКВII дијалог 

за одржаваље иоле фер и спо-

ламентариих

рјешења, а до њих можемо до

ћи и дијалогом. Ако дпС није
изборе,

рекао је Абаэовн1I.
Оnозициоие nЩЛ'Ије бојко
тују рад СКУП1lГПlне Црне Горе
и не признају ре-зултате nap-

бодиих избора

удар. мора 6иrи ријеwен
0n03мциja и дам мнcмcrиpa и на зшје

-r ДI се PaC8МjmIe ДlWI. . . . на Д1М,....

A6U08II

парламентарие

и36ора

OНr06PI FЏIWМ

16.

'- nocтoje НIj8М Дl1'МI се неки но- Пouno
IИ~У1ОМCll)'Чlју~ ~.

........ ДI аЈ npoцec:..,.. сеојмм током

l0III.

камо је

-

A6uo-

-

рекао је Бог

дaнoBн1I.
како је иетакао, о условима
опозиције се ие може распра

ВЈЬЗ11I и то је јасио као дан.

-

ПрниЦiШ је узми или оста

ви, који ДПС ие може изигра
ти оиако кахо је Шlигрзвво по
стиrnyre споразуме на штету

цiелокynyuе опозиције, aJW. и
укупие ПOЛИ'ПlЧКC ситуације
у земљи, која је 3ВЈ1anа у дра
матнчну
фазу
38ХВ3.Љујуl\и

избора

одржа·

иих у окroбру llрошле године
због чmьенице да су одржаllИ

у амбијенту ,државИОГ удара",
у којем иије било MOryhe сло
бодно юражавање воље гра
ђана.
Н акои најаве xanшења лиде
ра Демокрагског фрокта, ono-

зицнја је дОllијела једноrnасиу
OДI1yкy да бојкuтyје никшнћке
изборе, иа ко)е ће изahи само
ДПС и СоЦИјВ1Ulемократе цр-

•

ие Горе.

В.Р.

ЦЕМИ ПРЕдСТАВИО РЕЗУЛТАТЕ ИСТРАЖИВАЊА О ЦЕНТРАЛИЗ АЦИЈИ РУКОВОЂЕЊА
ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА

Представљају"и налазе ис

у
Црној
Горн
позицн
ју предсједннка политнчкнх

траживања у партијама које

странака карактсришу зиачај
иа кои центрација моћи, веома
израж:еиа овлaшtlења н мо
ryhиоcm щеловања које црпе
кз статутариих одредби , али
врло често и из неформалних
извора моhи, С80IПIIТtно је на

су иедавио основане, IOOOрдн

натор пројеката у ЦЕМИ-ју
ДубраВI(II Поповиli казала је

да је утицај npeдсједника У
случају демократске Црне Го
ре средљи до висок, из рвзло

га urro, како је појаснила, има
велнку моry!\иост да према·

панелу центра за моик-roрииг
И истраживање (ЦЕМИ).Та

же кандидат~ у великом броју

иевладииа организација јуче

ювршиих ПlЈела .

-

је представила иалазе истра
живања о npeэиденцијал и
зацији политичкнх nаp-пtја у
Црној Гори, у којем су анали

yrн ltaj предсједника је висок
и у великој мјери је изражен у

односу иа све категорије уму
тарпартијских структура. кад

зирали пкrање централизаци

је у I1Нтaљy Грађански покрет

је руководства и овлашl\ења

предсједника

УРА, утицај је дефинисан као

Демократс ке

низак до средљн,јер предсјед

nаp-пtје социјалнста, Социјал
деldократске паp-пtје, Соци

јалистичке иаородне партије,
Бошњачке странке, Нове срп
ске демократије н Покрета за
промјене.
Изврumа директорица ЦЕ

МИ-ја

НиIO:ОЛет18

ТОМО8иli

Када је у питању Демос.

са паЖ!па

иђ Шкреља казао је да је

"ИЈ"""".

БоШJ(Qвиtlе~

-

према

сију

том

десет

радиом

Пlјелу.

Soшковић је диruюми-

ниједаll

изборну коми-

чи ие

предсједник

члаиова

у

и

стапиом

саставу н по један ОПУИ Q
моћени представиик nод-

Ширеља: Они који насрћу на
посланике имају раэяог да 6јеи<е
~

_ _ _ одбора 6мо је """""""

~~са~наКОЈОЈ"OИIYТ"""'"
-АФ-О _ _ . _ -

.......- -

_."""'_"'дnc-је omyж6e из дФ-olIfil. су се то Pf,CItO тмјело м I1JeдCje,ctIIи
~ш.-а

___

м""""",,-

-10 ..10 _ _ Y"""'l"OCl1' """"""""

-~ДOJIаэеод оних моји су '1)IК1O!tIIТМ no ммmy-

ЦЦИjlмa- f88Пiјеона.
wмpeљв је ПCIP)"МO да је ту и ДI нема од 'teГa да6jeнtи.

-Онимоји .. ,.uвjyодтoraда и ....... нac:pfJyК1Н06м

.. _.ue- _ _

~

pasnor да бјеке -

1pe6aдa

НUIO је ан.

~ (дпс) МrPIН040 је да се CfIIOP8 ycnoви

Ја НICNf1I'IНИ

PU nacnatIИНI како би се ИJ6jernи темсм . .

цидIIКIИ. иaмчyftи да је оно wro се ~ дec:мno у cкyn-

~XOII\',","~.
- дно ДPIКIN" CIIН8 мм .... КIO noc:naнинa, c:eafe до
cmj8мc:т8o
ЭIIIПМТIfJМ CaN. &UIO у холу мnм на YIIМI.Of -

r.y

аоручмо је ан.

правник

днректор

н

изаршни

иемaдиtlОГ

удру

носилаца

жења Либертаск. као доказ

иог

да испуљава услове из јав
ног позива доставио је сву

ЦНВИЛIlОГ

тражеиу документацију. На
осиову

достављене

Meкrвцнje

доку ·

констатовано је

да формалноправио испуња
ва услове из јввног П03НВВ и
дужни смо да се изјаснимо о
љеговој кандидатури - и8.6tO
је шкреља.

изборне

листе.

Предсједника ДИК-а и јед·
члана.

представника

друштва.

нема

ДИlIОГ сектора и Универзи
тета именује Скупштина,
на

предлог

Администра

тивног одбора, иа
јавиог конкурса.

осиову

Четири члана сталНОГ са

става ДНК·а именују се иа
предлог

парламентарне

ве ·

hине, а четири члана, од ко

Нахон тога је саопштио и
рвзлоге због којих је oдnучио

јкк

да буде уздрJkВН иа rnасап. у
о Бошковићевој кандидатури
за члана ДИК-а.

ција.
За сталног члаи а ДИК-а
именује се и један представ

Жалим што данас иије

смо у прилици да разматра

ник ПОЛИТИЧЈСе n.apтије, од
иосио подносиоца изборие

мо пријаве више КЗlЏlJlДата

л и сте

38 чланове ДИК-а. То би да
ло могућиост да изаберемо

пљеност прИnaдIOlка мањин,

-

један

врши

функцију

секретарв, предлаже опози·

ских

за

ayrеитнчну

нзрода

или

засту

мвњииске

кандидата који ће нв и ајбо

иациоиалие

љи начии доnрннијети раду
кров ие ииcnnyцнје за спро

је и а претходним изборима

вођеље

избориих

процеса.

Симптоматично је то

urro

заједннце

која

освојила иајвише rnасО~.
За ч.ланове ДИК·а рани
је су изабрани Нпат. Пе
wиli, Љнљан. Р8дОlЬиli,

ру члаи ова извршних органа

Дритан Аба:IOВИЬ из Гра·
ђa~cкoг покрета УРА казао је

низација које се баве нзбо

МеРСУДин Дкyrовиli, Алек

партије, али и у процедурама
селекције кандидата - рекла је

рнма н које желе да ломно

caН/.lap Јови6евв6. Харис

Томовиhева у ПР цellТPY.

даје и еважно шта пише у ста·

за разлику од тих паp-пtја,
како је иавела, статутн ЉП-а,

туту партија.

СКУПШПIIIИ и 'Iа овом од

иеМIJre људе од утицаја кој и
су ayroиомни - казао је А6азо

ним рјешењима предсједник

казала је да се у npaxси деша
ва да предсједници партија,

сlfТ)'Rt1Ију. Констатовали смо
да

услед недостатка cтatytари их

цијanи:wа имају ДПС, СДП и

БС-а и Нове ие прописују већа
овлашћења свој им предсјед

рјешења, црпе моћ из нефор-

СНП. Предсједник CДn.a има

ницима по том пи таљу.

верзије

Држ:ав и у

једина која је достављена
скynurrn н ском

пријавио

чи

ДnC~a иема јака омaшhења,
док у пракси имамо другачију
блаже

органа

се

cтaryтap

ТИме објашњавамо
да

само и еКO/lИlСО

квн.дидатура

иије

има моryћиост да даје пред
логе - навелаје Поповиће~.

мноro ве!\а омашћења у избо

малиих извора.
љеницу

инк у

именоваље ТОГ члана ДИК-а.
На претхОДнн КОНКУРС, ко
ји је раСПИСВЈI 29. децембра,

рани

Лидери господаре партијама

иови други

прихва

позив за избор једног члана
ДИК-а.
Предсјединк одбора Љ)·

вора. Опози ција!\е имати своја

А6аэовић:mЦpИ<авни

n.... nIPНМX

чио да распнше

одбора

npeзнден,

Bн1I.

Џаба вам омaшhења ахо

В.Р.

има много иемвдиккх орга

прате с ве

urro

се дешава у

бору, а ни једна од њих ни
је npeДllожнпа кандидата за
члана ДИК-а - казао је пред
сједник Административи ог

Мекнli. Др.-и МfДојевиli,
Вељко 8ујовиli и Милисав
Ћорвli. За секретара )lJJжав

не изборие Jroмисије изабран
је Вељо Чаf)eновиli .

B~

