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ПОТnРЕДСЈЕДНИК РУСКЕ ДРЖАВНЕ ДУМЕ СЕРГЕЈ ЖЕЛЕЗЊАК ИСТАКАО ДА ЦРНОГОРСКА ВЛАСТ ИГНОРИШЕ
. ВОЉУ ВЕЋИНЕ ГРАЂАНА И НАЈАВИО

Увешћемо в
•
саНКЦИЈе ак

ућете у НАТ
са јучерашње нонференције у Мосиви

Црна Гора би имала више користи од војне неутралности, а
црногорска власт тјера сопствене граћане да одбаце историј

•

ске везе са Русијом и постану вазали НАТО-а

-

поручио Же

лезњак

Ceprej

reK30 Је јуче

руске Др

Ilутем

ЖС!IСЗЊЗК

rl3РJiамеlrraРIIИХ

веза у

свропским оргаllllзацијама.
-Не смије се дoroдllТlI да
Црна Гора crytш у Алијансу. У

да !Је МОСIo:SЗ би

Ј Н принуђеНII да уведе CI«IIIOMе кс С!lIllЩIIЈ!.: ЦРНОЈ Горн ако
уђе у НАТО. На међународној
МУ/lтнмсдијa.rнюј
конфсРСН1IIIји QДРЖЗllQј У МОСКIII1, ОН
је оцијешlO 118 би Црна Гора

ЦрНОЈ Гори се рЈСШ38а пнтање
и европске безбједности

118-

тачкама - истакао је Кобла
CHOHCKII.
За ЦpIIY Гору, као малу др
жвву на Б:UlкаIIУ, најбољи јс
ОКВНР војне IIcyгpamloCТlI, ко
ји бll био ФУIIКЦИОЩЏlаЈ\ кроз

гласио је ЉIХЗЧОII.
Дирекroр Балканског центра
за мсђународну сар;щњу 8ик

11IраНЦИЈе Руске ФедсращtЈе јЈ

имала више користи од војне

торЈ(ОЈlбllllовскн казаоје даје

I1I...'УТРЗЛlIOСТII. Жcnсзњакјс оп

IlеОПХОДШI КOIICWlllДaЦ.llja ор

Т)'Ж11О upllompcкy власт да тје

ра сопствене грзђанс да одбаце

l"Зннзација у Русији како би сс
реаJlИЗОвали руски jB8HO-ДрУ.

Демократске Ilвродие партије
"."ојll су уorествоВ8ЈШ иа /lO.~e·
иутој .иултнмедијмиој конфе-

IIсторијскс везе са Русијом и

штвснн пројеlml у Црној Горн.

постану вазали НАТО-а.

-Морамо

-НетаЧIIС су Т8рд1Ье да се иа

МllјСНИ11t односи IIЗмсђу Руси
је и Црне Горе У ТОМ случају
од СЗIIIЩИЈ3 ће имати

да

ШТНТlIМО

ИII

тересе Ј 0.000 IIIIШIIХ ,"рађана
у Црној Гори. Морамо да се
боримо за Црну Гору, за Ilаше

КОII уласка у НАТО IIсће про

сунароДllИке,

uпете

као

што

смо

се

бори.nи н у Украјини 11 дpyrnM

НАТО-а. казали су ФУИКЦИОIIС
ри Нове српске демокрзшје и

pcllЦ.IIJII

псн::редсувом

ВIIДео

ЈШНка. са црногорске страllе
учествовали су лидер Нове
Дндрија

МаИДllћ,

предсјед

НlIK ДНП-а Милаll Кllежекић,
потпредсјеДlШК Нове 11 чnан
ПредсјСДllииrrва Демокрпског
фронта СграХИlЬа Булајић

ll>a~allH Приморја и ЗИМСКИХ
центара на сјеверу Црне Горе,
туристи'!ке агенције и хотели.

Они који изиосе такве тезе не·
ПРllјатсљи су и Русије и Црне
Горе - подвукао је Железњак.
Члан

Комитета за

везе

са

rlр имању Црне Горе у НАТО и

Наставити

.
ДИЈалог

протести КО/И траЈУ од

може уиинути посланични имунитет и лишити

народне

партије

Ниншићу. ОКУПиО Је

их слободе. ЧеЛНИЩI НАТО - а. ноји у сво/им ре

12.000 ЉУДИ (У граду који

довима има Турску иао диреитног понровите

има

становника) Ј.1 на њему су ЈОШ

ља терориста. што Је постало очигледно након

рушења русиог авиона. мораЈУ бити свјесни да

о рга НИЗ 0вање поштених и правичних избора.

ће евентуалним ПРИЈемом Црне Горе у своје

На пр о тесту Је. тако!'Је. исназана жеља за сна·
жењем односа са Србијом и РуСИЈОМ. а такоћЕ'
ЈЕ' не гаrщ'ним ОЦИЈењено IIЭСИЛНО форсирэње

системом и сумњивим везама

01-:0 57.000

РЕ'lt<и ~ы за приступ Црне Горе у НАТО-у

Јенс Столтен6ерг је ренао да је изр~авање става кроз
протесте нормално у демократсном друштву.

нано би наставили раЗМЈену

-Мора,,,1Q да прихватимО да постоје раЗf1ИЧита мишљења и
У вези са важним питањем нанео је придруживање НАТО-у.
Неliу да спеиулишем но crоји иза npOTecJiI и има ли улоry,

нонцепта

наше

ствар је у томе да је легитимна авар да

државе.

мишљења о HдТO~y

-

nocroje

различита

назао је Столтенберг.

-

редове примити државу са нетранспаренпшм

-

истанао је Же

лезЊдН.

ОН сматра да и сам НАТО ризикује да изryби

ИЗЈа

СВОЈе лице и профил ако МУ народ Црне Горе

в и џ ј е rtI елезЊilК.

т об ра на с илно СРУШИЛil опозиционо насеље са
61:HO~1 и шаторима, да БИ 24. онтобра 6рута.лно
РOl:. б.,п а t4а С U8НИ народни протест протие Ђу

отнаже учешће У организаЦf1ЈИ НОЈа претеНдУЈе
на г лобално лидерство.
-3ато свана важна ИСТОРIlJсиа одлуна у де
мократскОЈ држави мора бити заснована на
~1eћYHapOДHOM праву и слободно изражеНОЈ

><d h Qв"ћ евог реIt<И ~1а.

80lblI грађана -

ОН је додао да Је друшrвеНО-ПОЛИТИЧКII нон
фll llk 1 еСI· алирао

HaKOII ШТО Је ПОЛИЦИЈа 17. ОК

и члан llредсјеДНИlIlТва ДФ-а

МилаЈI Кнсжсвиh је реЮlО да

и [lpeдcjeДlНiK политичког са
вјета ДНП-а Предраг Булато
вић.
-Они су руским колегама ре

јс значајlЮ да Русија IIОДРЖИ

Лидер Нове српске демокра

нонфереНЦИЈеу Црној Гори.

28.

једном п оновљени захтјеви за оставку Владе и

ropcко друштво.

Русне Федераци/е на на
ставак ове ме!)ународне

неyrpалности

новембра У

Истакли су да би свака .цру

позвали су саговорнине из

ставова ПОВОДОМ

27. септембра.

-Последњи митинг. одржан

гачија OДIIУка била противна
всlUшској вољи грађана, шro
би AOAlmlO поднјелИJlО ЦРНО

Представници Нове срп 
сне демонратије и Демо

војне

настава к ду боке друштвеНО-ПОЛИТl1чке кризе У
ЦРНОЈ Г ори. због КОЈе СУ и усли/едили народни

Т1tви учnањељу Цp IlC Горе у
НАТО н да би у ~учају доби
јаља IIОЗНВIIКЦС oдnyкy о свеи
~lНом учлatьeњу у ту вojlty
алијансу морали донијети ис
кључиво грађани на демокрп
ски cllpoaeAclloM референдуму
- caonurтello је 113 ДНП-а и Но
вс српске демократије.

покушати да утичу на одлуку о

прогону од стране режима.

након 21".. октобра. изпожени су лидери опо
зиционог савеза ДФ АнДРИЈа Мандић. Милан
Кнежевић и СЛавен Радуновић, којима режим

кли да се всћина '"Рађана l1ро

дијаспором 8аеНЈlиј Лнхач ов
казао је да ће посланици Думе

нратсне

-Политичком

Пре~1 i1 Щ..LJени Сергеlil Жеnезњака. ПОДЈепе
по пит а њу евроатnантских интеграЦИЈа само СУ

П ОТllредсјСДНI1К
;.ка1lне думе

Режим ПРОГОНИ опозиционаре

тије Аидрија Мандић оцнјенио
је да ће избјегавањс рефереН
дума имати НСllредвиђсне по
следице.

-Црна Гора ће уhи у поли
ТИЧlCи вртлог који ће довести
до ивице суtroба у земљи -упо
зорио је он_

закључио /е Жепезњак

иеугрЗ1II1ОСУ11

Cl«lj породицн.
-Али, llредc:roји још IIOClIa, а
то је ПОЗllВНlща Цplloj Гори да

Црне Горе н да зајСДlIО са НА

3811О'"1llе процес uриcryпања, и

ТО-ом буде ,ьсн гарант.

то би била ИС1"Оријска одлука.
Био би то СШ"ИаЈl да иаставља·

l«Iицеnт

војне

-Тражимо

отворену

подр

шку Русије, као urro Миsю
Ћукановић има директну 110дршку НАТО-а. Присуство Ру
сије у Црној Гори од изузетног

је 3I\ачаја и за Русију и за Црну
Гору када је ријеч о о.држава
љу рефереllдума - IЈагласно је
Кнежевиh.
Министри чланица НАТО-а
требало бн у сриједу ујугру у
Бриселу да објаве одлуку о ПО
зиву за ЧJIaII(;тво Црној Гори.

Наводно је I1ОЗИ8 за чmшство
всћ договореll

lIa

амбасадор

ском ннвоу.

Генералии секретар НАТО-а
Столтенбс:рг рекао је да
НАТО још није донио одлуку
о позиву Цplloj Гори за ЧJiзн
ство. Он је ив конфереицији за

Jellc

ИОВlIнаре у Бриселу рекао да је
Црна (ора прешла веЛIIКИ пут
ка прм.дружнВ8њу eBpoaТJIalrт·

мо са псн::већеllошhу Заll8ДНОМ

БаЈlкану и ПОЈlНтицн отвореиltX
врата - "авсо је Croлтcнбсрг.
ОИ је додао ла у овом тре
нутку нс може прејудицирiПII
кахва ће бlПИ oдnyкa минисгз

Р'·
-Очскујем да МИIIНС'ТрИ од
луче да пи ће ПQ"Ј8аТИ ЦpIIY Го
РУ да IIОЧllе 11реГО80ре о при
ступању, тако да су пред ЈЈвма

два важиадана- рекао је Cro.nТСllберг.
На IIИтањс urra МИCl1и какво
је стаље са јавиом поДРшком и
дв ли сматра да Русија tla иски
Н8ЧIШ .ели да блокира проши
рењс НАТО-а, Стоптенберг је

рекао да ће министри у срије
ду ОДtlУ'11ПИ О II03ИВУ И да ће
lIаllWН тога 28 земаља чnаиица
РiПllфико8ЗТll одлуку ако Црна
Гора буде позвана
bP-м.в

НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ О ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ НА БАЛКАНУ ДРИТАН АБА30ВИЋ УКАЗАО

~~;:~~~;:'~~~E дПС Ј" е коруптивни покрет
ри КОЈа oMoryћaBa да не изr)"бe

свој ндснтитет У процесу при

eICDHo.....cI)' н соцнјanиу ЛОЛКТII
lCy - ИСТ8кnа је Штајllакср.

лагођавања друштвеним проце
сима, оцијеllИО је предсједиик

ДОМllНаитне

IIа

з.ападном

Ба!IUIlУ на lIеки начин су своје

lCOpијене повукле из хомунltЗиа.
То llOдразумнјеза јаког !tидера
и ocjel!aj да је na(JIllja држ:ава и
ювор oncraнQ.. То јс ТренynlО

мапирање

ран СтојИЉК:ОIIнћ оцнјснио је

на. снази у Црној Горll - IIOЈ8Абазовиh.
Он је II3Пlасно Аа дпс Iсије

да IIОЛIf1'Нке идеЈlТитста још ДО

ништа друго неl"!;) страlllЮИД

политичке сцене земаља запад

МНllИрају 1/8 проcroру 1l1f18lUlOr
Балк:ана зато што су за неке од
тих држаsa Olle troИСТИl)'ЦlfjсICИ

КОРУIIТllIIИII IIOкpcr, КОЈII Је "РО

Демоса

Миодраl" Лекнћ .

Професор 1\8 Фuyлтету nо

На

ЛИТИЧlCих Ilayкa у БсОI"рМУ зо

јучерашњој регионалној lCOифе

ренцији

.. ИдСОЈ10ШКО

ног БаЈIКа.нз", коју је организо
В80 Цеlf1"Зр за мониторииг и ис
тражнвањс ЩЕМИ), 011 је кззао
да се у Црllој Гори појааљује

Ilроблем да

napntje

OCIIOB.
-У МаКСДОllllји и Босни

шје суви·

ХерцеroВНlIК то јс

ше, инсистирају на идеОJlоrnји
п ИДСlmrтcтy риз11кују да буду

МIIСЛИМ да су

. -с друге страие, 110ст0јll РИ

зик да нско ко је у СТ8ЛЈIОМ
IlраtмaТIIЗ.чу
ПРИSlагођавања
DOТIlYHO НЗЈ-уби идентн.тст. То јс

.}tl>об:lем IЩТlија да нађу мјеру
-:- да ЈП:: буду сmmlС1'IIЧКИ клуб

који IIма своје идсје. а с друге
orpaHe да нзбјеn1У ДllellllY тра-

jacllO,

"

алll

оие доминаНl1Iа

пнтања ча" у Ср6lfjи и Црној

~арПtllanИЗО88lrе.

t

но

ЦрнОМ Гором влада странноид: са јучерilШњег окрутог CПlЛil

ку, АВ буду без IIДCIIТIIТCn
ис
та".-ао је Лекнh.
АмбасlЩОРка Њсизчке у цр

)'xвanm! C"""OIIO~ICкy, СОЦlljanну,
у"утр8шњу н спољну ПОlfИТНКУ.

ГОРII. r.цjc та питаља више ннје

CHIIO јс

11

ммјеиио MHOI'O и МIIОГО ИДООJlО
rnJa и сада заробио IЩСWlОГМЈУ
IlсзааИСllе Црне ЈОре.
РСnlОНЗnИ3

IФllферснlI.И-

ја је o;:q»К811a у П8р11lерству са
Фotwщнјом ФрИЩШХ Еберт.
а дио је је иСТОИМСНО!' llројс".
та. ЦIUЪ Ilpojcктa је IЩСОЛОШW

су од домниаИl1l0Г HllТepeca за

~lаllнрање партја у

гpaђal!C казао је CroЈIIЉIФВllh.
ФуIIКЦНОIIСР
rpaђallcкor по

кра) НСПlfТ1lВ8М ОЦllоса изме

ној Гори ГУДРУII ":Лизаби
IllтајIl8"-СР казала Је да се ПО

-Највumије је виЩCТlI кахо
једна паРТllја која жt:ЛН д8 буде
на масти, Н.'ЈИ је веll на масуи,

крста УРА .Цритаll АбазоенЬ

сматра даје Црва !'ора од прст-

јJl(ТII'IЮI lIap-пfjа мора АефНIIН

жели урс:дкти структуру /lOIШ

преузсла IlегатиВIIОСТИ.

сати по llро!'раму. који мора оо.

тнке једне лржзве , прије свега

XOДllOг Ј(()МУIllIСУНЧКОГ

clIC"reMa

--Све странкс lФјс су тренут·

IIPlloj

Горll

ђу ндеOnОIllКС основе програма

пвртија 11 IbIlXOвor Yllyrpallllbe!
фУИlCltиОllltсања. у Itиљу разво
ја YllyтapllaPТl1jcкe дсмократије .
као Ii дсмокраТllје УОIl1I1ТС
МВ

