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ТРАЖЕ СЕ
ПРОМЕНЕ, А
НЕ ПОДЕЛЕ
С

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЦГ

ћемо имати заједнички потписани документ који показује оданост идеји и жељи за
правим променама у Црној
Гори, поручили су из Фронта.
Пре неколико дана ДФ је
Кључу понудио неколико

и да нико не може имати
имунитет од суочавања са
правдом, као и да ће изборна опозициона листа која
освоји највише гласова на
изборима предложити кандидата за премијера.
Лидери коалиције Кључ
потписали су споразум у
вези са формирањем нове
владе који је такође базиран

страни јер треба да се у последњим данима кампање
окренемо нашем примарном циљу - обарању актуелног режима. Нова влада
биће формирана без ДПС и
Мила Ђукановића.
О потезу Кључа да ДФ-у
одговори својим принципима, који су готово истоветни, Небојша Медојевић, је-

МИОДРАГ Лекић, носилац листе коалиције Кључ, позвао је остатак
опозиције да оштрицу критике окрену искључиво ка ДПС и њеним
коалиционим партнерима.
- Не бисмо волели да ова кампања буде пресудна за суд грађана,
јер треба да буде пресудно оно што је било ових 27 година. А шта је
све било најбоље говоре биланси - само ћу навести да годишње на
национални дуг земље плаћамо камату у износу од 76 милиона, а
да рецимо социјална давања износе 72 милиона евра. Те цифре су
катастрофалне - каже Лекић.

ГЛАСАЊЕ Очекује се подршка бирача

принципа за формирање
нове владе. "Споран" је био
четврти принцип, да у новој Влади неће учествовати
министри из Ђукановићевих влада, након чега су из
ДФ поручили да су спремни
да га избришу. За остале су
сагласни - да се одлука око
учлањења Црне Горе у НАТО донесе на референдуму

на пет принципа. И он ће
бити упућен свим опозиционима партијама.
- Ти принципи налазе се
на линији наших ставова од
почетка, и надамо се да ће
своје потписе на ове ставове ставити и други, казао је
Лекић, на конвенцији у Будви. - Након тога, очекујем
да ову причу оставимо по

дан од лидера Фронта, каже:
- Кроз понуду Кључа прихваћена су наша прва три
главна принципа око којих
се опозиција окупила. То
су да нема Ђукановића и
ДПС у Влади, да је за НАТО
предвиђен референдум и да
нема имунитета од кривичноправне одговорности. 
В. КАДИЋ - С. ГРЕГОВИЋ

НЕАЖУРНИ ВАЖНИ ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ НА НЕПУНИХ ДЕСЕТАК ДАНА ПРЕД ИЗБОРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

"Успаване" изборне комисије

Центар за демократску акцију: Бирачи имају право да буду информисани

ЛЕКАРИ ОДЛАЗЕ
ЗБОГ ПЛАТА

ДИРЕКТОР Клиничког центра
Црне Горе Ранко Лазовић рекао је да су због малих плата
само ове године ту установу
напустила по два офталмолога и уролога, један ортопед,
специјалисти оралне и грудне
хирургије! Док су лане из истих разлога отишла још три
лекара - офталмолог, ортопед
и специјалиста клиничке микробиологије. Лазовић је додао да су за то време у радни
однос примљена по два патолога и радиолога и пластичног
хирурга, те да су сви млађи од
36 година. Због тога су у априлу
били присиљени да одобре 28
специјализација, у јуну још 56.
- Клиничком центру, према
систематизацији радних места
која је урађена пре петнаест година, тренутно недостаје 3.100
запослених. 

ПОДГОРИЦА - Седам дана пре
избора већина општинских
изборних комисија не објављује све важне информације које се тичу овог догађаја, саопшили су из Центра
за демократску транзицију
(ЦДТ). Они се позивају на
Закон о избору одборника и посланика, по коме је
ОИК обавезна да има своју
веб-страницу на којој одмах
објављује све акте и податке
од значаја за спровођење
избора, као и привремене и
коначне резултате гласања
на сваком бирачком месту.
ЦДТ наводи да ОИК Гусиње нама интернет презентацију, док је ОИК Жабљак
представљен празном секцијом на сајту општине.
- Интернет страница општинске изборне комисије
у Плужинама садржи податке са претходних избора,
али нема ниједну информацију везану за изборе 16.
октобра. На интернет стра-
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЛУКШИЋ НА
НОВОЈ ФУNКЦИЈИ

ОШТРИЦА КРИТИКЕ

Демократски фронт саопштио је да очекује реализацију обећања које су
представници Кључа дали
- договор о новој влади без
Ђукановића и ДПС, који је
за викенд подржан и лично
потписан од стране Миодрага Лекића, Срђана Милића и Жарка Ракчевића.
- Унапред се радујемо што

Факс (020) 201-485

ПОСЛЕ НЕУСПЕХА ЗА УН

ДФ и Кључ уверени да ће се нова влада формирати без Мила Ђукановића и ДПС
Црну Гору, рекао је Мило
Ђукановић, лидер ДПС, на
промоцији у Бијелом Пољу.
- То раде да би неморално
и незаслужено, уз подршку
извана дошли на власт, мимо воље грађана.

(020) 201-496

Подгорица (020) 201-486 novostipress@t-com.me
Будва (033) 459-767
novostibudva@t-com.me

ПРЕД СКОРЕ ИЗБОРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ЗАХУКТАВАЈУ СЕ КАМПАЊЕ И ЖУСТРЕ СВАЂЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

АБИРАЈУ се црногорски опозиционари око
једног крова уочи избора 16. октобра, оцењујући
да једино тако могу срушити дугогодишњу владавину
Демократске партије социјалиста. Иако се ових дана
"гађају принципима", Демократски фронт и Кључ тврде
да то неће на крају довести у
питање стварање победничке коалиције, док им подршку дају Демократе Алексе
Бечића. Међутим, из ДПС
поручују да се као алтернатива власти, нуди подвала,
јер је нуде исти људи!
- Коалиција Кључ и Демократски фронт после
избора могу формирати
једино владу у сенци. Нуде
нам исто што су нудили уочи референдума - да се одрекнемо себе и постанемо
неко други, да се одрекнемо
својих интереса и следимо
туђе, да се одрекнемо заклетве прецима који су крв
проливали да одбране Црну
Гору и њену слободу, и што
је најгоре, да заборавимо
на завет нашим потомцима
да ћемо им у наследство
оставити још бољу, просперитетнију и стабилнији
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ници Општине Плав једина
информација о предстојећим изборима је изборни
календар.
Позитиван пример је
ОИК Мојковац, који објављује све информације од

значаја за спровођење избора, као и ОИК Рожаје,
Тиват, и Шавник, наводе из
ЦДТ-а. Подсећамо Државну
изборну комисију да транспарентност избора значи
пре свега транспарентност

1.400 ПОСМАТРАЧА
ЦЕНТАР за мониторинг и истраживање (ЦЕМИ) предао је ДИК-у
списак од 1.400 посматрача за акредитацију, који су се пријавили
за надгледање избора 16. октобра, саопштио је шеф посматрачке
мисије ЦЕМИ Ђуро Стојановић.
- То представља до сада највећу посматрачку мисију у Црној Гори.

органа за спровођење избора, и позивамо је да прикупи и објави информације о
персоналном саставу избоне администрације на свим
нивоима.
Право гласа на недељним изборима има 528.817
грађана, што је у односу на
претходне више за 17.412
грађана. Према подацима
МУП-а број новоуписаних
бирача је 38.021, док је из
списка избрисано 22.616
људи. Ради се о особама
које су умрле, док на основу губитка црногорског
држављанства из бирачког
списка је избрисано 375
бирача, а због одјаве пребивалишта избрисано је 155
бирача. Број грађана који
су променили име је 11.219,
док је оних са измењеним
јединственим
матичним
бројем 92. Број бирача којима је промењено бирачко
место је 121.176. 
В. К.

НЕКАДАШЊИ премијер и шеф
црногорске дипломатије Игор
Лукшић нови је директор компаније Prajs Voterhaus Kupers за
југоистичну Европу. Он је био један од кандидата за генералног
секретара УН али је због слабог
пласмана у два круга гласања
повукао кандидатуру. Лукшић је
након изласка из политике крајем прошле године решио да се
опроба у водама бизниса. В. К.

НИКШИЋКА МЗ ВИДРОВАН


НОВА
АМБУЛАНТА

У НИКШИЋКОЈ Месној заједници Видрован, која у десетак
села броји око 4,5 хиљада
становника, отворена је у
оквиру Дома здравља амбуланта опште медицине, за чије
реновирање и адаптацију је
новац обезбедила компанија
"Унипром" Веселина Пејовића.
Почетак рада амбуланте озваничио је министар здравља
Будимир Шегрт, који је казао
да се пример Никшића показао
веома успешним.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА


ПРОВЕРА
БИРАЧА

ДРЖАВНА изборна комисија
предала је 1.206 уређаја за електронску идентификацију бирача
председницима Општинских
изборних комисија, казала је
чланица ДИК-а Наташа Пешић.
Предаја и превоз уређаја, поручује Пешић, иду по плану.

СВЕЧАНОСТ У ВЕЉЕМ БРДУ


ПОТЕКЛА
ВОДА

ПОТПРЕДСЕДНИК Владе Црне
Горе Петар Ивановић свечано је
отворио водовод Веље Брдо, са
којег ће се снабдевати домаћинстава са тог подручја подгоричке
општине. Ивановић је честитао
мештанима на доприносу и залагању да се водовод заврши.
Инсталисани капацитет водоводног система довољан је за уредно
снабдевање око 600 домаћинстава, a наствиће се са даљим ширењем водоводне мреже, за шта
су већ обезбеђена средства из
републичког и локалних буџета.

