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ГЛАС ПРЕдСТАВНИКА цемИ-ја ПРЕЛОМИО ДА ДИК ПРОГЛАСИ ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗБОРА 

едовиl1 пресуди 
у корист ПС-а 
• Члан ДИ К-а из ДПС-а Наташа Пешић тоном сједнице ренла Дедовићу: .Добро је што 
си овано тасао и ислоштовао лравила" . 
• Нијесам ја 14. тас, него пети члан сталног састава ДИК-а . Треба испитати но су поје
дини овлашћени представници ноји су доведени само да тасају, а што се тиче спенула
ција о утицају на мене апсолутио су неистините - тврди Дедовић 
• Предсједнин ДИ К-а Будимир Шарановић насрнуо на члана Комисије Милана Радуло
вића из Позитивне, а затим и на Дражена Медојевића из ДФ-а, ноји је понушао да спри
јечи тежи инцидент 

Државка иэборна ICOМИсија 
утврдила је јуче, у ДPYrON ПО
кушају, npenимИИарнс резул
тате ПIIPJ!Э-... ентарннх кэбора. 
ОдпучУЈУhи гпас који је био 
неопходан ДеМОICp3ТСkOј пар
тији couнјапнста 38 нзrn&СЗ
аање npeлнwкнарНIfХ резулта

та H~a дао је представник 
ЦЕМИ-Ј8 У Државној ю6ор
ној mинсији 8л8LIО Дел08НЬ . 
Након rnасања, ЧlI8Н ДИК-а из 
Демократске партије соција
листа Нат.ш. Пеwн) про
Кl)МС lrrарисала је: ,Дедовиllу, 
добро је што СИ овако rnзеао 

н ИСПОWТ08аО правила", Де
ДOBкft је за "дан" казао да тај 
љен коментар кнје чуо. 
Према прВИМ резултатима 

ДИК-а, Демократска партија 
couијалнсга је ocвojнna 36 ман
дата. Демократски фрокт 18, 
Велика коалиција Кључ девет, 
а Демократска lJs!Ha Гора осам. 
Социјалдемократсmј партији 
су припала четири мандата, 

Соцмјалдемократама н Бо
wњачкој странцм по два, док 
I\е по једно послаинчко мјесто 
имarn Хрватска ll>Зђанска ини
цијатива и коanиција Албамuн 

о.мучно. 

Члан ДИК-а В.nадо Дел,08н.h 
саопштно је да иије бiU10 ни
једног фopwanнor pa3IIOгa да 
КОNисија не npornаси прели
минарне резулпrre парламеи

тарних избора. КоNисија, кахо 

је додао, није одnyчнаала о ре
гynариостн избора, ech само о 
броју rлacова и lIWIЛата које 
су освојllЛll учесиици избор
иor процеса. 

- Држааиа изборна !СОииси
ја је размarpa.ла нифориацнје 

-- д',,";ћ'~."~'~,"'~КОN~~ 
чивзnа о регуларнOC"Пf избора. 
иего О"J'QWе)J)ЛlOOl број rnacoвa 
је добила шја избориа листа, и 
то пpeтoчм.nа у мандате. То је 
техинчка радња !СОја је спрове
дена. Није БИIIО правнюс аргу
меиата lФјИNа би се оспорава
ли садржај записиика ми број 
yrврђеиих macoвa - казао је 
Дед08иh. 

Ои је Додао да је преrnедао 
КОМWlстам мпсријал, иаlWИ 
чега је доино одлуку да су за
писници и нзвјеnrraји ОИК-а 
попуњеЮ! у складу са зако

НОМ. ОИ је истакао да је прича 
о нерегуларности избора ал
сoлyrно леПlтимна за партије, 
али да се у органима изборне 
администрације мора одлучи
аатм на бази форме и прнмјеие 

""",. - ту нема ПОЛНТНЧЈСе приче . 

rnасова иа бази запи
извјеurrаја lФје су до

cтaвНJIe onuлииС1СС изборне ко
NНсије. Записнике су nотисали 
чланови ОИК -а и OП)'ИONohcЮl 
представници изборних листа. 
На бази тога, ДИК није oдny-

Не оспоравам право представ
ницииа партија да искажу став 
да ие прихватају peзynтaт избо
ра. као представник ЦНВIIЛIIОГ 
ceкropa, на бази оиога uпo је 
ypaдitJIЭ и организација IФЈој 
припадам, и објавила прели
Nииарие peзyлraтe у ю60рној 
нoI\и који се не разликују од 
ових које је yrвpДНJIa днк, то 
је једниа ()Д/Ј)'Ю! иза које са ... 
... огао да стане ... и lФја је ал
сoлyrно у смаду са заЈСОиоlol. 

Am су представннuи партија у 
бкрачЮlN одборима потписали 
записнике на осиову lФјнх су 
ОИК утврђивале резултате, 
UЛ3 са ... ја требао да радИN -
навео је Дедоаиh. 
ПрокомеlПарисаоје и оцјене 

даје његов rnас био 14, одно
сно од.луqујуhи. 

- Нијесамја 14. rnас, неroје
дан од чланова сталиог саста-

111 ДИК-а IWjH је 1)' вeh Двије 
године. Треба испитВТ1f ко су 
поједини OВJIашhеии представ
иици lФји су доведени само да 
mасају- иamасио је Дедовиh. 
ОН тврди да су спекулације 

о било К8К11ОМ ynщaју на њега 
IIC33IIOM за mасање anсолyrно 
иеиC"rnНИТС. 

В.Р. 

ОЦЈЕНА СОЦИЈдЛдЕМОНРАТСКЕ ПАРТИЈЕ 

ДПС изврwио удар на 
6ирачко право граЬана 

рате заједно. када l'Ie днpcnop 
пооицнје. једиии ннфоpwисаии 
о ДРЖйВном удару. тражити ро

КOIIник прсдсједници onштиие 
Гусиње - питају кз CДn-a. 

РЕПОРТЕРИ БЕЗ ГРАНИЦА ОСУДИЛИ УКИДДЊЕ ВАЈБЕРА 
И ВОТедПА НА ДДН ИЗБОРА 

СоuнјlЩДемократ<:1С3 napntja 
nоруч.ила је јуче ДeM~aтcкoj 
партиЈИ COUНJMмcтa да Је IWIna
ња завршена И да MOt"y да преста
ну са lЮНављањем rn}'l1OCТН чији 
је једи.ни цкљ прешlДа.ње грађа
иа, посебно иањИffСКI(;( нарада, 
које суу кaмnањи уцјеЊИ881l И , а 
чијој се nQЩ)шци данас надају. 
- Данас, хада CNO npe*иајели 
државни удар, треба ла обја
сните грal)амниа ко стојн иза 
њега. зашто се npeдсједи.ик Фи
.nиn Трсhи Вујаноаиh није Ol"7Ia
сно поводом ДP)U8НOГ удара? 
Како то АЗ nрелсједнИЈ( Влале 

о др.авиом удару и покушају 
соnствеиог хапшења "сазнаје 
из иеднја"1 Како Юlиистар уму
трашњих ПOCJlOllЗ не зна ниuпa 

о државиON удару - нarnашеио 

је у сaonштeњу. 
Из СДП-а се питају и кад he 

ДПС nOkpCиутн П()(;1ј'ПU про
тка РУХОВОДС1Ћ3 ЕКИIl-а које је 
прекинуло lOиуиикацнје усред 
државН(И" удара. 

- ко су Љ)'АН mји на аидео
сюuщима прде да за вас ку

пују rnасовс1 Am вам rюдмеhу, 
треба да oдroвapajy. а ако за вас 
купују rnacоес, треба ла oдroвa-

у тој партији сматрају да је 
удар иа уставио прзао грађана 
да t:IIободно бирају извео ДПС. 

- ко је n<жyшао државии удар' 
или ra СИNУЛИРао због избориог 
процеса, Nopal\e се одговорити 
у наредним данима. И тај he мо
рати да oдroвapa, ко roд био. Бс3 
обзира да пи га финансира upио
ropcкн ми руски КРИNИНал. за 
државии Y.118p ће неко морати да 
одговара. Било да је др*ааним 
ударом покушао да преузме или 

да сачуаа маст. Грађани очеку
ју пуну истину и од те приче нс 
можете побјеhн - поручили су ю 
CДn-a. вр 

Власт гуwи слободу говора 
Међународна оргаинзauнја 

Репортери без граница (РСФ) 
OCYДНJIa је ПрНllрсNеио YXНДII
ње anликацнја вотсап и вајбер 
за аријеме парламентарних из
бора у Црној Гори . 
Агенција за електроиске 
mмунихације и поuпамску 
дјслатност (ЕКИП) наложнла 
је саим теле!СОиуникационим 
операторИN8 да нскључе No
гућност коришhења аллика· 
ција вајбер и вотсап. који су 
ТО!СОМ дама ynотријебљеие за, 
К8ICO је тада иаведеио, иеже
љеиу комyниxauију са кори
сиицима. 

из РСФ-а Ilодсјеhзју да су се 
те двије мреже биле забраљене 
на неколико сати 16. окт06ра, 
а констатоаали су и хаllшење 

20 државл.ана Србије који су 
наводно планирали терори

CТJIчка дјеловања на простору 
Црне Горе. 

- Полиција је ПОСТВВНJIа 
ограде испред Скупшпше како 
6и спријечмз t.loryhe протесте 
наlФИ 06јављивања резултата. 
Иза кynиса, због иоryhих сце
нарија иасиља, терориC"rnЧ)(НХ 
аюпа и протеста, власти су по

кушале да забраном вотсала и 
вајбера спријече јавну препи-

ску између rpal)aнa. Блоки
рање алликauнја овог тмnа у 
neMoкpaтCIUIM земљама на дан 

парламентарних избора води 
кршењу и 38браии слободи го
еора, те и88ОдН на сумњу да би 
власти моrnе да yrичу иа спо

бодио юјашњавање грађања 
приликом mасзњз. Тнм прии
ЦИпом кваре избории процес 

-<:аопurrила је предсједница 
Репортера без граница Полин 
Алес:-Мевм. 
из РСФ су подсјстили да је 

Црна Гора иа 106. мјесту од 
180 држава по индексу иови
нарсюtX с.лобода. мв. 


