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mandata i sa potencijalnim 
koalicionim partnerima so
cijaldemokratam.a, koje 
imaju dva, kao i HGI i LP 
koje imaju ро jednog 00-
Ьоrnika, пе mof.e dOCi do 
natpoloviCne уЮпе. 
VeCinu u lokalnom parla
mепш koji ima 33 тјestз, 
mogu Сопniraб оpozјоопе 
stranke. 
Sзвоуоrnik "Vijesti" ka

ио је da оpozјсјја oeekuje 
objavljivanje zvaniCnih re
zultata izbora u Кotoru, ka
ko Ы зе i fопnalnо utvrdila 
поуа skupstinska уЮпа. 
Na sastanku predstavnika 
ороиаје је utvrdeno i da se 
do kraja poStuju predizbor
па оbeCa.nја da ni па koji 
паCin пеее fonnirati vlast 
за DPS. 

OPOZICIJA DOGOVORILA POSTIZBORNU SARADNJU 
Opozicionari su konstato

УаН i da postојј velika рто
gramska saglaSenost medu 
partijama, kao i da odmah 
nakon potvrde izbornih re
zu1tata пеЬа poeeti sa spro
vodenjem dogovorenog. Cekaju rezultate 

da vode Kotor 
ukoliko opozicionari 

sprovedu dogovoreno поуи 
v1ast u Kotoru Соrшiraее 
Demokrate i DF koji im.aju 
ро pet mandata, SNP i SDP 
koji imaju ро tri predstav
nika, kзо i URA koia ima 
јed.nog odbornika. Celnici 
ЬЬ ратја juёe su па sas· 
tanku konstatovali da $8-

radnja opozicije пеЬа da 
bude osnov зршуanја i оЬ
поуе Kotora". 

N 
ovu lokalnu vlast 
u Kotoru апјее 
Demokrate, Ое
mokratski front, 

SNP, URA i SDP, dogovoreno 
је па sastanku celnika ора
ticionih partija u tom вта
du. кako "vijesti" nezav
niCno saznaju predstavnici 
oporicije razgovanlli ЗU 
јиЬ!: о saradnji u prostori
јата kotorskog SDP-a. 
"Opozјсјја је u Кotoru i 

рогю do sada пајуеаЬ 
zloupotreba u danu ddav
nog udara, odnijela роЬје
du. Opozicioni politi&i 
subjekti iz. Kotora saglasili 
зц se da do kraja po§tuju 
svoja predi2:borna оЬеСапја 
da ni па koji naCin Dеее 
fonnirati vlast sa DPS-om", 
kaz.ao је .. Vijestima .. jedan 
оо uёesnika sastanka. 

DPS је na lokalnim аЬо
пта u nedje1ju osvojila 12 

NAKON PRIJAVE GRAOONAtELNIКA BERANA 

Tuzioci istrazuju DPS, 
UCJENE SOCIJALOM 

О
SNОVNО driavno 
tufila.stvo (QD1') u 
Beranama otvori-
10 је izvidaj о na

vodnom pritisku i исјепјЈ
vanјц korisnika sociјalnе 
ротоО u romskom naselјц 
та\uш u Веranama na dan 
izbora. 

"Prikupljena su оЬау

jdtenja i оо М. ~ •• slufbe
nika Centra za socijalni rad 
Ор~tinе Беranе, Andrijevica 
i Petnjica, sa sjediStem u 
Беranama .. , kзо i lica 1. М., 
Ј. М., i 1. О, sa prebivaliSt:em 
u naselju тalит. Postupak 
izvic1aja је u toku", navOOi se 

Gradonaёelnik 
Ве""", i p,edsjed· SDT: 157 

u odgovoru tufio
са. 

nik lokalnog odlю- pn!dmeta 
ra SNP·a Dг.ogos!ay ....... k"" ,1. 
SCe)dc гооо је dan ~5 ,~enJCI 
pred izbo,e da , u Izbom/h /IIaVa 
mu se "javile 23 ро-

Мilutin ~poyjc 
је demantovao na
уоое gI1Idonaeelni
ka. 

rOOice iz пазеlја Doпјј та
lum da im nijesu isplaeene 
socijale i da pritisak na пјЊ 
vdi radnik сепtrз za soci
jalnoМnutinSCepovic". on 
је, Ыо је potvrdio "Ујјб
tiша" portparol beranskog 
tufilaStva, tublac мarlю 
ВOjovic, iзш u OM-u Бе
rane dao u nedjelju. 

Specijalno ddav
по tufilaStvo saop~tilo је da 
је оо 19. ауgша Соrmiranо 
157 рredшеа zbog krivil:nih 
djela protiv izbomih pГolya i 
to: 99 ро prijavama МANS-a, 
19 prijava podnijele su рас
Ьје, 26 Uprava роиаје, 9 
gI1Idani а 4 predmeta for
шirао је SDP nakоп рisanја 
medija. М. Jt. 

Opozicija u 
kotorskom 
parlamentu ima 
17 mandata, dok 
DPS sa bivSim 
koalicioDim 
partnеriшa ima 
16 odЬоrnika 

Prema joS nepotvrdenim 
infопnасјјата, поуј kotor
зю gradonaCelnik najvjero
уаtniје се biti lider оу
da!njih Demokrata v1adJ
пdr Jokic. s. L 

DEDOVIC О GLASANJU U DIK-U 

Rezultate izbora 
~artije nijesu sporile 

C
'V" laп Dr!avne izbor

пе komisije Vl.ado 
Ded.oviC (СЕМ1) 
теЬо је da је gla

sao za od.luku kojom зu 
зато verifikovani зtavоvi 
op§tinskih izbomih komi
sija, сјје su zapisnike pot
pisali predstavnici vlada
juCih i ороиаоnih ратја. 
Роуооот kritika da је 

вlasanјет za privremene 
rezultate аЬощ stao па 
зtranu vlasti, Dedovic је па 
pres konferenciji оЬјазniо 
da niјеdnа partija niје izra
zila rezervu prema projek
сјјата izbomih rezultata 
CDТ-a i CEМI-ja, da BU пею 
zbog 10~Љ rezu1tata pod
nijeli ostavke, а drugi ЬПi 
zadovoljni zbog пјЉ. 

"Upravo о tome је Vlado Dedovlt Foto:PR cenw 

vu:: prijetio predstavnicima 
оpozјоје, оп је kзzaо da је 
to ЬПо uOCi вlasanја i da је 
tada Ыо u sali. 

od.luCivao OlК. Кako је пе
ko izrazio politiCki stav u 
DIK-u da пе podrfi rezul
tate, na !ta iша legitim.no 
pravo, kada svi сlапоуј 
ОIК-а imaju zadatak da !ti
te zakonitost а
Ьоrnе procedure а 
пе da зе уоое par
Ьјзkiш interesima 
kada donose оуе 
od.luke", rekao је 

"О/К п/Је 
OO/иl/Jao о 
R!glllamost/ 

/zbora" 

"СЩ uCesca civilnog sek
tora u radu ОIК-а 
је da se u zakon
skoj proceduri 
od.lueuje, !ао mi је 
!to sam usamljen 
u tome jer ро pra
vilu kada su Ыtnе оп. Dedovic је те

kзо da ОIК niје od1uCivao о 
regu1arnosti izbora, veiS о 
prebrojanim glasovima. 

KomentariSuCi incident 
u holu DIK-a kada је pred
sjednik Budimir Sarano-

od1uke u pitanju medu cla
novima vlada ратјзю iп
teres", kazao је Dedovic, 
napominjuCi da se пе рrзу
da jer Ы ponovo isto 
od.luCio. M.R.. 

POLITIKA ................................... 
palltl/(a@vijesti.me 

vijesfi ................................... 
••• 
HLOBEN NA AMBASADORSKOM SAТU 

VaS put u NATO teZi. nego 
иmlјата srednje Evrope 
Ста Gora је IIder u reglonu ро pitanju evroattantsklh 
Integracija, осјјепјо је ambasador Slovafke u Podgoricl, 
Roman Нtoben, navodetl da је пјеп put ka NATO-u 
росео тпово te!e пево u zem~ama Srednje Evrope. 
ОП је, па Ambasadorskom satu u Nllбitu, predstavio 
Slovafku istlfuti пјепе kultume IlstOf1jske znатепј
tostll posebno se osvmuo па evropske I evroatlantske 
Integracije. ·Va! evroatlantskJ рт је polео тпояо 
te!e пево u zemljama SredлЈе Еvroре, ali уј ste vet 
uspjeU da postanete llder u reglonu, а na!e iskustvo 
уат u tome mo!е bItl jako koriSnO·, rekao је Htoben, 
saop~teno Је iz Atfa centга. Оп Је rekao da Slovafka, 12 
godlna od ргјјета dr!ave u Evopsku uniju I NATo. 
bIljell vellkl prlvredni rast оо З,б odsto. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••• 
HAKERSКl NAPADI NЕUSРЈБNI 

Neko pokuSavao da 
obori Vladin sajt 
Na уеЬ (web) portal cmogorske Vlade ј~п Је 
hakerskl napad u пос! izmedu 17. 118. oktobra 1 u 
utorak аl! zahvaljujutl kvatitetnom slstemu шtltе, оп 
п! u jednom trenutku пјје Ыо уап tunkcije. Кako su 
preclziraU Iz Vlade, па monltOl1ng slstemlma regls
trovano је da Је napad do~o sa veUkog broja IР 
adresa Iz yj~ zema~a. 

':'.=- - --.:------- .. ---------
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••• 
FRANCUSКA tE RAТ1FIKOVATI POZIV U NATO 

Pristupni protokol 
proslijeden par1amentu 
Fraлсuska Vlada utvrdl1a Је Zakon о rattfikacijl Pris
tupnog protokota Сте Gore u NATO koji Је prostljeden 
Parlamentu па konafno razmatranje, saop«ila Је arn
basadorka Francuske Кrlltln ТUCllk tokom sastanka 
sa mlnistarkom odbrane MIUcom P8Janoy1t IJurtllt 
"Francuska te podr!atl Cmu Goru u flnalnoj tazl prls
tupanja аlјјansl. Ста Goт роuzdалЈm partnerstvom I 
punom posveteno~u spo~по-роUtifkim сЩеvima daje 
znafајал dopflnos ГIE! samo regionalnom miru I sta
bItostl vet i ~Щ te da u tom smistu mofe bitl pr!mjer 
zemliama reglOna-, Istakla Је Tucllk. 

• 


