Црна Гора
ВЕСТ ПО ВЕСТ
ХАЗБИЈА КАЛАЧ (БДЗ)

 БОШЊАЦИ
СЕ ПОСВАЂАЛИ
У овој држави је већ
одавно јасно ко дели
народе, а
ко му у томе
помаже
Док лидери Демократског фронта нуде
председнику Бошњачке странке бланко подршку да води
мањинску владу у којој не би
било њих и ДПС, Хазбија Калач,
лидер Бошњачке демократске
заједнице у Црној Гори, којој је
мало недостајало да се пробије
у Скупштину Црне Горе, оптужио
је Хусовића за "вређање интелигенције сопственог народа". Истовремено, није задовољан ни
ставом ДПС, који је изнео Мило
Ђукановић. Калач је огорчен ћутањем БС на предизборну изјаву
лидера ДПС њиховог "природног
партнера" којом је јасно поручио
да је сваки глас који не оде ДПС,
бачен глас.
М. С

САВЕТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

 "МОНТЕКАРГО"
АКЦИЈЕ

ПОДГОРИЦА - Савет за приватизацију и капиталне пројекте
расписао је јуче јавни позив за
учешће на тендеру, ради продаје 51 одсто акцијског капитала
компаније "Монтекарго" и за
доделу права уписа нових акција путем докапитализације.
Предмет тендера је продаја 1,7
милиона акција "Монтекарга" у
власништву државе, односно 51
одсто акцијског капитала и додела права уписа нових акција,
путем докапитализације и права
на куповину преосталих акција у
власништву државе и државних
институција. Понуђач мора да
докаже да је регистрован да поседује искуство у области железничког превоза робе у трајању
од најмање три последње године које претходе јавном позиву.

 ШТЕДЊА
ЕНЕРГИЈЕ

ПОДГОРИЦА - Министарство
економије и Организација Уједињених нација за индустријски развој (УНИДО) направиће
детаљну процену потрошње
ресурса и енергије у осам компанија које се баве производњом и
прерадом метала, у циљу оптимизације производног процеса.
Студија, која ће бити завршена
до краја године, представљаће
основу за компарацију малих и
средњих предузећа, која послују у овом сектору и омогућити
уштеде. 
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ЕЗУЛТАТЕ избора, упркос томе што их је прексиноћ већином гласова
Државна изборна комисија
усвојила, опозиција не признаје и поручује да то неће
учинити све док се не расветле неправилности које су
обележиле изборни дан, као
и догађај везан за хапшење
држављана Србије и претње
тзв. државним ударом. За
усвајање извештаја окривили
су Влада Дедовића, представника невладиног сектора који
је јуче одбацио оптужбе.
Рок који је истекао у уторак
два сата после поноћи "надокнађен" је 15 сати касније,
када је и прошао извештај.
За његово усвајање било је 14
гласова, уз 11 против. Потом
су уследили инциденти, у којима су учествовали председник ДИК Будимир Шарановић, када је насрнуо на члана
комисије из Позитивне Црне
Горе, Милана Радуловића,
који није желео да гласа за
усвајање извештаја. Између
њих се нашао Дражен Медојевић (ДФ), који је покушао да
смири тензије, али се и он нашао касније на мети председ-

ЗБОГ ЗАПИСНИКА
УМАЛО ПЕСНИЦЕ

Дедовић: Гласао сам за уредно потписане извештаје из ОИК
ника комисије! На сву срећу
тежи сукоб је избегнут.
- Гласањем "за" Дедовић
се срамно ставио на страну
режима - оценио је Небојша
Медојевић (ДФ).
Ове тешке оптужбе ју-

ГЛАСАО ЗА ПОНАВЉАЊЕ
ДЕДОВИЋ је на седници у уторак био за то да се избори у
Андријевици понове. Гласао је да се усвоји приговор на регуларност изборног процеса због тога што је ОИК организовао процес тако што је на бирачким местима била
само једна гласачка кутија за оба процеса (за парламентарне и локалне), па је у гласачкој кутији
било више гласова него што је бирача на списку.

ПОЛИТИЧКИ САВЕТ ПОЗИТИВНЕ ЦГ ПОДНЕО ОСТАВКУ

020

201-495

че је одбацио Владо Дедовић.
- Државна изборна комисија утврдила је прелиминарне резултате, на
основу извештаја, односно
записника општинских изборних комисија, а ти
резултати сагласни су
са прелиминарним
проценама које су у
изборној ноћи објавили Центар за демократску
транзицију (ЦДТ)
и Центар
за мониторинг

и истраживања (ЦЕМИ), на
које ниједна партија није
имала резерву - саопштио је
Дедовић.
Он је поводом критика које
су му упућене, да је гласањем
за привремене резултате стао
на страну власти, појаснио да
је увидом у записнике утврдио да ниједан записник не
садржи примедбе и приговоре на утврђене резултате,
да су извештаји уредно потписани од већине чланова
општинских изборних комисија, међу којима су представници опозиционих партија, те да, од 1206 бирачких

места, у записницима постоје
примедбе на процедуру бројања гласова на само три бирачка места.
Дедовић је нагласио да
ДИК није одлучивао о регуларности парламентарних
избора, већ о броју гласова,
које је свака изборна листа
добила и о броју освојених
мандата у парламенту.
- Као представник цивилног сектора одлуке доносим
водећи се искључиво законитошћу. Не заступам партијске интересе. Циљ цивилног сектора у раду ДИК
је да се њен рад одвија у законитој процедури, лишен
партијског утицаја. Жалим
што представљам усамљен
пример гласања, искључиво
у складу са законом. Готово
по правилу, када су битне
одлуке у питању, међу члановима ДИК-а доминира
партијски интерес у односу
на поштовање закона. Овакав рад изборне комисије
убудуће је бесмислен - рекао је Дедовић, истичући
да би правила по којима се
бирају чланови Државне изборне комисије до наредних
избора требало променити.
- Надам се да ће овај изборни процес представљати
последњи који ће бити спроведен од овако организоване ДИК. Државну изборну
комисију чини 26 чланова
међу којима су, осим сталних, и представници невладиног сектора и политичких
партија. 
Ј. ПЕЈОВИЋ

ОЧАЈНЕ МАЈКЕ ИЗ РОЖАЈА ОТКРИЛЕ ЈОШ ЈЕДНУ МУЋКУ САДРИЈЕ МУРИЋА

Глас пригушила "услуга"!

Како је Зумрета добила паре, за које се друге безуспешно боре

ПИВАРА "ТРЕБЈЕСА"

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ
ТЕЛЕФОНИ ДОПИСНИШТВА
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УПРКОС ТЕНЗИЈАМА МЕЂУ ЧЛАНОВИМА ДИК, УСВОЈЕН ПРЕЛИМИНАРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА

 ДАВАОЦИ
КРВИ

НИКШИЋ - У акцију коју је организовао клуб добровољних давалаца крви Пиваре "Требјеса"
из Никшића прикупљено је 67
јединица драгоцене течности.
Клуб добровољних давалаца
основан је 2010. године и окупља
четвртину запослених, а кроз 12
акција до сада је прикупљено
преко 600 јединица крви.

Четвртак, 20. октобар 2016.

ПАД Настављено осипање после лоших изборних резултата

Раскол због потписа
ПОДГОРИЦА - Чланови Политичког савета Позитивне
Црне Горе поднели су јуче
оставке, јер нису сагласни
са одлуком те странке да не
потпише извештај Државне
изборне комисије (ДИК) о
резултатима парламентарних избора у Црној Гори
који су одржани у недељу,
16. октобра.
- Сматрамо да је та одлука у супротности са држањем ове партије у догађајима од 27. јануара ове
године - пише у саопштењу
Ранка Ђоновића, Миленка
Перовића, Вукића Пулевића, Светозара Савића, Сретена Вујовића, Света Миликића и Миодрага Вучетића.
Према њиховој оцени,
таква одлука Позитивне
Црне Горе "иде у корист
онима који настоје да угро-

зе не само политичку стабилност Црне Горе, него и
њен државни интегритет".
Позитивна Црна Гора
није прешла цензус на парламентарним
изборима,
због чега је њен председник Дарко Пајовић поднео
оставку. Он је тада најавио
да ће до конгреса странку
водити
потпредседница
Азра Јасавић. Она је, пак,
саопштила да Позитивна
Црна Гора неће потписати
извештај ДИК о изборима. У јануару ове године,
Позитивна је, као опозициона партија, гласала за
поверење влади Црне Горе,
након чега је за председника државног парламента изабран Пајовић, док је
Јасавић добила функцију
потпредседнице црногорске владе. 

РОЖАЈЕ - Мајке из Рожаја, које се осам месеци боре за своја права на накнаду по основу
рођења троје и више деце, јуче су писмено затражиле од
основног државног тужиоца у
Рожајама, да испита Садрију
Мурића, његову супругу Зумрету и шефа Завода за запошљавање у Рожајама Хамида
Кујовића. Разлог су, како тврде, основане сумње да је реч о
чистој корупцији!
- Тражимо од тужилаштва
да испита како је супруга Са-

СУМЊА Мајке са једног од протеста испред зграде Владе Црне Горе

МИЛОВА "ЕСКИВАЖЕ"
- Позвали смо тужилаштво да од Завода за запошљавање затражи
документацију Зумрете Мурић, да испита на основу којих доказа је
добила паре, пишу мајке, које су гневне на премијера Ђукановића који их је неколико пута "избегао" у Подгорици, где су данима
штрајковале пред зградом Владе.
дрије Мурића, Зумрета Мурић, добила решење за накнаду по основу троје и више
деце, након што је њен супруг
повукао изјаву, коју је дао у
Основном државном тужилаштву у Рожајама, али и накнадну изјаву у медијима где
је прво оптуживао запослене
у Заводу за запошљавање у
Рожајама, а након тога им се
јавно извинио!
Садрија Мурић је у медијима и тужилаштву казао да је
он лично заједно са Рафетом
Шутковићем, уз дневницу од

25 евра, а по налогу запослених у овом Заводу, Хамида
Кујевића и Нуха Рамовића,
избацивао
документацију
мајки из две просторије и
утоварао у трактор комуналног предузећа. Потом су сву
документацију бацилл и на
депонију.
"Подсећамо, тада је изјавио да је лично он видео
старе картоне које су раније
користили за пријављивање
незапослених", пишу мајке
Рожаја тужиоцу, и подсећају
да убрзо после ових изјава

Садрија Мурић повлачи своју
изјаву у тужилаштву у Рожајама и извињава се Заводу.
Због тога бива награђен, а његова супруга Зумрета Мурић
ускоро добија позитивно решење, тврде мајке Рожаја, које кажу да је све ово разлог да
сумњају да је Хамид Кујевић
у договору са Садријом Мурићем, исконструисао читаву
ситуацију и да су сви заједно
извршили кривична дела због
којијх се гоне по службеној
дужности.
Питају тужилаштво, како
може неко да да једну изјаву,
па да исту повуче и да другу, а да то не буде сумњиво
тужиоцу?Да ли је тужилац
знао да је након тога супруга
Садрије Мурића добила позитивно решење, само да би
њен супруг ћутао? 
М. СЕКУЛОВИЋ

