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VUKLAJOVl t

Cudna racunica
za prigovor SNP

р§tinsЬ izboma
kOmisiia(Orx>niје prihvatila рп
ВОУОС Demokratske ратје socijalista (DPS)
u kojem se traii ponavljaпје izbora u Budvi.
Nakon sto је njihov рп
govor odbila орзtinsп komisija, DPS-u озшје то
gucnost da se Za.J.i Ddavnoj

O

јиса partija se, neposredno
prije isteka соkз, ialila па
rulamost izbomog procesa
па 17 izbornih mjesta.
О prigovorima DPS-a rasрrзуlјаЈо se na maratonskoj

sjednici, koja је иаја1а ВО
tovo 18 ~asova, а kom.isija је

jednoglasno odbila рпво
vor па 12 izbom.ih mjesta,
da Ы nakon раше raspravljali о pet izbornih тјезtа
koja su oznarena kao "зрос
na". Кјјее је аЬоmiш rnјез 
tiша 4, 6, 9, 9а i 14, gdje је
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DIK odluluje о

spornim zalbama
је bilo tetih
пsепја аЬотов рсосеза.
VladajuCa ратја uglav-

пот је prigovara1a zbog
glasanja putem рiБта, ра
se Шо па Ьin&от mjestu
14 ukazuje da se na pet ш
Щеуа za glasanje putem
pisma ne тои utvrditi da
li su Ьша · liЬto potpisali
zabtijev ili је to u njihovo
ime uCinio neko drugi.
sliCno se desiJo i па ы
ra&om mjestu broj 4 gdje
је pismom glasalo sest
gradana, alј se niko nije
svojeruCno potpisao. Na ы
ratkom mjestu 9 predstavnici уlазо prigovorili su jer
је su odbljena dva od tri
zahtjeva putem pisma~ ali

ar1amentami izbori u Стој Gori ЬШ
su fer, slobodni i
demokratski, Ь
ио је zamjenik predsjednika DPS-a Duiko мarko
viC, dok lideri Demokrata i
SDP-a AIeba Ве8С i Ranko
XrivokapiC wu da је tok
izbomog dana potvrdio antidemokatski
karakter
DPS-a i dase ne moie рпёао
о slobodnim izborima u danu ddavnog udara.
мarkovic i ВeQc su ovo
poruCili tokom sastanak.a sa
direktorkom za Zapadnu
Evropu, Zapadni вalkan i
Тursku u Evropskoj slu!bi
za vanjsko djelovanje Angelinom Ajhorst, dok ве
Кrivokapic sastao sa Arne
sanes Bjomstadom. ВеСјс
је пауео da је pored stotina
рпјауа koje su nevladine
organizacije i politiёki зuЬ
jekti podnijeli dIiavnim organima u оуом iz1юmоm
procesu, sam dan izbora
obi1jeii1a do sada nevidena
kontradiktomost nadJei.nih
drtavnih organa. "Dok је је-

P

ravnom vratoloтјјот Dd.avna izЬоmа komisija odЬПа је prigovor
opstinskog odbora SNP-a za
ponavljanje izbora u Andriјеујсј, iako је u уеCini вlа
satkih kutija 16.0ktobra u
toj орЗtini Ыl0 УiЗе lisаса
nево upisanih biraёa. То је,
Ыо је ranije rekao V1ado
Dedovic (CEМI), jedan od
osnovnih razJoga za ponavljanje izbora.
U rj~nju dostavljenom
SNP Andrijevica navodi se
da је od 26 t lanova DlX-а
protiv ponistenja izbora ы1013, dok је za glasalo devet.
PoSto nije ЬП0 dovoljno glaSOУа za odluku, DlK је sjutradan usaglasio da Ы trebalo donijeti odbijajuCe
rjeSenje kako Ы SNP iшaо
moguCnost ЫЬе. Dedovic
toj sjednici niје prisustvo-

P

izbornoj komisiji. vlada-

DPS uk.azao да

v

da је kaзniје u z.apisniku ponavljanje izbora glasaJi
konstatovano da su glasa1.a su predstavnici DPS, Poziзvа tri ЬШёа.
tivne Сте Gore i SOcijalTokom glasanja о spor- demokrata.
Predsjednik
nim. prigovorima Орзtin OIX Мihailo кapisoda potзЬ izborna komivrdioje z.a "vijesti..
зјја l]ije se ајазnila
DPS ulo1io da је је opStinska
о tim prigovorima,
komisija
jednollil/Vlfe
jer је шt ё!anoya
glasno odbila рп
glasalo da se izbori pdtulbl zbog govor za U izborponove, dok је шt
nih mjesta, te da
glasanја
ё!anоуа ЬП0 protiv
za njih рес nije dotakve odluke. pro- /IIItetrI plSIМ nijela odluku jer је
tiv ponavljanja izglasanje ЬП0 neribora glasali su predstavnici jeSeno.
Prema preliminamim reDemokratske Сте Gore,
koaJicije "Budva mora", ko- zulatatima ОIК-а ееоп
ju ёine SDP, pokret URA i opozicione liste zajedno
LP, Demokratskog fronta, imaju 17 ооЬоrпika u 10SNP-a, "Оетоза i Cтogor kalnom parlamentu koji
ske demokratske uniје. za ima 33 mjesta. Opoz.icioni

ёelnici

u Budvi su ranije
najavili da се nakon proglшпја konaёnih rezultaСа (оrшiraо novu gradsku
vJast. Nakon Мо је DPS z.atra.Zila ponavljanje izbora,
oni su poruёili da neee dozvoliti "kradu njihoe роЬје
de na izborim.a". Na izborima u Budvi DPS је 05уојПа и mandata i sa tri
odbornika CDU i јednim
predstavnikom SOcijaldemokrata ima 16 ООЬоrпika.
ukolik.o Ы izbori ЬШ ро
nisteni na jednom оо izbomih mjesta, DPS Ы Ыо u
Ьщi da obezbijediti jedan
mandat koji јој nedostaje
da nastavi da vodi gradsku
vlast u Budvi.

DPS I OPOZICIJA SA DIPLOMATAMA RAZLICITO О IZBORIMA

Dusku sve fer, Ranku i
Becicu neregularno

Ga!enje Vtbera f hap~nJe

ро

zakonu: Markovlt: t AJhorst

пе poslije i da јednа
glasaёka kutija i istovjetna
Ьоја glasaёkog lisша i za

nja,

parlamentame i 10kalne izbore nijesu mogli uticati па
povredu izbomog procesa",
kazao је Stojanovic.
Оп је rekao da је iz DIK-a
dobio objaSnjenje da је зје
dnici па kojoj је donesena
ta odluka prisustvovalo 26
ё1anоуа, da је za takvu
odluku g1asalo 13, aprotiv10
ё1апоуа.
оо SNP

Andrijevica

05-

уао.

U Poslovniku о radu
DIK-a рiЗе da se ~uroj e
vеСШоm glasova. Clanovi
DIK-a, sa kojima su UVijes_
Ь" razgovarale, medutim
tvrde da zakon niје preluien уеС da је DlK "utvrdio
pravni stav".
Dedovic је рпје dva dana
па pres konferenciji (еЬо
da је "'DlX donio od1uku da
је niје donio" i da to znaСј
da је prigovor SNP Ыа
prihaCen ukolik.o ne bude
drugog stava do srijede
uv«e. on је na ,јedniсј,
kako је prenio "Vijestima",
g1asao za ponavljanje izbora
zbog OCiglednih ned05tataka u пјЊоуој organi2.aciji.
Predsjednik оо SNP со
ranstojaвovicrekao је "Vijestima" da su juёe dobili
rjdenje о odbijanju, u koјет рј5е da је DIK odluku о
tome donio па sjednici 17.
oktobra u 16 заЬ.
"SUstina tog rjesenja је u
tome da је prigovor trebalo
ulotiti рпје poeetka glasaodrZavanja izbora? ZaSto
sшо u popodnevnim ёaso
vima imali suspenziju koriSCenja druStvenih шrш
na1ik
sjevemokorejskim
metodam.a ~demokratije~,
kazзо је ВеОс_

КЛуоЬрјс је kazзо da је
atm05fera nastala nakon
dan nad1ei:ni. оrgan, Dr7.av- hapSenja
20
srpskih
па izboma koшisiја, tvrdi1a
ddavljana bi1a takva da је
da se izbori sprovode bez presudno uticala na sloЪo
poteskol:a i u skladu за za- dno izjaSanjavanje gradana,
konom, drugi ddavni or- time је nedvosmisleno nasgan, 'ГUi.ilaStvo је saopStilo tupi1a politiёka steta, рпје
da imamo роkШaје
зvеgз za partije
teroristiCkih napa- "l(ako Izborl manjinskih narо
da оо strane teroЫtl
da, а potom ј za
ristiёkih organizamogu
opozicione partije.
сјја па teritoriji Crslobodnl u Markovic је, sa
пе Gore. Кako se iз- danu ddavnog druge ~trane, [~tovremeno mogu
" k a o da Је ЬарЗеПЈе
odг!avati slobodni
udarlJ
20 dг!avljana Srbiizbori i sprovod.iti
је osumnjieenih za
pokuSaji udara u jednoj и- terorizam uradeno u skladu
m.1ji? ZaSto dr.Zavni organ, sa шопот, Ьо ј ga§eпје
зkо tvrdi da је sprijeёio udar
vibera i WhatsAppa. мar
i ako је samim tim proSla koујс је naуео da пе postoje
opasnost ро dr.Zavu i njene ni pravni politiCki razlozi za
gradane, niје tu informa- nepriz.navanje rezultata izciju заорЗЬо dan nakon iz- bora i da йttkuje brzo forbora, уеС ЬаS па dan miranје nove vlade. оа. М.

tavljen rok od 48 sati da
uloie ialbu Ustavnom зu
du. ~lmam dilemu da li ima
smisla ialiti se Ustavnom
sudu jer dr.Zavne instiшаје
ne ra.de зvој posao, ali Сето
odluku о tome donijeti u
roku koji nam је dostavljen", kazзо је Stojanovic.
Situacija sliCna ovoj desila se nakon 10kalnih izbora u Кolasinu 2014, kada
OIK niје htio da proglasi
rezultate nakon sto је DPS
izgubio veCinu u 10kalnот
parlamentu. РаЈа godine
niје товао da se konstituiЗе SO KolaSin, ра је sjednicu poslijе Sest тјезeci
zakazaJa Vlada. T.S. - МoR.

PAVLOVIC KAZE:

Еи

i SAD

stete
Crnoj Gori
Politikantske
pohvale
"demokratiCnosti izbomog
procesa"', koje је МИо
Dubnovic dobio od EU i
SAD, predstavljaju пајо
biёniju podrSku nasilju i
izbomoj kradi, koje је
re!im organizovao u nedjelju 16. oktobra, kзzaо је
funkcioner Demokratskog
fronta КОСа Pavlovic.
~OVakva politika korumpirane briselske administraсјје i Odl.aZeCt! ameriёke administracije ne donosi nikakvu stabilnost niti ЬјЈО
kakav boljitak, уес naproьу - permanentno proizvod.i velik.u stetu тојој
driзуј i procesu njenog
evroatlantskog integrisanja", rekao је оп. Оа. М.

