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ПРЕДСТАВНИЦИ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА УНАЗАЛИ ДА БИРАЧКИ СПИСАК 
ТРЕБА ДЕТАЉНО КОНТРОЛИСАТИ 

дик крши закон и 
не спроводи надзор 
• ДИК не врши надзор иано је то заноном про
писано. То је ј авашлун - казао ј е Вун Мараш 

Непрнхватљиво је 1'0 што 
предсједннк Државне избор
не комнснје (ДНК) Б)'JIНМНР 
Шаpllноанl1не желн сарадњу 
са Министарством унутра

шњих послова (МУП), казао 
је Злпко 8ујовнЬ, предсјед
ннк YrтpaвHOГ одбора Центра 
за мониторинг и нстражнвање 

(ЦЕМИ). 
Како преноси тв Вијести, 

мање од два мјесеца до пар
nаментарннх нзбора. бнрачки 
СПНСIUI: је и даље под cjeHICDМ 
многобројннх проблем .. а нај
више за6Рlllьаеа ПoдaraJ: дв је 
за внше од 100 х:иљада бирача 
промијењено мјесто rnас:ања. 
Извршни дкреЈСТОр Цектра 

за демократску транзицију 
(ЦЦТ) Др81"8Н ICOnР ••• ца 
нamашава да су веома важни 

напори МУП-а и информиса
ње грађана. 

- С друге стране, н самн 
грађанн морају иматн иннЦН
јатнву, да се не би догодило 
да у току изборинх: дана поч
не стварање иеких иежељеннх 

СНТУiЩIiја, !)'Жвн , pacrтpaвa. 
хаоса НnH бнnо чеl"8 другог -
казао је Копрнвица. 
у MAhe-у акценат CТUЉ8-

ју на npoбnеме са бнрачима 
mји би требало да буду из
брисани ю бкрачког спнска, 
на велики број ywрлнх шјн се 

у њему налазе, као и на пица 

која живе у иностранС1ЋУ н 
деценијама не долазе у Црну 
Гору, а имају право rnаса. Ди
ректор Мониторннг програма 
MAhe-а Вук М.Р.Ш препре
ку за оствариваље опипљивог 

нап~ види у Државној из
борној комисији. 

- Иако је то законом про
пнсано, не врще надэор. То је 
јllВ8lПП}'Jl:. Ми иијесмо имали 
I1pнnику да видимо да ДИК 
укаже на једиу једину непра
внтюст именом и презиме

ном, или да кажу овај човјек 
је незаконито уписан у бнрач
км спис3ЈС, l;IЛи је дупликат 
КПИ било што - казао је Ма

".,.. 
ПрелсједкIQC Управног од

бора Центра за мониторинг и 
нстроо«и~ ЗЛатко Вујовиh 
смпра непрКXВlП"ЉИМ то што 

предсједник ДИК-а Будимир 
Шарановиh ие JCeJlН сарадњу 

са МУП-ом. 
- Просто сам збуњен њего

внм односо),! и понашањеN, 

које се више своди на партиј
ско, једнострано. Ако имамо 
министра yнyrpaшњкх посло

ва ю редова ОПQЗиције шјк је 
дошао ту у оквиру споразума 

о вnaдн нзборног повјерења, 
онда је њeroвa кључна улога 
ю те перспеlCТ1l8е да се очи-

...... ш 

Систем спровести до краја 
номметну ",~jy АФИС система морамо да cnpo-

8tдeмo IJIJ ~. да 6мсмо NOnIM да кажемо да nм су те 6.ue 
'*"" мnи не, 0,ItЮ0t0 да IIМ ПОСТОЈИ yc1I08 за одржавање Иэ60-
ра с acI18МТI-.....oc-rм 6мpao.нIx cnмсноеа - казао )е' 8}'IC Napaщ. 

сте бирачки СПИСkOIIИ, да има· 
мо бкрачки списах у којн he
мо сви имати повјерења. Ако 
ИNамо инз других покущајада 
се 1"8Iro нешто спријечи, онда 
смо у веnиkOМ проблему - ре
као је ByjOBHh. 
Он је oдroаорио н на пита

ње да nи се у ОВИМ условимв 

могу одржати парламеtпapии 

и3бори у Црној Гори. 
- у ОВОМ тренутку, да су нз-

ПреДCГcl8l-lици ДИК-а 

бори заказани за наредну нс
дјељу, смпрао бих да не 110-

стоје услови да се они одрже 
- юјавио је ВујОIlИh. 

Одroварајуhи на исто пита· 
ње, Копривицаје рекао да се у 
овахаИМ условима избори МО
гу одр:жатн, али да иеhе битк 
квалитетно организовани. 

- Због тога је В3JКIIO при
премИ11t се, одрaшrrк све што 

је у нашој Nohи да се уради и 
десетах дана прије избора ће 
БИ11t јасно да ли смо спремии 
за изборни дан или нијесмо 
нarnасно је Копривица. 
По оцјени Зmmса ВујовнЈ\а, 

УJ(QIIИКО би се одржanи избо
ри са овакан),! бнрачким спи

ском , то бн мornодадоведедо 
полИ11tчких последица. 

- Bjepoвarno би опозиција 
оспоравала регуларност избо
ра, поново би се OТ1!Opнno ПИ
тање о мртвима који rnасају, 
о ЗIIоупотребама и 1"8Iro даље, 
И дошлн бисмо до избоРIIОГ 
резултата који не би био при
xвaheH и који би можда довео 
до l\"аСllНјих демонстрација н 
увео Црну Гору У нову поли
тнчку кризу - ззкључио је Ву
јовић. 

М.В. 

РАСТУ ТЕНЗИЈЕ ЗБОГ ЦРНОГОРСКО-КОСОВСКЕ ГРАНИЦЕ. ИЗ ДФ-а КРИТИКУЈУ ЛИДЕРА ДПС-а 

Сукобима би да сачува власт 
Подюање теюија О!СО де

маркације l1W'ице l.Ц!He Горе 
и косова ИИЈС случајио и може 
бити НС1IXIpИшl\eно за покрета
и.е opyuнoг сукоба tCaКO бн се 
спасила 8Jlacr премијера ММ8 
Ћyuиou", юuao ie ЛИД~ 
ПзП-а и фytlКЦИОИер ДФ-а Не
бојШ8 МедоЈев.Ь. он у саоп· 
urrelloY Т1Iрди да Ћyкaнoвкl'leB 
корумпирани режим убр33ИО 
губи подршку бирача, па аише 
ие може да опстане lIа масти 

чак IIИ уз пONoh страию: амба
сада и lIеких )Јјелова опозиције. 

- Ћукановlih је вeh спровео 
сличну акцију 2006. године, 
дан пред пap1Iамектарне избо
ре. k3ДI му је нријeтиnа опа
сиост да на праим изборима у 
незавИСlюј Црној Горн I13I)'6и 
в.nacт эбог сјајкor резултата 
ПзП·а. АlCЦИјом "Ор.1ОВ лет", 

Ђymювиli је }'Спио да пре
С1Р3ШИ Албанце и да освоји 
jwн мандат који N)' је недо
ствјао за формирање Владе -
истахао је Медојеаиh. 
Преш њеroвИN ријечИN3, 

долазак anбaнсkOf екстреыи· 
сте Taupll Велкјуа у Три и 
дозвола kOју је добио од црно
ropcке IIЛacrn да тамо одржи 

скуп Ila !СОјем је говорио о ат
ијепљењу дијела наше тери
торнје и припајању Албанији, 
упади албанских есК1Ј>СМИста 
са Косова на територију l!J>He 
Горе и слаље оо на fJl3НИЦ)' 
I.j0f)' бити дио опасног мана 
Мкла ЋухановиI'ia и ХаШ.МI 
ТlIЧкја да изззивањем HekOf 
op)')IQIНor сукоба покушају да 
зауставе процес демократских 

промјена у Upнoj Горн. 
- зато позивам све tt.aШе су-

fJ)3ђaие Албанце да ке IIвсједа
ју на езеlfI)'Вllне провокације 
и изрежкраие 1COИф.1ИJ>:f'e и су
кобе и да не допусте кopyN
пиранИN лидерима какви су 

Ћукановиh и Тачн да се И!lJају 
миром, С'Ј"8бклнOII1hу и Љ}7l
СЮlм ЖИIIOПIt.UI. Очекујем и да 
he амбасаде САД и ЕУ, !СОје су 
до сада отвореио no.цpжавале 

Ћукановиha и одржаааяе га иа 
власти Уl1рКОС свим П03НaПlN 

изборним крађама н ПОllltIllЧ
кој !СОpyllцији, да искорнсте 
свој yrицај И меX3llизме и да 
npeвеlfТИllНQ .ојелују У циљу 
спречuaњa Moryher понааља
ња сценарија из Куманоаа у 
l!J>HOj Гори - нarnасио је Ме
Aojealih. 
На њеЈ"Ове lWIOДe из ДПС-а 

су реaroeanи пopyкow да Ал

банци У Црној Гори н Ю8ВИ 

њс добро знају ко је ко у Црној 
Гори, а ,,нсбојша Meдojeвlih 
н њcroвa ДФ братија НWI не 
брииу за ЦPHOropc~Ja)C()llCкe 
W1Нoce". 

- Изrnеда да се Не60јш.а Ме
дојевиh још понекад npисjern 
П0tq!eY3 за промјеие, у NOМCН
ТИШ кад не може да ЮДР»GI да 

ие nporoвopи, а Демократски 
фронт ие смије да спомене. 
Очиrnедио да у ДФ-у, ајош ш
ње у ЉП-у немају nojNa UП"O 
раде чим дозвољавају једном 
Медојевиhу да Сl:lOја "експерт
ска" мишљења нзиоси јавно -
навели су из ДПС-а. 
Qrnзсно се и ЦPHoropcl(H 

нредсједник Фалио Вуј.но
• • Ii, l<Dји смаура да на косову 
НИJlX) иема июcaкaora paзnora 

да npewа Цриој Гори исказује 
било lO:3kВO Нeзaдo8QЉC11IO. Он 

. , 

"OHeдjelbёlК, 29. aerycr2016. A:AtI 
БИВШИ ЦРНОГОРСКИ ПРЕМИЈЕР ОДЛУЧИО 

Лукшиl1 
напушта 

политику 
Црногорски кандидат 33 гelle

ралиor секретара УјeдllљеllИХ 
нација (УН) и бивши премијер 
н шеф дипломатије Иroр Лук
mиli taOl1IUТИО је да његов да
љи ангажман Hehe бити у везн с 
ПОЛИТИ!СОМ и да ће се у lIacтaвкy 
каријере посaeпrти дpyлIМ ПО
словима. На питање зашто је 
ацустзо од трке за мјесто гене
ралног секретара УН, Лух:щиh 
је рекао да УН захтијева нови 
приступ. IIОВУ ДlШШoIику, додат

но оснажен рад са wл8днwа, ма

ње опшrnx мјеста и флоскула. 
- за НlШа је једна lItOМa ии· 

тересантна кампања, у шјој сам 
на бројиим адресама и ТOICOW 
бројню: наступа ИNао прклику 
rrpeзeИТИpaт1l, свсвиw сам сн· 

rypaн, иајкоккретнији rтporpaм 
о томе како УН MQ:iI(e да прила· 
ГQДН свој рад ефективнај при· 
мјени значајиих међунapoдllЮ: 
споразУNа. Мнслим да је у та
ме супЛ'lШЗ. УН 3аХТИјева нови 
приступ, нову динамику, додат· 

но оснажен рад са ЫIIа,цима, ма· 

ње општих мјеста и флоскула. 
То није лако, јер је испреме· 
таност бројию: . интереса таква 
да је боље КОИllеитрииrи се иа 
поступно I1РИЛarol)авање ради 
вehcr ефекта на терену lIего на 
радикалне промјеие - казао је 
Лyю.nиh за Антеиу М. 
Ок је сагласан да је љегова 

кШlШаља бнnа прИЛИd да н цр-
на Гора, обиљежа&ајyhи десет 
година незавнсности, И),ја СВОГ 

кандкдата У том веома зиачај
но .. процесу. 

- Такође, pa3)'NијeN cyrecтије 
01(1) наставка кампање, али мн

слнм да K3IIXIH даа kpyra треба 
бити реалан и ке ОСТВ8НТК ути. 
сак нешга ко је необјеlCПlван у 
сarnедавању процеса. СасаИ/ll 
C8),l снгуран да је IIIoja мат
фор),ја више него ПРИlllијеllе
иа, а надам се да I\e неке идеје 
бити примијењеl lе. Међyrnм, 
процес је такав дв he се у усло
вима веома комплексног међу
'Iародног контекста тpaжи-rn 

иајПРИХ83Тљивије рјешење за 
позицију геllералног секретара 
УН. у свахом случају, УkOJJи
ко финални избор буде ие!СО од 
преосталих КаНДНАаТа, то he би
ти допринос јачању принципа 
"f1JЗНСПаренПlОСТИ УН - навео 

је то казао у КолашИIlУ, г)Јје је 
прнсуствовао свечаllој сједнll
ци парламент!!. поводом Дана 
општиие. 

Вујановиl\ је одрично ОДЈ"О
ворио на нитање да nи очскује 
кнциденте ка I])IUIИЦИ са косо
вом иахон ратификације спора
эума у тамошњеlot парламеlrty. 

- ЗIl3ТС да CШoI ја у односу 
иа тај cnopa:J)'»l и деыаркацију 
граничне лииије у КDIfТЮI}'ИТC-

је Лукшиh. 
Ок је потврдно одговорио на 

пнтање да лн је 60.000 еура, !со
nиm је потрошио иа каыпању, 
мало 33 тam важан посао ЮIO 
што је кaн.nидaтypa 33 генерал
иог секретара УН. 

- Од почena сам био свје
стан тога и I<Dнцентрисао c8),l 
кампању на 8kПIвности у Љу· 
јорку н један број посјета чла
НИЦl),lа СБ-а. драго ми је да су 
све те посјете протекле у заиста 
најбољем реду - навео је Лук
ш .... 
Бивши црногорски ПpeNијер 

је одрично G.'lГ08OpИО на питан.е 
да ли планира пoвp3Т'Вll: )'КY1lI&

шњој ПOJlитици и х:оће nн се по
сaeтиrn опобарскмм ю60рИlllа. 

- Моји манови иду у дру. 
гом правцу. дуго сам радио иа 
oдrotIOРllИм позицијама у држа
ви, на uпa CШoI поносан, јер је 
ПРИВНJlсrnја rpaднтн Сl:lOју др-
жаву. Тај учинак је увијек пред
мет pa3IlичllТИ)[, често пo'l1l)'но 

оnpeчиих зanажања, али то је 
судбниа оню: који се баве јав. 
IIИМ послом. У свахом случају, 
мислим да се у наставку кари

јере треба посaeтиrn ДРУГИN 
областима - рекао је Лукшиh. 

"'8. 

ту саопштавао свој став да је 
011 lIалрааљеН кроз један врло 
пажљив однос и потоисаи од 

СВЮ:. Завршно пomнсан у Бе
чу, и У Црној Гори ратификован 
- казао је Byjaнoaкh.. 
он је рекао да је ствар уну. 

трашњнх CWf0C3 Косова како 
tIe I13вptUИ11t parnфикацију И 
даје UpнaГopa ка то rneдaIlа са 
p33yNијевањем. 

MR·J.ill . 


