
BOJANIC О KOALICIJAMA I NASTUPU NJEGOVE LISTE 

Jedino su izvjesni 
KVRGAVI IZBORI 
М 

језес i ро dana 
pred izbore роу
jerenje је па ni
kad niiеш пј

VQU, роНёCkэ. ~па jos је 
nejasna, а јedinа izvjesnost 
је da Сета ро ko zna koji 
put imati kvrgave izbore, 
kazao је osnivac grupacije 
Otpor beznadu М1adeD во
јaniе i пајаујо da се ta 
gradanska lista пајУје
rovatnije па ok
tobarskim izbo
rima nastupiti 
samostalno. "Mi 
зто ЬШ jasni da 
је zajednicka 
lista nejefikas
niјј izlazak 
opozicije. 
Imali 
razgovore за 

УeCinот 
opozicionih 
kolega. То 
sto зто za 
sada ostali u 
тanјini пе 
znaёi da nis
то u pravu, ali 
пат зе јазпо 
ukazuje samosta
lan put па izbore" 
rekao је Војаniс za 
"ујјезё". 

Dodao је da 05-

taje da зе u narednim da
niша vidi koji је to m.i
niтwn zajednitkog djelo
vanja opozicionih struktu
са. "Do saradnje тоrз doei, 
а sto је опа sadd:ajnija уесе 
зu sanse za зтјепц оуе уес 
uvelikoiskornprom.itovane 
vlasti", kazao је ВојaniС. 
Оп је осјјеniО da do а-

bora пе&! izostati 
med.usobne орtшЬе. 

"ВаЈ kao sto ом 
dana svjedoeimo о 
prebacivanju od
govornosti а
med.u tri minis
па роlјорлvте
den

, kaie Воја
niе. Nezavisni 

rekao 
provejava 

stav koji se 
пајёеосе еије 
- sprem.ni za 
samostalan 
nastup аН 
konaCna 
od.luka је na 
рзrtiјзkiш or

ganima. "Dakle, 
prvo partijski or

gani ј, пзrаvnо, 
partijska kalku1acija 
ра onda sve ostalo" 
kazao је Војаniе. 

Da.M. 

Z
a kva1itetnu orga
nizaciju izbora пе
ophodna је sarad
пја Ddavne izbor

пе komisije (DIK) i Мinig
tarstva unutraSnjih poslo
va (MUP), осјјеnili su pred
зtзvniа nevladinih orga
nizaаја koje prate izbore. 

NVO SEKTOR OPOMINJE DlK 
V I 

Saranovic mora 
Direktor CEМI-a Zlatko 

Vujovic kazao је da је пе
prihvat1jivo sto predsjed

da saraduje sa 
Danilovicem 

nik DIK-a Budimir Sara- spiskovi, da iшато Ыrзёki 
novic пе zeli заrзdnји за spisakukoji&!moimatisvi 
МиР-от. "Ја зат prosto povjerenja. Ako imamo niz 
zbunjen njegovim odno- drugih pokuSaja da se tako 
som i ропа~јет nesto зртјјесј, оп
koje зе svodi viSe D1K ne nadzire da smo тј u ve
па partijsko, jed- biralki spisak. likom. pro~le~u", 
позаапо. лkо .' rekao Је VUJOV1C za 
imamo minisпа kazao Је Vuk ТУ Vijesti. 
unииаБпјјЬ poslo- Maw lz vuk мarai iz 
va iz redova оро- МANS-a kazao је 
zicije koji је dosao MANS-a da, iako је zзkо-
tu u okviru spo· пот propisano, 
тзzuша u vlad.i izbomog DIK пе vтsј паШот. "То је 

роУјетепја, onda је njegova javasluk. мi nijesmo imali 
k.ljuCna uloga iz te perspek- рrШkи da DIK ukaie па 
tive da se oCiste biraCki јednи јedinи nepravilnost 

iшепот i prezimenom ili 
da kafu ova; oovjek је пе
zakon.ito ирјsan u biracki 
spisak, ili је duplikat ili Ыlо 
8tO", kazao је мaras. 

Direktor CDТ-a Dragan 
Koprivica rekao је da зе, и 
ovakvim шlоујта, izbori 
mogu odrfati, аН пе&! biti 
kva1itetno organizovani. 
"Zbog toga је vaino рп
premiti зе, odraditi sve sto 
је u nawj тoCi da se uradi i 
desetak dana prije izbora &! 
biti jasno da li smo mi 
spremni za izborni dan ili 
niјезто", zakljuC:io је Ко
ртјујса. 

Vujovic је dodao da Ы, 
ukoliko Ы se izbori OdrZali 
за bиaёkim spiskom kakav 
је danas, mogl0 biti QZ

ЬЩnih politickih posljed.i
са. 

"vjerovatno Ы opozicija 
osporava1a regulamost iz
Ьоrз, otvorilo Ы se рјtanје 
ропоуо о шrtviш koji Еlа
saju, о zloupotrebama i ta
ko da1je, i mi bismo dosli do 
izbomog rezultata koji пе 
Ы Ыо prihvaeen i koji Ы 
тоМа doveo do kззniјш 
demonstracija i иуео Cmu 
Goru u novu politicku ш
хи", kзио је УијоујС. 
ва. М. 

000 

GA ШЕ ОД ЈЕ PROBLEM U NдZlVU 

Каоniс tvrdi da liCne karte 
imaju biometrijske podatke 

Crnogoгska llfпа karta lта MRZ kod па kome se 
nataze blometrljskl podас! ~to је su«lna, а пе kOjl Је 
пјеп kotokvijatnl пazlv, tvrdl direktor бгаdапske ali~ 
janse Вorls Raonlt. Ministar unutra~njih poslova Go
ran Danllovlt ranije је saop~tio da 5u francuski 
eksperti potvrdlll da [lспе karte nlsu bIometrijske, 
odnosno da u sebi neтaju еlр kojl saddi ·vi~k 
Inforтaclja-. blAko prihvatamo kolokvijalnl гоуor onda 
је bIometrijska [јепа karta опа koja sadrfi u svom 
memoriiskom zaplsu bIometrijske podatke lienosti, а 
пе опа koja [та OV1J ili опи vrstu тетОГIЈе-, rekao Је 
Raonlt авепсlјl MINA. Оodао је da podас! jesu Ш 
nijesu biometrijskJ, а identifikacionl dokument jeste iIi 
пјје elektronskl. 
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tLAN PREOSJEONI~ТVA BIH U POSJEТI 

Dukanovic i Vujanovic 
danas sa Covicem 
PredsJednlk Vlade MIIo Dukanovlt: prlmlte veferas 
elana Predsjedni~tva 8oSl1e r Негсегоујпе Dra&ana 
fovlla ko/I sШ:е u radnu posjetu Сто/ бог! , saop~te· 
по Је iz Vladlnog 81гоа za odnose sa јаупо~и. 
Sa tovitem се se danas па Cetinju sastatl i pred
sjednlk ddave F1Up Vu)anovlt, saop~teno је iz пје
воуог kabIneta. 

.................................. ,. 
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VUtlNOVIC KД~E од SE SPREMдJU 

·HGI vjerovatno na 
izbore ide saшоstalnо 
Hrvatska gradanska inicljativa (HGI) ргlргета se za 
samostalan nastup na predstojetim jzЬoгjтa, аll Је 
100 odgovoran potltifkl subjekt, uvijek оtvoгепа ! za 
saradnju sa programski bIiskim partijama, kazala је 
predsjednica М8r1j8 VulInovlt. 
"NајЫШ smo samostalnom nastupu па drfavnom 
пlуои, а о tome се svakako konaenu odluku donijeti 
SrediSnji odьог, пајуесl оггап stranke", kazala је 
Vufinovit авепсјјl MINA. Dodala је da је od os~ 
ПlуапЈа Нбl-ја, роlо!ај Hrvata u Стој бог! пеи
poredivo bolji. 
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IMA DRUGI PLAN 

Luksit 
У. 

zavrslO sa 
poiitikom 

В
јУ8ј ministar 
vanjskih poslova ј 
evтopskih inte
gracija i kandidat 

za generalnog sekretara 
Ujed.injenih naсјја (UN), 
Igor LukВic, kazao је da 
njegov da1ji angaiman 
песе biti u vezi s ро
litikom i da &! se u 
nastavku karijere posvetiti 
dЛIgiш poslovima. 

LukSic, koji је u 
med.uvтemenu роvпkао 
kandidaturu, kazзо је da 
~ni u kom slucaju" njegovi 
naredni potezi пеее biti u 
vezi sa predstojecim рат
lamentarnim izborima i 
kampanjom. 

"Ne, ni u kom slucaju. 
Мојј planovi idu u drugom 
pravcu. Dugo sam vтe
mena radio па odgovor
nim pozicijama u ddavi 
па sta зат ponosan, јет је 
privilegija graditi svoju 
Шаvп. тај исinзk је иуј
jek predmet razlicitih, ees
to potpuno opreCnih za
рзianја, аН to је sudbina 
оnih koji se Ьауе јаvnim 
poslom. U svakom slucaju, 
mislim da se и nastavku 
karijere treba posvetiti 
drugim oblastima", rekao 
је Luk§ic za Antenu М. 

Nedanvo је оЬјаујо da је 
kampanja za generalnog 
sekretara Сrпи Goru 
kostala 60.000 еша. "Na-

Gotovo sa polltlkom: Luk!lt 

ravno da је neadekvatno, 
ali sam od poeetka Ыо 
svjestan toga i koncen
trisao sam kampanju na 
aktivnosti u Njujorku i 
jedan broj розјеtз clani
сата SB. Drago mi је da su 
sve te posjete protekle u 
zaista nafbolјет redu", ka
zao је оп. 
Nekada~nji premijer i 

sef diplomatije iz trke za 
generalnog sekretara UN 
nakon §to је u prvom 
krugu glasanja zauzeo је
danaesto mjesto, dok је и 
drugom krugu zavrsio de
veti. 

Luksie је u drugom kru
gu dobio dva ohrabrujuea, 
а 8est оЬезшаЬrпјисјЬ gla
sova. Da. М. 


