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ХАОС НА СЈЕДНИЦИ ДРЖАВНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

Шверцовали оставку па 
иэгласалиреэултаrе на силу 

• Члан ДИК-а Ахмет Аљоши предао је на почетну сједнице 
захтјев за повлачење Клемента Цамаја из чланства у коми
сији, како би постојала већина за проmашење коначних рез
ултата избора, али су се потом појавили Клемент и његов отац 
Нинола цамај, истичући да је у питању фалсифинат и да Де
мократски савез остаје у ДИК-у 
• Око поноћи, умјесто Цамаја дошла је Бафта Маврић, која је 
mасала за резултате, нао и Владо Дедовић и још 1 З чланова, 
дон је опозиција напустила сједницу 
• Испр.ед зграде Државне изборне номисије налазили су се 
полицаЈЦИ у цивилу 

Ч
лан Државне изборне 
I<O/IIИСllје (дик) ASMeт 
Аљошн предао је на 

јучерашњој сједиици, како твр
де из Демократског савеза Ал
банаца (ДСА) , фалсификованн 
захтјев за повлзчење Клtмен-

,., 
~9 "" ,ОО-' 20)6-

07(201 6 

та Цамајl (ДСА) ю Ч11анСТ68 у 
КOlolllc .. j}l, !ЦIJф би се осиrypала 
веl\ина да буду проrnашени ко
начни резултати парламентар

IIКX избора. Аљоши је rtI1Caн.tl 33-
хтјев предао јуче око 17 часова, 
али је након тога дошао цамај, 

тврдеttи да се .ОН није повукао, н 
да никоме НИЈе дао HHJa1Xa8 до
кумент те сЭДРЖИне. АљоШН је 
на то прокоментарисао да му је 
захтјев ItpCд30 К!leMCНТOB araц, 
челник Дел HHкo,na ц.,".ј , кз
ко не би морао да личио иде до 
Подгорице. 
Heurтo касније, на сједннцу је 

дошао н Ниroла Цамај, указу ју
hи даои КНkOtoIс IIнједао НИкакав 
захтјев 33 ПО8Лэчење, и да Дел 
остаје у 1Ј,ржавној изборној ко
мисији. 

DRtдVNOJ IZВORНOJ КQMISIJI 

Око поноhи , умјесто Цамаја 
Itзненада је дошао други члан 
из ДСА Баtта М.ериfl , која је 
rnасала за коначне pe:зy1П'3're, као 

и Влцо ДеД08Ј1f1 и још 13 чnа
нова, док је опознција кanycтм
ла сједницу, упућујуЬи жестоке 
протесте. 

P.....smм:~~ .. ~"OI. ..... 
0.", Iooftoe м.w.tt. IМfIG nom: 

да иије било изненадне про.. 
мјене, дпс би био у сwryацијн 
да иема веЬииу (то јест 15 rna
сова) од 28 чланова ДИI(-а, да 
резуnтати буду проrnашеии . 
Долазак Бафте МавриЬ отворио 
је NOryl\нocт да се Иадомјести тај 
један rnac којн је фалио за про.. 
rnашење резултата. 

~ 1Qмneм 0Imtj..IМIG CI801М 

Фалсифинозани эахтјее за nOМ<Neњe 
Клемet-ml Цамаја из Из6орне комисије 

Испред зграде Државне избор
не комисије налазили су се поли
цајци у цивилу. Према коиачним 
резултатима, дпс је освојила 

Представници ДФ-а били испред зграде ДИК-а 
кoмиcмjt .. '1IfW1IМ f1IIМO "УА YJIМЦt. кано бм..~ ""'-"'-у мe&yвpeМflI)'", ~ДnC-a ........ 
........ нarr,aиnaје~J»I<-аНi~ерата, 
аВiePYjeсеДi!lсе~саЧ1liНOllМlapr 
НiNllГВРХВОПМ' WllДiLlЫtp;wml, јер је nomno 
јасно Дi!I НIМI eeI'иte )illlOt1Iac • i ье и36ора. 

36 маидата, ДФ 18, Кључ девет, 
Демократе осам, сд два, ос два, 
ХГИ и nиста Албанци одлучно 
поједан . 
ПОСlolатра'l у ДрJll:aвиој избор

ној IФМнсији (ДНК) вук Мараш 
(МАНС) рекао је ,Дану" сниоћ 
да је представник једне албан
ске листе поднио захтјев за по.. 
влачење чnана и замјеиика члана 
дpyre албанске листе н тврдио да 
је то урадно ICIIКO бн им учинио 
уcnyry јер су га замолили да им 
то пренесе до Пцдropице. Мвращ 
каже како иије могао да вјеру
је да спари могу O'rnћи до ове 
мјере. 

- С обзиром иа то да су по 
закону све изборне лнсте дале 
чланове у ДНК, односио опу
номоЬеис предстаВlIике , да би 
комисија дОllијела било какву 
одлуку потребно је 15 гласова 
,,за", даlUlС да бн се проrnасми 

коначнн резултвm н3бора треба 
15 ЧIIанова за то да rnаса. Me~y
ТИМ , како је O'Iкгnедио постоја
ла ушrrnа већииа за и3l1lасавање 
коиачиих резултата, rtpибјеmо се 
неком новом мexatlизму - казао 

јеМараш. 
Указујући да је представник 

једне албанске писте поднио 33-
Х1јев за помач.ење ЧllШlа и замје
IIИка ЧIIана дpyre албанске листе, 
потврдно је да је потом иа сјед
ницу ДИК-адошао представник 
који је наводно опозваи, прдеhн 
да се радн о фалсификату и да 
они lIијесу lIикзда нешто такво 
поднијели. 

- Ипак, ДНК иије хтјела то да 

констатује већје наставма и да
ље с причом да је констатовано 
пома'lење члана како би се број 
пorpeбиих за OШIуку смаљио за 
један , а како би то било 14 умје
сто 15. Онда је представиик те 
листе ЛИ'lио дошао иа сједницу 
ДИК и 11IРДНО да 10 иикад иије 
поднио. У том тpeнyrкy, иако је 
опозиција тражила да се просто 
занемари то ПОМЗ'lење ЧIIаив н 

да се rnш:а эа кона'lаие резynтa

тt, предсједнИI( ДНК-аје тражио 
паузу. Малтене, СlП)'зцнјаје за
мало дошла на ивнцу физll'lКОГ 
конфликта између представника 
веЬИ llе и маљиие - казао је Ма
раш. 

На сједници ДИК-а, према са· 
знаљима ,Дана", Гораи Мира
ИО8ИЬ (СДП) казао је да се "ово 
што радн ДПС радило 'f вријеме 
Стаљииа". 

Представник ДПС-а Љиљана 
РадО.llli казала је да ие треба 
да се уопште maca о pe3yJПiIТИ
ма, него само да се констатује 
јер се macano о прелиминариим 
peзyлтantNа, али из опознције су 
одбацили такав предnог. 
CeKp~ap ДИК-а Милисае 

Ћорнli тврдио је да закључак о 
престанку Mallдaтa Цамају сва
како није ни донијет, з да их је 
ДСА информисао да Цамај јесте 
члан, тако да комисија броји 28 
чланова. Казао једајеДСА у па
узи предала допис да 'f њихово 
име иико није предао захтјев, те 
да је њихов оnyномоЬеllИ пред
ставиик И даље Кпемент Цамај. 

. Представник Лозmивие Црне 

Горе У КOI>!lIсији Милан Радуло
еиli рекао је даје рад ДНК-а веЬ 
ДQЖItвио крах прюlНКОМ IIзrnаса

вања пpenиминарних резyлrзrа. 

Члаи ДИК-а Владо Дедоеиli 
](а380 је даје налрављена атмос
фера која ие одговара атмосфери 
у којој се изборн спроводе. Гово
риоје и чnанДИК-а иэДФ-а Ве
љо ЧађеИ08иli којијеистакаода 
изборн нијесуБИЛН нн слободни 
ИН демократски, већ су СIlJЮ8Сде
ни уз страховиту тoprypy мастн 

над грађанима. 
- НаВОДНН државии удар још 

иије расвијетљен и није саоп
штено ко стоји иза тога, веЬ се 
шнрила паника, кnja је и те ка
ко утицала на rpaђaнe. два да
lIa прије IIзбора спроведеllа је 
хајка иа активисте ДФ-а, наши 
људи су привођеии без икаквог 
pa3lI0Г3. Бирач.ки cnнcaKje ката
строфалан, а електронска иден 
тификација је јако ПОДl10жиа 
манипулацнјн и без ](онтроле 
ornска прста lIe може се обезби* 
једити поштено macaњe - каже 
ЧађеиовнЬ. 
Милисав Ћорнћ је појш:иио да 

није дата подршка всЬиие члано.. 
ва ДНК-а да се специјални 1)'ЖИ
лац обавијеcnt о томе да су неке 
листе ДОИОСlIЛе иа хиљаде пот

писа подршке за предају листе, 
ада на изборима нијесу освојlUlе 
ии :uuъaдy rnасовэ. 

- Ако члан ДИК-а ие може да 
rnаса слободно, што очекујете од 
обичног грађанниа који се бојн 
за 'IОСОО - рекао је Ћорнћ. 

М.В. 

ПРЕДСТАВНИК СЛОВАЧКОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА ДИРЕНТОР цго ДдЛИБОРКд УЉдРЕВИЋ ОЦИЈЕНИЛД 
ЕУ ИВАН КОРЧОК ПОРУЧИО 

Подрwка отварању поmавља Ћукановић је препрека реформама 
Црна Гора је лидер међу држава

ма кандидатима за ЧЈЈ8Нство у ЕУ, а 
недавни парламеитарни избори су 
потврдили европску оријентацију 
земље , оцијени() је државии секретар 
Министарства вањских н европских 
послова Републике Слова'lке и опу
номоћеник СЛОВ8'1ке Владе у Пред
сједииurrву ЕУ Иван КОРЧОК. Он је 
то казао у разговору с државиим се

кретаром за европске интеграције и 
главиим nperoBapa'leM амбасадором 
Александром Андријом П.еј08Ј1li.ем, 
иа марrnнзма Me~yнapoдlte конферен
ције Глобсец која се одржава у Бра
тислави. 

Према саопштењу, КОР'lок је по.. 
здравно добар напредак који је Цриа 
Гора остварила иа eapollCКOM путу и 

изнио увјерење да lIе се, у складу с 
оствареним резултатима, отвараље 

преговора иаставити добром дина
миком. 

- С ТИМ У аези је IIOНОВИО пуну по.. 
дршку слова'lког предсједннштва за 
отвараље даљих поrn8ВЉа Црне Горе 

-

у преroвара'lКОМ процесу и прибли
жавању чланству у ЕУ - коистaryје 
се у саопuпeњу које је достзаљено 
,д.ну". 
Амбасадор Лејовиh, како се иаводи, 

Иllформисао је саговорника о актуел
ном стању 'f преговорима и манови
ма за отварање преосталих поглавља 

у којима Црна Гора бнљежи добре 
peзymате. 

- Истакао је да су. захваљујући ве
ликом еlfГ)'Зијазму, као н квалитет
ном и ефикасном раду цриогорских 
ииcnпyција и поједииаца, спроведене 
темељие реформе у готово свим обла* 
стима и створени УСЛОВII за отвараље 

иових поrnавља, цrro Ье представљати 
још један искорак према пунопрзвном 
ЧIIанству - иаводи се у саопштењу. 

Саговорницн су, ](8.КО се указује, 
размијенилн МИlUЉење и 'f вези с ре
зуnтвтима парламентариих избора. 
сamаснвшн се да Н08У владу очекује 
оэБКЉЗII и одговораи посао у правцу 
финализације преговора н припреме 
за будуЬе члаИСТ80 у ЕУ. м.В. 

Није први nyr дз се Мило 
ЋукаИ08иfl повnачи са пре
мнјерске позиције, али остаје 
да ВИД}{NО да ли је последњи 
јер се ради о 'lовјеку који је 
сву своју професионалну ка
ријеру у последњих четврт 
вијека градио у политици , 
а из политике се јако тешко 
трајио излази , оuијеНlIЛа је 
директор цектра за грађан
ско образовање Дanиборка 
Уљарееиl . 
Оиа је pelUla да тиме што 

задржвва фуикцију пред
сједиика ДПС-а, Ћукановић 
оставља отворена врата да и 

даље покуша домин.шmю об
ликовати КЉУ'lие по..1Н11tчке 

одлуке у Црној Гори. 
- Ме~утим, избор oвor иа

следника је иешто друга'lи
ји него Пре1Ј[Одllа два пута. 
Душ ... о М.ркоеи!i је човјек 
који има много више моЬн , 
али и амбиција него раније 

-

привремене замјене - pelUla 
је УљаревиЬеваза РСЕ. 

На шпање да ли се разлози 
за иово Ћукановнћеео пома
'lеље могу тражити у чиље

ници да он након последљих 
избора нема капацитет за 

CТBa{latbe шире коалици

је КОЈа бк формирала Малу, 
због претходног ствараља 
жестоких сукоба са друrим 
партијама, иевладиним сек
тором и иезависИНN медији
ма, Уљаревићева каже да је 
лидер ДПС-а у много чему 
ОСТОО rюnКТИ 'lар старог кова 

на Балкану. 
- У roм КOI!ТeJ(C1)' треба ра

зумјети њеroво Нера3)'Мијева
ње ynore и мјеста иезавнсних 
медија н немаднних органи
зauнја, према којима је ОИ у 
КОНТИН'fитеry изражавао и 

презир, а у неким СЛ}"lајСВII
ма врло ахтИВIIО охрабривао 
прљаве кампање. Међyrw.t , 

он је човјек иеспорног ин
телекта н вјерујем да 11 сам 
разумије у I(ојој мјери оп
тереЬује демократизauнју и 
европеизацију цриогорског 
полН"Т1t'lког система. И у том 
KOНТCкcry. Н сама Влада Н3-
борноr повјерења је било 
индиректно призиаље Ћука
новића да развија стр8ТСПfју 
помач.ења н да је свјестан да 
то ие може трајarn у недоглед 

- ОWtјеиилаје УљаревиЬева. 
Осврћуhи се на то да ли 

је бнло прнтнска са стране у 
вези ЋукановиЬеве одлуке О 
иалуштању државиих функ
ција, УљаревиЬеваје pelUla: 
"Вјерујем да да". 
- Вјерујем да му је rtpllЛНЧ

ио јаС IIО да није више 'lовјек 
кnји има довољан инао кре

днбllЛитета у Me~YHaPOДHoj 
заједнкцн да би могао да иа
ставн да 80ДJI Црну Гору - на
rnасилаје Уљаревићева. 
Ова је навела да је Ћука

ковић шлрошио кредит који 
је creкao доприносом у СВРО 
raвaњy Слo6Quна МИnОI1l е-
8н6., али и у penахсирању 
односа у реrиоиу. 

- То је све већ завршеиа 
ПРН'Iа и садаје потребно по.. 
казати много анше него што 

Ћук.ановнЬ може да пружи 
- наводи У љаревићева. 

М .В. 


