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МИНИСТАР ЗА ДАНАС НАЈАВИО ПРВУ ПРОВЈЕРУ ПРЕКО АФИС СИСТЕМА 

Бирачки списак још 
НИЈе зрео за потпис 
М

нистар укутрашњих 
послова ГОРIН ДIНII
овиЬ казао је јуче да 

бирачки списак још иије "зрео" 
за пomисивање. Оије rocтyјуl\и 
иа Вајбср чету о изборима, који 
је покреиуо l1ДТ, иајавно за да
нас прву провјеру база података 
ПрИМЈеиом Афис система. 

- Пomнс ИЛИ његов Heдocrв
так тамо r:цje закон предвиђа ин
је пријетња него право да проци
јеию.I ваљ.аност учиљеиог посла. 
Посао рад.имо до задњегтренyr
ка - истакао је Даннловнl\. 

Одговарајуl\и на пкraњс шта 
I\е се десlfnl 3IФ он kao миниcrap 
не пomише бирачкн списак, Да
НИllоаић јеСЭOlIIIЛ1l0 да ие би во
лио да се о ТO!lol e слyrи н Haraђa. 

- Не вјерујем даје процедура 
јасиа у том сл)"!ају. Било би ли
јепо да се стекну услови да ни 

овога пута не будс иеправнлно
стм kOje ће псжренyrи и тај Mory
I\и механизам oдnyкa и спореља 

oдnyкa - преШ!3ир30 је мИlШстар 
унутрашњих послова. 

Модератор дебате ДрIГМИ к&
"ривица (lЩГ) питао је Дани-
1I08и1\а да ЛИ се Афис систему. 
чијом се примјеном провјерава 
да ли у бирачком СI IИСКУ има 
фантомских бирача са дynлим 
идентитетом , може вјеровати. 

Ништа од фер избора 

- Морамо Bjepoвml Афис СН
стему. али пцд условом да база 
nOД:mIК3 коју ynорсђхје 6)ЩС про
фесионалио прнnpeмљeна. Све 
чинимо да буде тако. Успоставља-
1010 И процес контроле, који треба 
да noдиrnестеneи повјерења. Пр
ва npoвjcpa биp;NКОГ списка Афи
сам почеltе сјутра. Вјерујем да fIe 
процес трајати дуже QД 24 сага. 
Намјера је да у зависности од 
дужине процеса то урадимо још 
једном - објаснио је Даllиловић. 
Дцдао је да ие жели да пред

виђа исход контроле. Министар yиyrpaшњих по
слова Горан Данмловић је ре-
anна опасност за будућност 
црне Горе, ОЦИlенио i~ фуж
цмоиер Демократсног фронта 
(ДФ) 6paнIlD Р8ду1lD ...... он 
је у отвореном писму, кэмеЪу 
ocтanoг, гюручио Даниловиrty 
да је своје тврдње изречеие у 
сриједу, и квалификације '1"'1-
r.eнe лмдермма ДФ·а тре6м10 
да упути њему. 

- Јер сам ја тај моји вам се, уз 
noдрwну и скандирање Iia хи
љаде граЪана моји су)"«1'8О-
8afIИ У пporecnюј ~ поред 
эаробlЪeНИХ ИttCТИfyЦИЈа, nично 
обратио ислред эrpaдe МУП-а -

укаэао је Радуловиl\. 
-да се нијесте ии одазвали 

позивима да се npидружите 

велиимм граЪансним проте
СЈМма и да, на крају. као ми
нистар yнyrpашњих послова , 

нијесте ама баш нишra уради
пи за фер и cnободне изборе , 
а ни у осталим секторима И3 

ваше нaд.nежностм - додао је 
PaдyI\O~tI . 
он је ynкrao Даниnоемћа да 

пи је .1tШТiI учинио У вези са 
борбом npoтмe оргаиизоваиог 
криминала", oцjeњYJ)'l'lм да је 
стање много горе него раније. 
Тврди да је Данилоеић давно 
тpe6ano да поднесе оставку -

Саопштно је податак даје би
рачко Nјесто промнјењсно за 
13 1.976 бирача. Како је додао, 
од тог броја је због доиошења 
одлука општниских изборних 
КОМ ltсија о одређиsaњу бнрачкюс 
мјеста локацнја rnacaњa проми
јењсна за 99.366, због пром~ене 
адресе 22.81 1 11 због npoMJClle 
адресе коју си И1IНЦНрали гра
ђаЈtl1 319.979 rnac~a. 

PaдunoeмtI - Није ур)"!еllО 15.966 обавје· 
,,, штења, од 158.945 које је МУП 

упутио - навео је Даи1lЛовиl\, 
додајyhи податак да је у бирач
ки списак треиутно упис3l1O 

539.550 бир~а. В.Р. 

и због Нотора, и због Бара и 
збor незanaмћeнor убиства у 
зике-у. М.В. 

PRAVI MODEL ZA PRAVE 
PROFESIONALCE. 
Posjetite nш prodojni solon i zatra!ite model prema Ya~jт potrebama. 

ИЗ ЦЕМИ-ја УКАЗАЛИ ДА ДИК НИЈЕ МОГАО 

ПРОВЈЕРАВАТИ ВЈЕРОДОСТОЈНОСТ 
ПОДРШКЕ ИЗБОРНИМ ЛИСТАМА 

ClnнJanako nadgled8nje Izborct 
Ст. 60r. 2016 --

су потписи 

шверцовани 
Досадawњи изборни про

цес у Црној Гори 06иљежила 
је ннтензивнија кампаља ПО
литнчких cy6jeкara и у поје
ДИНИМ сегментима ЗIJ!Cсивни

ја у поређењу са претхОДНИМ 
нзборним циклусима, по~ 
је прелимннарни извјеnrrај 
Центра за МОИНТОрнtlГ и НС
траживање (ЦЕМИ). 
Та невладина организацнја 

представШlајс нзвјештај о мо
ни:орингу и3ООрног проц~са, 
kOЈИ Је иастао у окаиру ПроЈек

та "Грађанско Haдrneдaњe Н3· 
бора Црне Гора 2016~Дa фер 
избори IЮстану навнка", који 
финансирају амбасаде Велике 
Бритаlrије и Њемачке у Подго
рици, и амбасада Краљевине 
ХолаllДНје у Београ.цу. 
Шеф посматрачке мисије 

Ђуро СтојМН08нli казао је да 
је у овом изборном процесу 
уочен пораст активности пар

Tl1ja у кампаљи nyrем дру-
11IТ8еIЈИХ мрежа, лишен всћег 
степена контроле и регулације 

која постоји код дрyntx меди
ја. 
Министарство унyrpашњих 

послова (МУП), како је под
сјlmю Стојаиовн1\, обавнје
стило је јавиост даје у проце
су прнпреме 6нрачког списка 

1I0ШЛО до промјене бирачког 
мјеста за преко 120 хиљада 
бирача. 
Стојановић је упозорио да 

коиачан број бlЈРачкнх мјеста 
још увијек није дефниисан. 
Он је рекао да ДИК није мо

гао yrврдитн вјеродостојиост 
потписа ПОДРШКС изборним 
n ll cтaM3, urro је. како је навео, 
угроэило поступак верифика
ције изборних лнста. 

- Изражавамо озбиљну сум
њу У то да су поједиие поли
тичке партије, 3Jloynотребом 
личних података грађана и 
фалсификовањем потпнса, 
обе3биједипе формалне усло
ве за учешће на парламентар
иим l1300рима ~ навео је Сто
јановић. М.8. 
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