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НИКОЛА ЦАМАЈ О ПРИТИСЦИМА ДА ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ПРОГЛАСИ КОНАЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА 

Јакупи ми тражио 3.000 
• 

еура, ПрИЈете МИ ПОРОДИЦИ 
• Пресудан тас да ДИК протаси нонач
не резултате дала је Бафта Маврић, слу
жбеница улцињсног натастра, против ноје 
је полиција недавно поднијела нривичну 
пријаву због сумње за норупцију прилином 
продаје имовине нонтроверзног бизнисме
на Му ја Реџе 
• Бафту Маврић нинада нијесам видио, до
шла је на сједницу ДИК-а без нашег знања 
и ДСА не подржава проташење ноначних 
резултата, назао је Нинола Цамај 

П
редсједник Демократ
ског савсэа Албанаца 
(ДСА) ННIroJII ц.мај 

саопwтно је да члана Држа:вне 
изборне lCOиисије (ДНК) Б.tту 
MI8p,:!li, која је пресудно до
nрИННЈма проrnашењу конач

IIИХ юборних резултага, НИЈЩЦа 
раније није видио НImI чуо, а да 
ју је предnожио на ИНЈЩИјlПИВУ 
кандидата за посланика ДСА кз 
Уnцињз Ис:атl ЈIКУПlф. Ца
мај је јуче новинарима казао да 
дел не подржава лроrnашење 
коначних изборних резултата, 
јер је тај процес био обнљежен 
бројнн~ нереf)'Л8рностмма, те да 
је Мавриhева дошла на сједни
цу ДИК-в У суботу ОКО ПDноhн 
да обсзбнједи set\и.НУ ДПС-у за 
пpomawење иэООркнх резултата 

без њeroвor знањ8. 
-З60гсвега oвora,ja, моја по

родица и моји сарадници били 
смо нзложемн разним прнјет
њама, које су cтмзanе са разних 
адреса, првенствено ОНИХ ПРИ

вржеиих влэстииа, јер је захва
љујући нашем rnасан.у ДПС 
изгубио БУДву, а затим и због 
нашег става у ДИК-у- објасиио 
је Цамај. 
ОН је рекао да су пријетње 

C1И3ЗI\е анонимио, телефоном и 
преlФ друшrвeних мрежа, И да 

очекује хиrnу реакцкју Haдne
JlCНих државних органа. 

- Пријећеио нам је и дан пред 
нэборе, а наводну реакцију по
лнције тим поводом пpantЛе су 
смијешне санкције према лнцу 
које је npијeтиnо. С друге стра-

нс, имамо случај даје човјек эбor 
wале на друштвеним мрежама 

седмицама био у 381ЋОру. Исти
чем да ће OдroвopHGCТ 38 бкло 
lI3КВC нсrтpијl!11lOCl1l: I1ptIolЗ мени, 
мојој породици и мојим cap3ДНI1-
цима сносиrn мандатар н Влада 
I..IpHe Горе - рекао је Цамај . 
он је појаснно да је љегов сни 

КлемсtrТ бно замјеинк члана, а 
члан је бнnа Маврн1!ева. urro је 
њој омогућило да у пресудном 
треиyrку подржи изг.пасавање 

реэуrrrата. Казао је да очекује 
xкrny реакцнју државног тужн
лаштва 33ТО urro је представник 
друге албанске листе АIмет 
.u.ош" пред сјединцу ДИК-а 
у сyбory предао фалСИфИlФввии 
допис на основу когаје требало 
потврдктн да се представници 

ДСА, Клемект цамај и Бафта 
Maвpнll. повлвче из изборне ко
мисије. 

- Ако не реагује државии 1)'
ЖИЛ8Ц због ТОГ фалснфиката н 
подметања, постоји н моrytlиGCТ 
ПРИlШI1lе тужбе. да ли нма про
cropa да се сумн.а на ПОЛlггичку 
корупцију или не, нека оцијенн 
јавност. Наш бившн савезинк, 
Исат Јакупн нЗ Улцнња, којије н 
oдroeopaн за све ОВО, пријem.aма 
н уц;ензма нам се обраћа. Међу
ТЮI, он ннје вриједан ни секуме 
нашег времена - казао је Цамај. 
ИЗ ДСА су ,даку" јуче иcnpи

чалидаје Јaкynи одњих тражио 
да му Тlшпе 3.000 сура, кли ће 
им направити 006"кљне пробле
ш. навели су нданамјеравају да 
поднесу кривичну пријаву због 

Јaкynијеаих пријети и уцјеиа. 
цамцј је јуче иовииарима иа 

конференцији у Тузима казао и 
да га ие изиенађY.iу ннформације 
даје Бафта Маврић службсниuа 
катастра у Улцињу, коју је поли
ција СУМЊН'lила за корупцију. 

- Билн CIttO иеСlttагреllН , н 
Маврићеваје нlttеноввиа за чла
наДИК-а, Докје Клеменr Цамај 
био замјеник. Он и да је био иа 
сједниuи, није моraoда утиче иа 
macaњe- рекаоје чслник ДСА. 
Према полицијском саопштt

њу од 1. октобра ове године, 
иачелинк улцињског катастра 

Џeвдt'Т Ч8пр"1i и CJJ)'JIФeница 
Бафта Маврић осумњичеии су 
да су Му ју Peu. Оlttогуl\иnи да 
некретнине упише на друге осо

бе, а ие иа суграђанииа коме је 
заправо продао ту имовину. По-

Маврићева је гласа
ла по мојој директи
ви, казао Јакупи 

лиција је пpaпtВ њих државнОМ 
1)'ЖН1IВWТII)' lЮдННјсла крнвнч1f}' 
пријаву. Реџа је КOIПpOверзнн уп
цињскн бизнисмен, чије се иlttе 
везивало за бројне афере. 
у полицијском саоrшпeњу је 

писало да су њих двоје у опера-
1)' рјешења и захтјева прво спро
вели упис права HenoкpeтнOCl1l: 

на основу аката КDja су донесе
иа касиије, умјесто оних која су 
донијета раније . Сумња се даје 
начелниК пQТ11ИСао axre за упис, 
ада је Мaвpнheвa BpLUlIIla обраду 

Поноliна демократија с елементима корупције 

" 

наведеиог предмета о npoијенн 
ВЛЗСIDIШТВВ на непокретности у 

Улцињу, ПОВРШине 290 квадрата 
који се односн на пренос права 
својине са бившег власllНка Му

ја Реџе на новог власннка, и8!Ф 
су били ДУЖНИ да право своји
не пренесу иа савјесног купua и 
стварног носноца ПРава. Поли
ција вјерује да су осумн.нчени 
тимесавјесном купцу непокрет
ности нанијели U1l'C1Yoд 100.000 
еура, mnико је он nлamо Реџн за 
куповину п иепокретности. 

Изборна комисија прогласила 
је у ноћн између суботе и иедје
ље коначие резултате избора. за 
то је rnacало пO'l'pCбних 1 S од 28 
чланова. Осим гласова владају
ће коалиције и љеиих партнера, 
за проrnашење резултата rnасао 

је члан ДИК-а Влцо ДСДOllиli 
(ЦЕМИ) и Маврићева. Долазак 
Маарићеве .Iecnopeднo пред по
ноћ отворио је MOrylU!GCТ да се 
надомјестије,цан rnас којије фа
лио за npornawење. Исат Јакупи, 
предсједник централне албанске 
пщ:rrије за интеграције, казао је 
да је Бафта Маврић rnасала по 
љеговој диреlmlВИ на сједннци 
Д)iК~. 

- Сматрао сам личним чи
ном да преузимам OдroвopHGCТ 

и скренем пuaьу нашем члану 

у дик. Бафrи Маврић, да при
ликом проrnашења резултата 

парлawеtrrapних избора одлуч
ио буде уз проupнoropcки блок, 
а не као мој сада већ биВШИ 

ИсатЈaкynи 

Право побиједмnо пonитиканство 
И3ДnC-I~р;.ДIмoнpaтtнм tpoнт peatCЦИjINa.,8UИ 

PIДiII ,циК-. · од МI'Ь)"IНt теме., Q80III 'PfН'IIМY ЭI WI'I"1IO -
но стоји им нpмминanнe rpynt која је у6ачена да тepopиenNIН4 
акцијама ., нoI\и након и36ора ~ црну Гору у L.UJI'tO. како је 
дпс Н8IO У PetnI8IЊY, кључно l'I4ТёIЊt је но су нanoroдaвци а ко 
tЫIX08М nonиntЧI04 catWМIИ У Црној Гори са эaдa'nIOМ да намон 
tqIIOfIpOJIмf\a МiQUIttO ~ вnacт. 

ПpctДtТiJВlИI ДПС-а У ДИК-у н.r.u. .......... назапа је да је 
,,,,,... no6мjeдмпo ............mo •. 

парти~ НИkOJlа Цамај, КDји је 
узгред имао свој лllЧЮt нитерес, 
уз Демократски фроm - указао 
је Јaкynи . 
ОН је рекао да је чланство 

Цеwrpaлие албанске партије за 
интеграције бојкотовало избо
ре, јер је ,.на вријеме препознао 
иамјере коалнцконог lIapniepa". 
-За раэликуодн.их, l<Dји свако 

мало трче код нотара да овјера
вају уговоре и анексе о коали
цмјама, ми yнyrap наше партије 
иltlамо Бесу - рекао је Јакупн. 
Представиици опознције у су

бо1у су пред l1Iасање напустили 

сјединцу, оштро крнтикујући 
предсједника ДИК-а БУД"ми. 
ра ш.ра ........ Иначе, цијелу 
сједиицу су обиљеЈКИЛе бројне 
паузе, иеcyrnасице и сaal)е међу 
чланОВНNа. Опознција има по
дma: да је Maвpнheвa из УлlDf.ЊВ 
кренула иа сјединцу у Подгори
цу око 22 cara, да би С111ТЛа прије 
Поиоћи да rnaca за резуJП3Тt. 
ИЗ ДeMoкparcкoг фроита ис

тичу да је предсједииl1ПЋO тог 
савеза анализирало скaндanозна 

дешааања на сједнннцн ДНК-а, 
иа којој је, ICВКO су казали, лопов
ска банда ДПС-а јасно показала 
да је намјера њиховог врха да у 
I..Ipнy Гору уведу отворену ДИК
татуру. По оцјенн ДФ-а, у пани
ци од суочааања са чиљеницом 

да је већинска аоља политичкнх 
партија, подиосилаца лнста на 
нзборима, такаа да дпс са сво
јим траднцнонални!ol с:пr.Лlпима 
и cтpaшroнднма које је основао 
АНБ иема већииу, ДПС је при
бјеrao добро познати)! методама 

- уujеии и mруnцнји. 
- Behннy ДПС-у на сједници 

ДИК на mјојјетре6алода се од
лучује о лроrnашењу коначних 
резултата дала је нзвјесна БаФ
та Маврнћ из Улциња, против 
mje је ynцин.ска полиција већ 
пoднrnа кривичну пријаву због 
корупције и злоупотреба у ул
цињском катастру, И Такозвани 

представник НВО сектора Влв
до Дедовић из ЦЕМИ, који је дао 
оставку, али је у cyбory појаснио 
даје оставку дао 31. октобра (на
I(QH што је обавио овај нечасии 
посао за лоповску банду). Са
да је IIОСТало јасио да АНБ од 
својих сарадника оснива лажне 
странке које учествују иа избо
рима да ourтeтe опозицију и да 
Је ЦЕМИ режнмска НВО еа спе
uнјалним задацима из АН&-а да 
пOltlaЖе лоповском режнму у по

крадеиим избориим процесима. 
Овако скандалозно кримииално 
поиашање ДПС-а морало би би
ти предмет икгересовања '!)'Жи

оца Катинllа - казали су у ДФ-у. 
М.В. 


