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POLITltAR I НУО О POZADINI GLASANJA ZA KONAtNE REZULTATE 

SDT da ispita је li bilo 
NEZAKONITOG UTICAJA 
U 

koliko је potpis 
nosioca izbome 
liste Deшоkrat
skog заупа Лlь.а

паса Nikole сашаЈа falsi
fLkovan, onda ве na шј 
nalШ newonito pokuSa.lo 
uticati па odluke Dliavne 
аЬоте komisije, istakao је 
predsjednik Upravnog оо
bora CeMI-ја z1atko VuJo
vtC. Vujovic insisШа da је 
роиеЬпо da оуај 81ucaj ј8-
traii specijalno dг!avno 
tuii!a§tvo. 

Spcijalno tuf.ila§tvo, па 
ёјјет eelu se nalazi мш
уоје Кatnic, nadlezno је i 
za ропоое birackog prava. 

Protiv матСеУе 
policija podigla 
prijavu zbog 
zloupotreba u 
katastruu 
ulcinju, kaZU iz DF 

Iz Specijalnog tuf.ilasrva 
"'Vijesti- nijesu dobile 00-
govor Ьоее li ispitati је li па 
sjednici DIK-a poCinjeno 
kriviёno djel0 koje је u 
пјЊоуој nadleZnosti. 
Сашај је juCe kazзо da 

raёuna da се se tuiilastvo 
baviti tim рјtanјет. 

"Ја cu svakako svjedoёiti, 
а ako se пе budu ЬаvШ tiше, 
nadam ве da се Ыа prostora 
da se to i privatno роШпе. 
Ја ве nadam da се ddзуа 
odraditi svoj posао", rekao 
је na konferenciji za novi· 
nare. 

on је pojasn.io i da su ko
naCni rezultati par1amen
tamih izbora proglaSeni за
шо zato §to је predstavnica 

Demokratskog зауеи А1Ь.а 
naса glasa1a protivno пје
govoj уоlјј i volje liste. са
шај је kazзо da је na јау
пosп da prosudi da li је rij~ 
о politiCkoj korupciji. 
оо niје ielio da ве priz

naju rezu1tati parla.mentar
nih izbora, istakaviii da su 

сатај је juCe 
kazao da је па 
saшот POCetkU 
kampanje bilo 
pritisaka i uсјепа 
оо strane Jakupija 

јЬ pratile nere~aгnosti i 
pritisci. сатај је naроше
nuo da је DPS izgubio u 
Budvi пјihоvimg1asoш, ko
јј је ЫО odluёujuC:i. u DIК-u. 

DIK је juёe zvaniCno 
saopStio kon.aёD.e rеzШta

'е. 
Cзmaј insiБtira na tоше 

da ве sa вafte маvПс ni
kada raniје niје vidio niп 
l:uo, а da је pred.lo:iio u DlК 
па inicijativu kandidata za 
poslanika sa liste _а Ја-

kupija. 
Glas маvПСеуе, koja niје 

Claniса Demokratskog Ба
уezз А1Ьanaса ali jeste 
predstavnik liste u DIX-u, 
Ыо је presudan da ве kзsпо 
sinoi: proglase kon.aCni се
zultati. od 28 Clanоуа 
DlK-а, za proglaknje ko
naCnih rezultata g1asalo је 
пјЊ 15. 
~To ~to nijesu uspjeli da 

util:u па ПаЈ stav, uspjeli su 
izmјепош Clanа аЬоте ko
misije, prvo neuspje§nim 
poktdajem fa1sifikovanja 
potpi8a па zahtjev za ро
vlaeenje naseg zamjenika 
opunomoi:enog ёlana, а 
drugi put uspjeSno, pozi
уот drugog ёlanа, §to jeste 
lерtimnо, jer izvjesna go
spodа маvПс jeste 
ovla§Ceni ёlan ali koja niје 
prisustvovala niјednој pre
thodnoj sjednici", kзzaо је 
сатај na juёeramjoj kon
ferenciji za поvinзre. 

Dodao једа su оп, njegova 
porodica i зaradniа ЬШ 
izloteni prijetnjaтa putem 
telefona, druJtvenih шreZз. 
i liёno dan рпје izbora. 
Mi.R.-Ј.Ј.-S.А. 

Rekli da песе biti glasanja, 
Mavriceva do~la ра se glasalo 
VetI tUO _ ОIК-а, koju 
su obIljеlШ vl!esatnl prekldl, 
u lтe Demokratskog saveza 
AIbanaca prodstovt;ao је 
К ....... c.ua. Medutim, 
па kraju је glasala МаvПtеУа. 
Сатај је ројasnlo da ти је 
reeeno da nete blti gtasa.nja 
te veleri, pos]jje cega Је па-

kratko Iza!ao Iz ОIК-а. 
Istlfe оо u meduvremenu 
nlје Informlsan da се ono 
јраЈс bitl odr!aлo 1 da је 
polеlО сЈт је u salu DIK-a 
do~ta мavrlCl!Va. Оп је za 
-Vijestj" kazao da пјје fmao 
prilJku da vjdl Mavriceva пЈ 
prije пј nakon glasanja. 

Jakupi: Саmај 
UZ DF. ја sam 
dao naredbu 
8Predstavnica Ilste gtasa. 
Ia је оо mojoј dlrektlvl", 
kazao је јосе kandldat za 
poslanlka Derrokratskog 
savaza Д1Ьапаса 1181 Ја
kup/. 
WSmatrao sam Ucnlm 
сјпот da preuzlmam od
govornost I skrenem 
pafnju naSi!m ctanu u 
DfK Вafte Маугјс, da prl
llkom proglaSenja rezulta
ta partamentamlh lzbora 
odlucno bude uz procrno
gorskl bIok а ne 100 rтюј 
sada vet biVSi partner, Ni
kola сатај. koj! је uzgred 
lтао svo/ Uёпl Intere5. uz 
Derтюkratskl tront; kazao 
је Jakupl. 
PredsjedniМvo DF-o је 
јосе sa~iIo da је protју 
Мavrt1eYe uldnjska POU
dIa POdigIa krМ/nU pri
Javu zbog korupclje 1 ZIOO
potreba u uldnjskom ka
tastru. 
JakUPI, predsJednlk cen
... 1 .. оlbanske poItlje U\ 
In!egrodје, objeIodonlo [е 
da је IIanstvo njegoye 
partije bojkotovalo izbore 
jer је оп -па vrtjeme pre
poznао nan1ere koaUclo
noв partлm". 
Ос:ijenЮ је da se па ovIm 
lzbOI1та mOgIO YidjetI da 
lJderj albansklh partlja 
nemaju iskrene naп;ere 
vet ЩulJvo Iib1II trgo
Уlnskl Inteп!s. 
оп јо pozvao јюinog 01-
Ьаnskog POSIanika u рмIamentu_'" 
............ danebude 
SeМS VIade vet da АI
Ьаnce PredStaV(Ja па рм. 
_osntJYi. 
"PozIvam 1 predsJednlka 
dr!iм! FIIIPO V\IIOnO
_ da !to prlје predlo!J 
mandatara jer nern.tmo 
Vlt!mena za gub&jenje а 
gubitnicllmaju pravo da 
se Ijute", роПJfIo је Ја· 
kup<. 
Medutlm, Сатај је jule 
kazao da је па saпюm 
pOCetku kaЛ"lpaпје bito 
pritisaka i uciena оо яа~ 
nE! Jakupija оо dode do 
materljame dobiti. 

Dok је Кlешentin 
сатај nakratko 
izaSa.o iz DIК-a, 
doSla је маvriееvз i 
odrZano је gJasanje 

Кlement Сата) 


