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4 страна ПОЛИТИКА 

СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ У ПОДГОРИЦИ О СТВАРАЊУ УСЛОВА ЗА СЛОБОДНО 
ИСКАЗИВАЊЕ ВОЉЕ ГРАЂАНА ПОРУЧЕНО 

Са партијским 
• 

ИНСТИТУЦИЈама т~шко 

ДО избо 
ИНСТИТУН.ИЈС IФЈС б li трсба

ло да обсэбиједе фер идемо
крвтскс изборе под 11ОТllУIIОМ 
су КОНТРОЈIOМ Демократскс 
партије СОЦИЈWlИСТВ, због ' ICI"!l 
су IЈСОПХ()ДIIС кадровскс нро

мјснс К81«) би били cтsореllИ 
УСЈIОIIИ за слободно исказ .. -
ваlbе воље грађана на бира
ЛИllrrима, ОltИјСllИО јс дирек
тор МОIIИТОРИНГ програма 
МЛНС-а Вук Мара lll 'IВ кои
фсре\щнјн КОЈУ је Јуче У 1I0Д
ГОРИI\.Н оргаllИЗОвао цеитар за 

МОIIИТОРИШ' и истражнн.ања 

(ЦЕМИ). 
-II.pIIOЈ ГОРII неl'ребu "кре

чсн.с", Bcl! ГСНСРЗЛIЈО сnре
маlloе у сним I1IIСТlIтуцнјвма 
'!Ијн су кадрони КОРУМ l lИрlll1ll 
I!ЛИ не знају, не смију ИIIИ IЈе 
желе да обсзбијсдс СЈЈоБОдllС 
11 фср И:Јборс. Имамо Аге Ј I
цију за Сl l речаllUЊС КОРУВllијс 
коју преко ЈЏ1р1.:ктора и већи

IЈС ЧJlанова calljt:тa КОНТРОJlН
ше замјеllНК нрсдсјСДl I ИКВ 
ДПС-в ДуlU ко МаРКОllиh . 
КОМIIЛСТВII МСllаџме llТ АI'СII
I tије је IЈОД љсговом коитро
ЈIOМ. ИЗ)'3СВ моје КО!lегинице 
8all~ ЋалОRић, која je,I(Rlla 
ПрофсСИОll8Л IIО ради свој по
сво. Лгеш{Кја нс,,", а IlикаКllюt 

РСЗУJlТ8Т3 а ОД88 1 10 је ис1'спо 
рок од 100 даllа од формиран.а 
- нстакао Је Мараш. 

011 јс AQJtВO да пвp.rlамен
тарни дијanог нс може да се 
заокружи до краја без смјС llе 
/(l1ректора ЛI'С lщије Сретеl l а 

~
1J101bИh ll 11 'lлаl lОfl.a савјета, 

tкo би сс "а та мјеста би
~овеДС I.1II професн~нашtи . 

1 ј С ОЦИЈС IIНО И ла ЈС ком

Јlетно ТУЖИЛ81111'КО, изу.fCК 

Ин и це Стlllll'Оl:lић а и Мн
ll Иiюја KaТllllћa, под KOII-
1'рОJlОМ ДПС-а. Kal\o јс л.ОЈlао, 
IZРОблсм је ШТО Ct:w.l кокиh и 
Ка'rllић нсмају дирсктне над
JlеЖIIОСТli када се paДi! о кри 

IШЧIIИМ цiСllима "СЗ8IIИ""' за 
избоРllС :1IIOУ l lOl'рсбс. 
Он је апvlOиао на ДржаКllУ 

избоРНУ КОJ>lисију да у сарал
њи са НИКИЈIIIИМ ссК'roРОМ IIПU 

"рије ОРI"!lllизује a..rtCKIlUTHY 

обуку ЧЈ!al I Оиа бирач ких од
бора 

IlpcдcjeJlllltK СКУlшmшс 
l)a ll KO КРИ80юшнh саоп-
1111'110 је да је Црна Гора дошла 
до фазе у којој мора да се при
пре,,",и за МИРНУ транзицију 
властн . 

ПOТl lрсдсјCДIIИК Скулшти
нс МИЛУТИlI Снмовић (ДПС) 
казао јс да у сусрет I IОcrизању 
споразума О успОllима за фер 
изборе сви треба да покажу 
ОДI'ОВОРНОСТ. 

-у ,,",OMCIIТY када сс крсира 
споразум, неодговорно је сиа
КОДIIСВIIО давати IIOВС 11рНЛОге 

TНl la уlJjена и YJIТКМaтy':'a. То 
нијс пут до споразума. Да ли 
је то, у ствари , потреба да се 
прича о споразуму, а да лугсм 

YJITII MВ1'yMa и уlJjСllа сваки ,,", 

JtallOM будсмо све iilUbC од до
I'ОВО\Ја - РСКНО јс Симокић, уз 

OIIJCIlY да су ДПС и ОIIOЗII
ција близу Ј1О'Пlисин.ања I lOра
зума. 

ЛИдСР I\емоса Миодраг 
Лекнh казао је да захтјеви 
ОПОЗЈщије нс преДСТ8lиьају јс
зи к УIJjСl lа 
-То јс арло преl{К:SIIО. Се

дам јс УСJlова,јавите 11 ОДI'ОВО
рите, јср смо фазу дискусијс 
IIСЦРПНЛИ - све СМО рекn и н 

сучелили ВР I")'МСНТС. Полити: 
п јесте дијanог и ко,,", нромнс, 
али у дато,,", МОМСIIТУ јс И 11ре)'
зи,,",ање ОЈtговор"ости - I IОДВУ

као јс Jlскиh. 
0 11 јс ПО I IOВИО да су кадров

СКС npo""'jellc У РТЦГ преду
слов за пanшенвањс пo.nИnlЧ

ко!' споразума. 

Одлагање избора опасан преседан 
По оцјени Влада Дедо.ић. из ЦЕМИ-ј а, одлагање избора 

у ТИ81)' било би опасан преседан. 
-Мандат одборнина и посланина траје четири године . За~ 

кон о избору одборника 11 посланина не предвиВа могућност 
продужења мандата . Не треба уводити преседане на тај на
ч ин - н.азао је Дедовић . 
Он је додао да озбиљно сумња У способност АгеНЦИЈе за 

спречавање корупције да са садашњим капацитетима спро
веде КОНТРОЛУ употребе државних ресурса у иампањи за ти
ватсне локалне изборе. 

Са јучерашње нонфереНЦI'1Је 

ПРСllсјСДlIIl К YnpallllOI' од
бора ЦI3МИ-ја Златко Кујо
II llh казао је да ДОГО80Р сам 110 
себи lIе ЗШl.ЧН ништа ако Н(;
ТCK/le вријсме за Ibсгоао снро
aoђelЬ,C. 
-Поред садржаја, треба 

водити рачу"а и о време l ЈУ. 

Охрабрује нас договор, зли 
указује 118 систеМСК11 IIСЩО
СТ8'ГЭК пред.nОЖС llНХ рјешсња. 
Недостаје ДОВОЉјlO одрживих 

мехаll изама који би rnpaH1O
вали Cllf>C'1aвaIbe злоупorpcбc 
ДРЖCl811НХ ресурса и након из

бора - указао је 8ујовић . 
.• ФУIIIЩИОllсра Грађанског 
покрета УРА Неђељк:а РУ/ЈО
вн ћ а брине како ~ неке ИII
ституције одговорити зада
цима всз8ни,,", за CflPOBoQeIbc 
слободних избора. 
ПредсјеДllИК ПО:Ј IIТИВНС Цр

НС Горе Дарко Пајовић 8је
ру је да ћс доћи до споразума 
8Јlасти и ОJiозицијс. 
~табИЈШОСТ IIOЛ ИТИЧ КНХ 

процеса у Црној Гори lIе може 
више да почива на двочланим 

коаmlllијама. За IIРСТХОДII ИХ 
18 I'OДlша владаВНllС дllИ 
ју страшка lIаМIIОЖИЛИ су ее 
IIСII01'нзам, КОРУlщија и орга
II И3О8аllИ криминал - казао је 
Пај08ић. 

В.Р 

ИЗ НИКШИЋА КРЕНУЛА ТЕРЕНСКА КАМПАЊА АКЦИЈЕ "РЕФЕРЕНДУМ ЈЕ ПОЧЕО" 

Глас народа одбuана демократије 
Разговорима са Ilрсдстав

IIИIIII,,",а скоро свих IIОЛ IIТИЧ

ких lIартија у Н и кщ иhу, нс
ВЈI8Ј\.иtlим ОрlЋ l l изацијама, 
нрофеСОР llМВ УIЈИКСР:S lIтста и 
ИIIТСЈlеКТУlUщlt,,",8, као It дн

ЈеЉСlbем флајсра но граду, 
KpellYo је тсреllСКИ дио кам
нањс "РсферщlYМ је IIОЧСО". 
ИlIтерснс'Г KOM llOIICIITa 08е 
каМIНIJI.С IIcIla81tO је крсну
ла 1ЈУТСМ I·ЈШС3lЫI. на ",'траIlИ

I{К W\VW.IЮТS:МQ l lТеIlСГРО.С;у. 

Како је caOIllIlTl:ltO, ИННltија
'!'Ор Ilројскта М а р .. .:о МИ Јlа
Чll h 1111 чеЈЈУ 1'I1,,",а у којсм јс 
био н 0 1'11 ,1: 11 Ј О80llи h, ВЈIII 
и студеllТИ, измсђу ОСТВЈII1Х 
- MIlJba lla Дашић, Лљоша 
TypoUIIII , Лука Се~УЈlоuић , 
разговаралlt су са IIрсдстав

!lИI(има Радничке нартијс, 
Дем оса, Демократа, Грађаll-

ског покрета УРА, Нове срп
ске демократијс, Де,,",ократ-

I 

Јуче У Ниншићу 

ске lIaPOДll e нвртије. CHll -а, 
ЛибсРВЈЩС партијс и Комунн-

стичке нартије. РазговаРВЈIИ 
су н са број иим појсдинци
ма н ''Рувама, поред ОСТ8JlИХ 

ЛЛТСРll а'ГIl ва, Алфа ItCIITap и 
ЦСlIтар за политичку сдука
цију. 

- Циљ сусрета је почстак 
теренскс кампаље како би ее 
И:ЈБОР IШ И за право l'Рађана да 
сс IIСl10штујс ЉИХОВ Itзбор, У 
овом СЈlучају који сс тиче од· 
JlУЧИllања lIа рсфсрсндуму по 
JlИТ!lЊУ ЧJlаllстка у НЛТО - У 
наводи се у саОllштеlЬУ. 

СаОllJIIТСјlO је да је досад 118 
IШТСРС IIСТ рефереllЛУМУ ГЛВ
сало преко 8.000 !1'эђаllа Цр
II С Горе што јс, како је оције
н ио, за овако кратко I:Iријсме 
ИЗУЗСТll а број ка. која he тек 
расти, како кампаља - ИIIТСр

"СТ И ТСРС llСка - буде одмица
па. В,Р' 

четвртан', 31. март 2016. 1t';J1 

КОЧА ПАВЛОВИЋ ПИСАО АМБАСдДОРУ ЕУ ЗБОГ 
ПОГРЕШНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ИЗЈАВЕ 
ПРЕДСЈЕДНИКА ЕВРОПСКОГ САВЈЕТА 

Дробнlo\Ч 

Преводилац 
и режимски 

медији Туска 
"препјевали" 
ЊIЈС СЛУЧllјllО Ilpeн.apllO мс- тиме креllе У даљи IIрОIlСС рс -

lIијско УНрШ1'88Вlbе КОМllрОМИ- форми". 
ТОВ31tOГ ,JICMoKpa'rCКOI lIија- -Сш")'раll СI:IМ да ДИЈСЈ IИ'I'С 
ЈЈога" меl)у "КЉУЧ I IС задаткс" моју OI~CHY да ово ltO !'рсШ IЮ 
које Брисел то6оже захтнјсиа rlpcllOl}clbe Туска ШlјС случај-
од ПОДI'Орице, указао је ју- 110 И да 0110 има јасно врело-
че lIотпредсјСДIIИК 11ЗП-8 и знатљиву ДН""'С l lзију маIlИПУ-
функционер ДФ-а KO'IB Па- nације за ЈЏЈеll llОГIOJlИТИЧКУ 
8JlО8иh у IIИС ,,", У аМбасадо- СВрХу. Ово просто зато ш!'О је 
ру ЕУ у Подroрици Митји другачије 10 тсшко објаснити. 
Др061I ИЧУ. 0 11 јс саопlUТИО да Погрсшаи превод који С""'О чу~ 
је са конфсре llUије I lремнјсра ли из Брисела, а који Туск "' 
Мила ЋУК8 110кнћа и lIIефа њсгови сарадннци lIијесу ,,",о-
Европског савјета ДОlllщца Пlll. разу,,",јети и рсагоыти на 
Туска у yroрак у Бриселу диО то;-уушима и rnавама РСЖИ""'
медија извјестио како јс ТУСIC . ских 11 lIарарсжимских IIОIIИ' 
казао да јс међу КЉУЧII НМ IIРИ- ".ара н уредника IlсоБЈ8ШIbИ-
opl1тvтн ,,", a IIрипрема {lредсто- во И уиисоио је .. ПРС8.lI вдао·· 
јсћих избора у Црl lOј Гори уз llВЛ јасно саопштсним, биnlO 
дсмократскн дијanоr. другачијим исказом Дошuща 
-Вјерујем да С1'С детаљ· Туска. Исказом којн С""'О та· 

НО Уl1ућСШI У чињсницу ла кође јаС IIО и Нlтl'Panllo чу
је IlрсдсјСДIIИ К ЕВРОI IСКО I' nн ГlOсредство,,", ЦР I IOIUРСКНХ 
савјета ДOIIВJIД ТУСК, наво- СЛСК1'Ј'ОНСICНХ медија, такође 
дсhи кључне тсме раз l'Овора из Брисела - истакао јс Па-

са М ИЈIOМ ЋУКВ l 108иhсм, 118 8.lIOВ I111. 
КОllфсреllциј ll :sa ,,", eAlljc рс- 011 јс додао да би јсдИlIO 
као: ,Јакође смо размотрили ;UIТСР"8ТИВIIО објаllllbсње 3а 

_, 
СflРОВСДСIIИ У складу са IЈОВН,,", 

заКОllодItRСТ80,,", . Крсдибllлаи 
избоРIIИ IlроЦСС hc Д31'И IlСО
l!Ходаll ayroplfТCТ НОlЮј 8.I1 а
ди, како би lIаllредоваJlа иа 
IЈУIУ реформи." IlpcвoJt IIJla .. 
у Бриселу јс то I l а конферен
цији IlреllСО као: .;Гакођс, ""'с
ђу КЉУЧII ИМ ПРlш~итстима је 
IJP»llpeMCI IIpenCТOJehl1x избо
ра у Цplloj Гори уз дсмократ
ски дијалог. На пј lIа'llIIl ћс 
се ОМО I")' h IlТИ /!ОlЮј мади да 
стскнс IIOB I1 кредибили'ГL"Т И С 
"111'01 I' О8 11М КРСДl1Б I1ЈЈI11'СТОМ да 
уђс у ДаЈЫЈ ItpoJtec рефОРМ11 
l юдсјстио јс l ЈUВJl08иh. 

011 је /(O)liJO )18 ИН'I'ерllрста· 
ЦИЈа lIaBellCIIOI' IlреlЮда КОЈа 

јс ОСllаНУЈЈа у режимској н 118-
рl!.реЖllмекој штаМIIИ, l'IClСИ : 
"Туск ЈС навео да јс за I Јод
ГОРИ 1 lУ мсђу КЉУЧII IIМ IЈРI:IСII
C1'BCIIНM задаци ,,",а I lpНllpcMa 

Jlредстојсhи х изборu уз де
ItIОкрВ'ГСКII дијалог, ЧН ,,", С ће 
се о,,",огуhИТII IlOвој 8JIIДН да 
CТCKIIC иови крсдиБНЈIИТСТ И 

KOlicellcYaJl1IY "'~:~,;,:;' 
СОIЮ 11Овођсњс 
парарсжимских за IШ 

Г(>СШIIИМ преВОilО.\I ,,",ото бв
ти да уредници 11 lIaдJlСЖllИ 

новинари ЦР llOГОреких MC1tНJ3 

не 1'О80РС еllтсски, .,а то з.а 

всhИIlУ ЈЬиJt, као Ш'ro добро 
Зllате, нијс таЧIIO". 
-Т8кођс. вјсрујем да ће'Гс се 

сложити, амбасВЈФре ДробlНl
чу, да ничим IIСИ33З88НО Tplta
ЈЬС баш OBOI' КОМ IЈРОМИТОRа
IIОГ •• дсмокраТ'СIЮI · /tијВЈЮ I"!I" у 
уста лрсдејеДНIIка ЕIlРОЛСКОI 
свијста Дotll1Лда Туска НИЈС 
ни мало СЈlучајltо Ital1taCIIO Је 
П3КllOllиh. 

011 јс анСЈЮиао lIа Дробlшча 
Jt8 И:Јвијссти 6pIICCJl 1) IIОЈ I1I 
тичким Оllјенама ДФ-а исзн
ШIМ :Ј8 IlOкушаЈ РСКОIIСТРУК

I(ије реЖlIма и о 1I0греllll!О)1 
преtlOI IIСIЬУ 'J'YCКDВlIX ријсчи 
са 11pec-конфСрсЈщијс, како јс 

нааео, у ДllеВlIIlКУ и на IЮР'l'а

ПУ "Вијссти", у ,Ј{lIеВIIИМ 110-
ВИllама". 113 поpтanу ЦnM и У 
"ИllфОРМСРУ" · 

М.В 

• 


