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НОСИЛАЦ ЛИСТЕ ДЕМОКРАТСКОГ САВЕЗА НИКОЛА ЦАМАЈ У ИНТЕРВЈУУ ЗА .ДАН" ОЦИЈЕНИО

Режиму требамо
само за изборе
• Одупријели смо се свим притисцима и понудама да не бисмо постали дио ко
алиција које унапријед промовишу и најављују сарадњу са ДПС-ом . Тако ћемо
имати храбрости да се одупремо свим будућим коалицијама које нас не уважавају
као партнере, јер ми тежимо да будемо политички фактор, а не нечији декор - ка
зао је Цамај
Tat)'c Албанаца у цр
ној Гори не одговара
ии приближно статусу
lФји км припада, н који ззслу
жују, јер се и даље третирају
као среДt"IlЮ помОћу lФјег се
Демократска партија соција
листа (ДпС) одржава на вла
сти, "оручио је јуче у интер
вјуу за ,Дан" Никола Цамај,

C

носилац ли сте П ОЛИ1'ИЧке гру

пације ,)!иста Демократског
савеза", ОН је рекао да су се
одуоријели СВ ИМ притисцима
н покудама да не би постали

стандардима, не м ожемо би

m

дио Европе

-

саопшrно је

Цамај.
• Како оЈЈј ењуј ете статус
Албана ца у Црној Гори да

нас?

-

Статус Албанаца у Црној

Гори не одговара ни прибли
жно статусу кој и им припада
и !СОј и заслужују,јер се и даље
третирају као средство nOM(r
ћу којег се Демократска пар-

rnja

социјалиста одржааа иа

Без пуне локалне самоупра

н најављују

ве за М алесију, без равиом:јер

иеповољан.

• Јесте ли спремии на по
сткз60рну са радњу с Демо

л ан са

с вим приrnсци ма и поиудама

за

школоваље

ЫЈ18дНх

да ие бисмо постал и дно 1(0алиција које унапријед про

мовиwу и најављују сарадљу
са ДIlC-oM. Тако ћемо има
ти храбрости да се одупремо

са

св им будуhим кoan:нцнjaм.a ко
је нас не уважавају као паp:r

европским

ска паprnја социјалиста поново
организује долазак гласача из

и ностраиства и плahа им по

250

еура. Како је саопштио Н н х8Д
Кршнfi, свакоднев и о му при

стижу информације са адреса
родбине и пријатеља из П ет
љичког краја који жи ве и раде
по земљама западне Европе, да
имају организован превоз и nдa 
ћсце пyrнетрошкове kЗXО би до
шл и и а гласање.

- На питаље ко и м то орган и 
зује, одговор је ДПС. И нарав ио
иеизбјежан комеtпap - Баш нас
бриГ3, узеhемо по 250 еура, об и
hи родбину и своју кућу, изahи
н а гласање и мисија ће бwm оба
вљеи а. У овој причи су наравно
провјерени гласачи ДnC-a, јер

дрyrn -се неће тако лако УПИС8на списак, све се nPOBjepua.

.ти

ИСТИ моји сyrpaђ ани који одо

ше трбухом за крухом, а неки

борну ком и сију (ДИК) да
до и есе мишљеље који м
ће указати на п раксу ко
ју бира'IКП одбор и треба

да сл иједе у процесу бро
јања rnасова, у погледу
утврђ и~ валнди ости

гласачких л истиhа. Како
јс саопштено из ЦЕМИ
ја, посматрач и те нема
днне организације утвр
дили

у

су

непра в ил и ости

реализациј и тренннга

чланова бнрачких

одбо

Р'

Казалн су да су едука
roри ДИI(-а, уз прису

не зи ају да у овој земљи има
они х кој им а је потребна мате

ство тре н ера и з КОМ И СИЈе,

ријална помоl\, који су гладн н
И жи ве У услов има как ви и ијесу

у току едукације чланова
бнрачких одбора давали

при мјере ни човјеку.

Не зиате да је lIелики број
никакв и м

Потписани листиl1
није важеl1и
НlI rnасачки листићи сма
трати неважеhим.
- Лоједини едукатор и
ДИК-а сматрају да За

се у са опште њ у.

ко н о избору одбор и ика

су у о п штинама Бијело

и

п ослани ка

не

Тре иин зи на који м а су
посматр ач и

вац.

Закон о нзбору одборн и
ка и

не

одржанк

Поље, Лљевља и МОј ко

п р ужа

одговор иа то питаље, да

уоч и ли

правилности

-

Б ило који виддописи

посланика не даје

вања, посебно Ј1OТnИС И В8-

одговор на то питаље , те

ље личног и ме и а и прези

да је препуштено би рач

ме на на гласач ки листић.

ким

одборнма

да сам и

процијене да лн ће та
кав rnасачки листић бити
п роrnашен важећим ил и
и еважећим и да ће се та
кав гласач кн лнстиh сма
трати н еважеhнм - каже

може довести до тога да

тај rnасачки лнстић буде
поништен

услед

кршења

принци па тајности гласа
ЊЭ - упозоре ио је у саоп
штењу.

М.В.

шансама да дођу до посла у

странка

и

ОСТ8Jlll.

Молим вас будите хуманн ма

кар иа тренутак, па их питајте
одакле и м толнки иовац који
дају вама када је стаље у др

жави ова кво какво јесте. Ми
се овлје свакодневно бор и мо
да н аши грађанн постану еко
номскн кезави сни како бнсмо
могли без уцје и е доноситн од
луке на основу пр~дности и

здравог разума, а ви, моји дија
спорц и

имате то,

ал и о п ет чн

н ите и еопростиву грешку. Ако

ro

чи ните

из захвалности

или

Адровић: Ми 1'0 не радимо
Иэ ДПС-а су негираllИ тврдње 8е1lиt(е иоали циј е Кључ да органи
зују и nлаћају ДОllазаи 6ирача и э дијаспоре на гласање.

Не знаlol одаиле иlol 'Танве неистмните ИНфОРlolације. Ми то не ра

ДИlo40 сасвиlo4 сигурно. Можда то раде он и ил и нено дpyn1. an и ДПС
ДПС-а.

УПОЗОРИ БИРАЧКЕ ОДБОРЕ
Центар за мои итор инг
и истраживање (ЦЕМИ)
позвао је Држав н у из

дуго време иа одсyrни, па Можда

Бош њачка

-

ШТО, .

ЦЕНТАР ЗА МОНИТОРИНГ ПОЗВАО ди к ДА

Суграђанн ма поручује да су

вац су ДПС и љеговн сателити

сигурно не

јер познато је да задовољне

М.ВЕШОВИЋ

нстакао ј е Кр

скор ије вријеме. За сву ову б и 

-

рјешавања пнтања, свакако
н промјеие досадашњег неа
декватиог статуса Албанаца,

дина иаучили једну албанску

проmала сада их п оз и ва на мо

са

д иј елу кампање?
- Главиа наша порука даље
ће OCТImI иаш слоган - смјело

ве јер се једино тако помажу

рес дају подршку овом режиму.
Д8lUIе, дпс п олитика која их је
иемаштином и иезапосле иошhу

незапослених

Ва'ше

дине науче н ријеч Ощјт да
бисмо им донијели промјеие.
То су промје!lе у предста
вљзњу, промјене у на'iИИУ

мзњи и е чи и е задовољно дру

ове масти, сада за CffТ8Н ин те

-

бити

ријеч је Црној Гори врагила
државност. Нека ои 2016. го

спремне да уваже наше захтје

главом без обзира проmани од

-

fi e

ријеч ПО UП'O значи дА, и та

за промјеие набоље. Цриогор
ски '1'ађани су прије десет го

КРАЈА

ј еду и сиромаштво гл ав ии кри 

Ддровиl'I

гл ави е п оруке у ПР~ ОМ

ДПС за глас даје по
250 еура и превоз

бу да је подрже
шиI\.

сходно важе!Ш м европским
стандарднма, не можемо бити

ПОЛНПIч ки фактор, а не нечији

ПОНОВО ЗА IitЗlЮРЕ

JE~

и евроатлантске юпеграције,
будуhи да је опuпе пози ато да
без поurroвања права ман.ииа,

дио Европе.
• Ка кве

Сарадља долази у обзнр са
структурама које теже про
мјенама у друштву н које су

будуhи да је опuпe П03И<П'О да
без попrroвања права мањин а,

Цa lo4aj

нере,јер м и тежнмо да будемо
декор.

ве јер се једино тако помажу
и CBpoaтnaнтcKC интеграције,

Велика коалиција Кључ са
општила је јуче да Демократ

соција

бола, без oдroвapajyћeг стиму

mришhеље националних сим

са' струк;урама које теже про
ијекама у друштву н roje су
спремне да уваже наше захтје

важе~м

кратс ком партијом

л иста?
- Наш предиэборни слоган
је Оихјт, urro зиа'iИ смјелост,
храброст, и одУПр ијел и смо се

радњу са ДnC-oM.
- Сарадња долази у обзир

CXOДllO

о другач ијем статусу Ал

бан аца, сем да је такав статус

ног залошљавања, без юба
лансираних инвесnщија, без
правичних коришhе ња ресур
са, без адекватне заcтynље
Hocnt, без права на слободно

дио коалиција које унапријед
промовншу

ми заиста не можемо говори 

m

власти.

казао је за , Дан' М.Х"'Д Адро8иl\, шеф петњичног

револта ил и можда иаснј едате
на причу како се и а овим избо
рима бранн држава ~Ha Гора

Оппrrинска изборна комис ија (ОИК)
у Гусиљу yrврднла је и проrnас ила пет

од некога,

иа то да

листи, а ОИК Будва дв ије изборне листе

овлје још има ваш и х пријате

које ие испуљавају законске услове који

ља, уже н шире родбине, те да

се однос е н а родну равио пр авиост, тв\'"

п омисл.ите

жнму умањујете шансу за бољи

де у Центру за демократску транЗИЦИЈУ
(UДТ). Претходи о је ОИК А1Шр ије вица

и просперитетннј и живот који

yrврдила и проrnаснла н екол и ко н езако

бн промј ене ДО ll ијеле

нитнх избор них листи , алије, како је са

им

давањем подршке ово м ре

-

истакао

је Кршиh.
Како је додао, "lo4opaтe зиати

оп ште и о, након интерве и ције UДТ -а ис
правила и е правили ости. Према зако ну,

да се на овим изборима не би

за мирну смјеиу неодговорне и

подсјеrщjу у []ДТ-у, на избориој ли стн
мора бити најмање 30 одсто кандидата
мање застуnљeног полв, и Me~y свака
четири каидидara мора 6нти наЈМање по
један IClIIДндaт пр ипаднн lC маље засту

лоше власти.

пљеног п ола.

је битка нити за спас државе,
нити за очувщь.е мира, нити за

е вроатЛilИТ1:ке интеграције, већ

Ви сте дyжI:IИ да дате допри
нос тим промјенама ако жел ите

-

Н аводе да у Гуси љу листе Демократ

НОЈ општини н ч и таВОЈ држави.

ског савеза Албанаца, Бошњачке стран
ке, Партије за Гус и ље, Социјал и стичке
народне партије и Демократске ун ије

Морате знати да је ово одлучу

Албаиаца не ИСПУЊЭfIВју услове пропи

по~оhи својима, новоформира

јуhи истор ијски треиyrак за цр
иу Гору, зато добро размислите
да и е бисте сјутра жалили - за

КЉУ'I ИО је Кршиh.

В. Р.

I

сане законом.

у Будви, листе Коал И lЏlје Будва мора

и Демократског фронта ие испуљавај у
усло ве прописане законом. Л и ста Коа-

Незаконито
прогласили

пет листи
лиције Будва мора имати

33

кандндата,

међу који ма је десет жена, што је 30,3
одсто и у складу је са законом. Међу
тим, ова лнста не испуљава обавезу да
међу свака ч етир и кандидата има жену,
тако што од 29 до 32 мјеста на л и сти и е

ма кандидатки љу. Лнста Демократског
фрокта има )3 к.андидата, међу којима
је девет жеиа, што ј е 27,3 одсто.
ОПllffииске

изборие

комисије

бил е

су дуж ие да позову ове листе да откло

не недостатке, те да одбију проrnашење

изборне листе уколико иедостаци није
су отклољени.

М.В.

