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POТVRDA РЯIЈАТШSТVД 

Vujanovit primio 
regl!nte San Marina 

Predsednik fi1ip Vujanovif је 
па Cetinju, uz пајvј~ drfavne 
i vojne рolaяј, do~ek.ao kape
tane regente San Мarina Оап 
Nikolu Bertija i Masima Ап
drea ugolinija, "ој! ЬОrilуе u 
lYani~noj poseti (rnoj Gori. 
Vujanovit је rekao da dve ze.. 
тlје vele prijateljstvo, а иka
zao је i па siroke mogutnosti 
saradnje. 
• RepubIika San Marino је, za
hvаlјuјuб bogatoj istoriji, јш
zl!tnoj kulturnoj ЬаИјпј i lepo
ti, sjajna turistilka dеяiпасiја 
sa оо(Ыпјот posetom od оko 
dViI miliona gostiju - rekao је 
Vujanovit. 

DfMOKRAТSКA CG 

Izborna lista 
prosla jednoglasno 
Demokratska Ста Gora odr
iala је u Podgorici osmu sed· 
пјси Glavnog odЬога i jedno-
91а5ПО utvrdila izbornu lјяџ 
... м, Aleksa ВеЫ· Demokrale 
- pobede, а ле pocIеlе", па ko
јој је опоlјko kandidala koliko 
se Ыга poslanika za Skupttinu, 
Silopsteno је ј! осс . Glayni 
odbor је, kзko navode, sumi
гао informacije о unutarpartij
skom postupku predlaganja 
kandidata la poslanike i od
bomike u skupStinama opSti· 
па Budya i Kotor. 

ВШС - 8RAJOV/( 

Bili i ostali 
faktor stabilnosti 

Сгпа Сога је ostvarila znala
јап napredak u obIasti saobгa
faja, ргј lemu treba da radi 
па regulatornim unapredenji
та kзko Ы паstзујla da bude 
faktor stabilnosti regiona lЗ
padnog Ваlkзпа, ocenila је 
komеsзг EU za sзоЬгаfзј Vio
leta Buk. Опа је, паkoП sз
stanka sa mјпјяrom sзоЬгаtз
ја i ротоrstvз tvanom Вгајо
ујсеm, rekla da је do sada 
ostvагеп dobar progres i lesti
tala Сгпој Gori па svim koгасј
та koје је odradila U cilju рп
drulivanja Еи. 

VRHOVNI DiW\VNI TUZILAC NAJAVIO NA 

I astio 
Stan 
8 VDТ potpisao memorandum 5 NVO i zapretio 
шпата 8 Кontrolisate se poreklo novca za 
izbomu kampanju, Ьо i kupovina liCnih karata 

, 
uiШаstvо se prvi 
рш ukljucuje u 
pratenje izbor

nog proeesa! Vrhovni dr-
1аvnј шиае lујеа Stanko
yit zзргеио је da te traf.iti 
kзzпе za sye којј budu 
~radili k:ako пе treba~ i da 
песе niKoga ZЗОЫСј, пј 

Ylast пј opoziciju, jer, ка
ко kafe, pred zзkопот su 
svi јednаЮ. 

ProyeravaCe se ро-

шспt је potpisan radi pre
уепејје i suzbljanja krse
пја izbomih pravila. 

Ivlса Stankovic је poru
ао da се Drf.avno tufila
stvo izbomi proces pafljivo 
ispratiti i reagovati u sluca
ји nrenja i2b0mih рrзуа i 
eventualnih zloupotreba. 

- Pred zзкопот su svi 
јednзki i to treba da bude 
јзsоо predstavnieima i vlа

sti i opozicije - nagla-
siојеол. reklo поуеа za 

kзтрanји, ки

роујпа lјспЉ 

Кarata, ali I 

remej8 
zakaaite 

VDТ је ра

zvao i druge 
organizaei
је, kзо I grз
dane da 
obaveste ш
tila§tvo о 
еуепшаlпјт 

sve ostale 
z!oupotre-
Ье. Kobude 
otkriyen, ы
се, kako ро
rueuje VDT,!e
stOKO Ыпјеп . 

~OJ 
~ 
-""-"" nezak:onitosti-

DoIIIIIIi _1 
Stankovic је ju~ pOtpi

sao memorandum о sara· 
dnji sa NVO koje prate 
izbore. U ime СОТ те
morandum је рофјsзо 

iz;mni direktor Dragan 
Kopriviea, као ј Zlatko vu
јоујС, predsednik Upray
nog odbora CEM I. Doku-

та (окот izbor
nog procesa. 

Politifari raz!iato ко

mentamu angawvanje 
VDT. Predstavniei Ylasti kз
fu da је оvo dobar po[ez, а 
DFdajesraman!? 

Andrija Ророујс, lider 
иЬегаlпе рaпiје, za nas lј
st ка!е da је dobro da se 
VDT ukljucio u proees, uz 
napomenu da se nada da 
се оуа prica јтап epilog i 
da nete samo biti .ргзzпо 
sloyO па papiru~. 

Кrada u najavi 

- Videtemo koga се prvo 
(о zзkaап, jer sam тето
randшn пе znаСј nista ako 
пе bude ЬПО rezultata. 
Izgleda da su ogromna 
sredstva u~la u Сrnи Goru, 
а (о се se [ek роkazзп u 
sledetih 40 dana. Treba 0[
kriti odakle је stigao [ај по
уае, za које poli ticKe su
bjekte i u које svrhe. Vide
се se сјј ј su (о sve interesi. 
PlaSim se sзто da се Ыrзсј 
saznап Kad bude kasno 
odakle [ај поуае i Ыо је 
doSao u Cmu Goru - јasan 
је Ророујс. 

Uder liberala naротј
пје Kako Ы i istrafiyacko 
novinarstvo иеЬalо da se 

је poraz dernokratske Сте Gore. 
se VDТ ukljuёuje, neko је 

spreman da krade izbore, а to је DPS 

, 
uk1juci, како Ы se doslo 
do podataka ко u Crnoj 
Gori zloupotrebIjaya 
sredstva i Кзkо. 

Нјје demoIcratsIdl1 
U DPS pozdravljaju оуа

kзу potez, uz poruku da se 
moraju sanlc.eionisati опј 

koji se Ьаус zloupotreba
та. Porucuju da treba da 
budu obuhvaeeni svi, i 
opozieija i роиОја. 

- 1 dalje петато rezul
tate sa mitinga DF iz OKtO
bra kada se dclio поvзе лll
пngaSјта da uCestvuju па 
prolestima којј su јmalј еНј 
da ruse ustavni paredak u 
Стој Gori. Jo~ niко niје 

procesuiran оо onih којј 
su dava1i псуае DF. ОСе
kujem da се sada ЫП pro
cesuirani svi којј zlOLIPO
иеЬе sredstva i svi koji rele 
da naude regularnosti 
izbomog sistema - k.a!e 
POSlaniK DPS Zoran Je1it. 


