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ЗЛАТКО ВУЈОВИЋ У ИНТЕРВЈУУ ЗА .ДАН· ПОРУЧИО ДЕМОКРАТЕ У ПЉЕВЉИМА ПРЕДАЛЕ 

ЛИСТУ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 

Тужилаштво да испита 
изборне нерегуларности 
• На локалним изборима треба очекивати знатно већи број неправилности него 
на предсједничким - сматра Вујовић 

Н
а предстојећИI>I избо
рима MOlj'rIa је обим
нија куповина гласо-

ва, OAIIOCHO тражења од бнрача 
да не излазе на изборе. Ријеч 
је о рашнреној пракси , којој на 
крај MOIj' статн само тужила· 
ШТ80 и полиција, рекао је у ии
тервјуу за ,,дан" npeAcjeAHIIK 
Управиог одбора Центра за 1>10-
ниторииг Злат",о 8ујовиli. 

- Нажалост, ОIIИ досад није
су придавали већи значај овом 
проблему - казао је Вујовић. 

'КО.'l.Н"'О су неправилиости 
... оје је ЦЕМИ евидеитирао Ilа 
дан нзбора 15. априла занn"а 
Уfllозиле регуларllОn" избор
иог процеса? 

- Неправилиости је било 
знатно мање Ilего на парла

меитаРtШм изборима, а свака
ко маље у одиосу на претходне 

llредсјед~шчке изборе. Томе је 
ДОПрИИНЈело прнсуство IICJIнког 

броја посматрача нсвладииих 
организација. Такође је уочеиа 
зиатно мања теизија. ВелиICНМ 
дијелом је томе допринијела 
недовољна ангажоваиост опо

зиције, као и изостанак увје
рења да опозицнони кандидат 

може побнједнm. Стога може
мо рећн да евидентираие ие
правилиоcrn ннјесу угрозиле 
реlj'ларllОСТ изборног процеса. 
'Шта очеlQ'јeтt 0,1 прелcro

јеfiИI локалНИI избора, има

јуli.и у виду да се и ту поста
вља озбиљан зиа ... питања у 
вези са моryliим иеправи.1НО
tnlма и "1'"ОВИIIОМ Г.~aCOBa? 

- Предстојећи локални из
бори имају већи значај за 110-
литичке naprnje него јlСдавно 
одржаии предсједнички. Опо-
3ИЦИОllе партије располажу 
знатно маЊ ltМ ресурсима од 

владајуће naprnje, тако да еу за 
предсједничке изборе yrрошн
пе снмбоЛllчан износ. То јlеће 
бнm случај са покалним избо
рима. Опозиција може да осво
јн власт у неким Оllштннама, а 
у искима да је поврати. Најве
ћи улог је везан за Подгорнцу. 
ДПС-у очигледно јlе oдroвapa 

велика излазност. Мило Ћу
Юlиови!i је 'IВ IIредсј единчким 
изборима освојно алсолугну 
већину гласова у Подгорицн, 
за разлику од његове naprnje Ila 
локалиим нзбоРИl>lа 2014. годи
Ilе. 

На ПОКЩIннм изборнма тре
ба очекивarи знатно веn'н број 
IlеправИЛlЮСlll иего на пред

сједиичким. На овим изборнма 

могућа је обимнија КУЈlO8нна 
гласова, одиосно тражења од 

бирача да ие излазе на изборе. 
Ријеч је о раширеној пракси, 
којој иа крај I>IOry статн само 
1)'ЖиnаШТIЮ и полиција. Нажа
лост, они досад иијесу прндава
лн већи значај 080101 проблему. 

-Каква треба да буде даља 
стратегија опозиције? Очи
то је да се до ЊИIОВОГ про
... ламоваиог циља - смјеие 

власти lIа свим нивоима - са 

ова",вим IIРМСТУ ЈIОМ ме ми..:е 

доыl. 

- Опознцнја је дубоко подн, 

Нема повјерења у ИНСТИ~~је 
-К.мо 8МДИП .УМКЦМОММС'" Држнне коми-

смј.? 
- Државиа изборна адиинистрација се rюиaзала нао слаба 

иарииа у изборнои процесу. НИ ДИН IЖ Агettција за (преца
вање корупције не предстаељају институције 1C0јима бисмо 
иогли бити задовољни. ЈеднОСЈа8НО, юocraиак нужно по
требног интеfllитета у ЊИХО801>1 одлучивању нарушава из
борни процес. Државна изборна коиисмја није у поmуности 
нoнcтmyиcана јер недостаје представнии цивилног ceкropa. 
Поред TO~ што на -reлу ДИН-а није стручњаи, већ пред

ставник ДПС-а, чиме се рywи заноНCНtl концепт, Скупштмна 
планира да за члана ДИН-а из редова цивилног сектора иза
бере лице ноје не исnyњaва заИОНQ(е услове, представнииа 
ГраЬа...сне anијансе ЭofI.на ВyjlН4r. •. чиме ће додатно на· 
рywити легалитет у раду. Нажалост, и представници нених 
невладиних организација су слреиЮl да ирweњeи заионсиих 
прописа долазе до позиција за ноја не иcnyњaвају услове. 
све ово говори да је Црној Г орм потребна свеобухватна из

борна реформа, lCaIIО юБOfЖOГсистема, тано и изборне адми
нистрације. за то liaМ је потребан дијалог 8Лacn1 и опозици
је, у мојем ће учестеовати и предстаеници специјализованих 
невладиних органмзација lIoje прате иэ6оре. Опозиција се 
мора yнљ~ јер је и за њу од иључне еажностм наиви l'Ie 
бити услови за наредне napлаиеюарне изборе. 

јсљена, што се одразило 11 кроз 
погубну стратегију за пред
сјеДtlичке изборе. Међутим, ту 
је недостајало н мотнва. Када 
је рнјеч о локалllНМ нзборима, 
ИЗllазаlC опозиције у више коло-

• 
Јер имамо план 

на не мора да представља хен - Демократска Црна Гора - натасио је Тешовић . 
днкеп. МатематнЧКII гледано, предала је Оншmнској избор- ПредсјеДЮIК Демократа 
било би боље да опозиција нде иој комиснјн Пљевља нзборну Алекса Бечић поручио је да је 
у једној колони , али такав на- листу за предстојеће локалне побједиичка нзборна листа за 
етуп одбија дио гпасача услед изборе у тој општиии, који су локалие нзборе у ГЈљевљима 
велике идеолошке н прогрзм- заказаИII за 27.мај. предата са пуио вјере, ОПТИМII 
ске дистанце. за опозицију је На изборној лнсти "Алекt,;а зма и позитивне енергије, јер 
важио да не буде уснтњена, да Бечић - Демократе - Дођи ку- се на листи излазе људи КОјн 
умјесто мноштва нзборних ли- ћи, јер имамо план" налази се по својим СТРУЧIIНМ И морал
ста иаступн иа двије, највише 35 кандидата, а на њсном челу ним референцама представља
три листе. је Милојица Теwовиri. Пре- ју крем Itолитичке позориице 

0110 што је велико Лlrrање је- дајll листе, поред одборнич- у Пљевљима. 
сте евентуални ефекат мањнн- ких каидидата, присуствовали - Они су лрава репрезеита-
ске репрезентације. Од велике су и лидер Деl>lократа Але ... • ција, која је cnpeMlla да рје-
ј е важиости за опозицију, ако се Бечиriа и другн истакнугн швва нагомнланс проблеме 
жели успјех, да спријечи ДПС фуикционери те паprnје. Те- грађЗllа Пљеваља. Грађаии 
да узме ,јефтнне" мандате пре- шовнћ је рекао да лнста садр- Пљеваља су масовно иезадо-
комањинс~ихписта,штозначи жи 35 нмена кандидата свих вољнн. Грађани Пљеваља у 
да н 01111 треба да истакну такве звања н професија. највећем броју не подржавају 
Лllсте. Ако бн опооиtЏIја успје- - Њих преко 90 одсто је пр- оно што су проuеси , што су 
ла да направн добру стратеги- ви nyr иа некој изборној лн- активности и што је полlПИ
ју, могла би да спријечн дпс СТИ, а преко осам одсто су са ка садашње власти. Међутим, 
да користећи ИIIСТИ1)'ционалне внсоком спремом или сту_ иа последњим изборима један 
моделе фаворизује своју поои- дентн. Њих I1реко 30 одсто су значајаll дио оних flIaђaHa ко
цнју. Управо би борба за евен- I>Iлађи од 30 годииа или жене. ји су такође незадоаољни ак
туалне маљинске мандате, уз Спој младостн И искуства је туелиим стањсм није изашао 

фактор нзлазиост, мота бити н гapallT да ће наша Пљевља, ко- на изборе. Зато је иаш задатак 
кључиа за oдnyкy ко ће нмати ја се налазе у катастрофалиим да својом чнстом 11ОЛИТН1ФМ, 
власт у Подгорици. условима, бити бољи и моде- одличном кадровском и про-
·Ка ... о i(омеитарншете иа- ран град у који сс долази, а ие грамском понудом , аннмира-

80де да ј е дошло до су ... оба у одлази из њега, у којима се да- мо упра80 оне људе који ни
ДПС-у и да су МаРКО8МЬ м је, а ие све Оду3има - поручио су учествовали у претходиом 
Ћукаllовиli у свађи? А ... о има је Тсшовиh. избориом процесу - казао је 
тог су ... оба, lоће ли брзо ес,,-а- ОН је "стакао да Демократе Бечнћ. 
лиратн? f1Iађанима нуде модеран 11pD- Поред тога, Бечић се 

- Тешко је I1роцијенити по- f1Iaм, а од f1Iађаиа очекују по- освриуо и на елоган Ка .... паље 
стојаље, карактер или обим тог дршку. ,,дођи куl'щ јер имамо плаи". 
eBClll)'a!lHor сукоба. JacllO ~c да _ Наш l1рограм јс реалан и - Јасно је да је и сам елоraн 
110стоји сукоб на нижем иивоу у остварнв. Ми не нуднмо пругу наше кампање усмјерен на 
ДПС-у, што иужно ие зиачи да и аеродром, као конкуренција. оно што су суштински, што 
постоји и сукоб између Ђукано- од којих на крају 'Iе буде ии- су стратешки I1роблеми , а 
вића и Душ,,-а Марковиriа . Би- шта . Ми се једноставио бори- то је огромиа ДСl10nyлација, 
ће зиачајно ИСI1Ратити именова- мо против тоrз да се Пљевљи- МИf1lаuија и OДJIазаll; младих 
ње кабинета Мила Ћу:кановића. ма узима све, а не враћа ништа љynи - рекао је Бечић,. Б . ЈЕ. 
Ако он буде увео у кабю!ет оне L";;~;';';;';;'';;;';:';;';;;';;';_';;~_:''';;':'' __ '';' __ ''''' 
којн су у сукобу са Марковићем, 
или оне којll су у сукобу Војво
днћ - Марковић јавно стали иа 
страну Радмиле 80јводи ri , бн
ће то јасна порука Марковиn'у 
да се Ћукановић окружује ње
говим противницима. 

Марковнћ с8ШI:ако није иеко 
ко ће само IlOrn)'fИ таву, али 
неће ни улијетатн у сукоб ако га 
може избјсl\н. Мноro је ре3Лии
јс да обојИ1tа избјеl1lУ директну 
конфронтацију јер би њихов су
коб Bjepoвarno и jeднor и дpyгor 
лишио кон1ролс власти. Стога 
јс реалиије очеки8311l да уложе 
иапор да избјсПl)' сукоб. м.в. 

ОЦЈЕНА ПОЛИТИЧКОГ САВЈЕТА 
НОВЕ СРПСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ 

Црногорска држава 
обесправљује Србе 

МИИШlије српског народа - пише 
у СЭОllштењу. 

БИВШИ ПРЕМИЈЕР ОД 2022. ГОДИНЕ ПРЕУЗИМА НОВУ ДУЖНОСТ 

Борба за paвHonpaвllOCТ, ryз
ђЗIIСка и национална права и 
правно прюнање српског народа 

у ЦрНОЈ Гори 1>I0pa бити приори
тет свих српских полtIТНЧЮlх су

бјеката у овој зсмљи, закључио 
је Па.'lНТНЧЮI савјет Нове српске 
демократије .. из те партије је са
опцrтeно да Је њихов пomrrnчки 

савјет анализирао полltТWlку си
туацију У Црној Горн иакои, кщ) 
су оuијеllИЛИ, још једних покра
дених предс.јеДIIИЧКИХ нэбора, а 
посебно се коицентришyhи иа 
статус и положај српског народа 
у овој земљи. 

ПОЛlfГИЧки савјет је оцијенио 
да рсжнм mраније и деспотије 
Мила ЋукаН08иliа и Душка 
МаР""08иriа истрајава НЗ поли
mци брyraлне ДlI СКРНМlIнације, 
сеrperauије 11 ОБСС.ПРа8ЉНВЗЊЗ 
српског иарода у Црној Гори. 

- дЈ>жава Цриа Гора, успоста
вљеиа на темељима рефереи
.цумске крађе из 2006. године, 
ие жели да задОI.lO.:ьи тежње и 

потребе свих својих rpaђaнa 33 
дocroјаиствtН живот и равно
правност, напpomв, она систе

матски обесправљује припадни
ке другог по бројиOCПl народа 
- cpncкor - иarnawено је у са
опuпeњу. 

Лукшић на челу Савјета за сарадњу 

Луншиl\ 
На roдншњем састанку Са

вјета за реГИОllалну сарадњу 
(рСС), одрЖЗIIОМ на Брду КQJt 
Крања, прихвahен је годишњн 
извјештај те оргаllизације за 
период 2017. и 20 1 8.године, као 
и иоминације l\1ајлииде Бреr)' 
за следећу генсралllОГ секрета
ра савјета у мандЗ1)' од 2019. 

до 2021.годиие, а Игора лу .... 
wиriа за геиералног секретара 
РСС-а с. маидатом од 2022. до 
2024. 
Лукшић је од краја 20]0. го

диие до јесеии 2012.годиие био 
премијер Црне Горе. 
На састЗIIКУ, којем су зајед

иичкн предсједа83.llИ Гораи 
Свилаll08иli, генералнн се

кретар Савјета за региоиал
иу сарадњу, и Матеј Мари, у 
име еловеиачког предсједав.ања 
Процесом сарадње у југоисточ
"ој Европи (CEEUn), Ра:!мзтра
нс су активности Савјета, акту
елиостн иа пољу реl1l0налне 

сарадње у југоисточној Европн 
(ЈИЕ) и предстојећи изазови . 
Учесници годишњег састан

ка су захвалилн садашњсм ге-

нералиом секретару Савјета 
Горану Свилановићу иа иеза
мјењивом Допр"иосу у служби 
регионалне сарадње у југои
сточној Европи током претход
иих скоро шест година њеroвог 

маидата "а тој функцији. 
Представљајући roдишњн 

извјештај, Свилаиовић је рекао 
да ће 01.10 издање извјсштаја по
казати јачањс Савјета уперио
ду 2017. године и касније, који 
потпомаже снажан и ефикасан 
секретаријат. 

- Част МИ јс да будем на чс
лу организације која је ИСТ11Н
скн у регионалном власнишТ8У 

и окренута ка будућиости. Не 
бнсмо могли прећи овај дyrn 
"УТ да није било одnучнс по
дршке oдroварајућих власm и 

министарстава свих учесница 

Процеса сарадњс у јyroисточ
ној Европи - наrnасио јс Сви
лаиовић. 
Ои је иавео да је захвanЗII за 

смјернице и спремност да се 
помоrnе код иедоумица и иза

зова, уз сиажиу опредијеље
иост и одnучиост да се настави 

са визијом сиажиијег, боље по
всзаllОГ и витзлнијег регнона. 
СВ11лановић је честитао Бре

гу и Лукшићу на иоминзuнјама 
за дужиост гeHepa..~HOГ секрета

ра Савјета за регионалну сарад
њу и пожепио им пуно успјеха 
у будућем раду. Изразио је 
спремност да ТОКОМ прелазног 

периода помогие својој »аелед
инци ~aKO би се осигурао 'Iе
сметан преиос дужнQCТИ. м.В. 

- Борба за равноправност, 
rpзђанска и IlациОНЗЈ!на права и 
правно прнзнање српсКОЈ" наро

да у Цриој Гори мора бити npио
ритет свих српских политич~нх 

субјеката у овој эемљи - иаводи 
се у СЗОl1wтtњу. 

Оцјењује се да је IlСОПХОДИО 
да иајвaжuнје српске политич
ке организације, К)'JrТ)'pие и на
ЦIIоналне НИC"ПП)'Цllје yrвpдe 
н донссу конкретан пporpa.м 

8I(ТIIВНOCПI за очување epncкor 

иациоиалиог идентитета у цр
ној Гори. 

- Све српске адресе у овој 3с
мљи морају ПOC1llћи најшири 
консензус 33 ефикасиу борбу 
против аt;имклације и дискри-

како су оцијенили, држава цр
иа Гора српском народу ие допу
urra развој у свом националном 
и К)'JrТ)'pIlOМ иденnпeтy и юла

же га полкrnчки и CПlички МО

Т1tВисзној правосудној репреси
ји јер omyжyје, хапси и затвара 
његове папитичкс предстзвиике. 

- Напомињемо да у репре

СИ8НОМ апарату и правосудним 

оргаlllша ведре и oб.nаче при

падШIЦlt ЦPHoropcкor народа и 

маљинских народа, а да у mM 
органима Срба готово и нема -
указано је у сзопurтeњу. М.В. 


