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ПОЛИТИКА
ПРЕМИЈЕРУ НЕ ВЈЕРУЈУ ДА ЈЕ ЗА" ТЕРОРИСТЕ" САЗНАО ИЗ МЕДИЈА

ОГЛАСИЛО СЕ СПЕЦИЈАЛНО

Милу 1;е повјеровати
кад смијени шефове
полиције и АНБ-а
Дјелује невјероватно да премијер, нао водећа ЛИЧНОСТ изврwне власти, за покушај држав
ног удара сазнаје ИЗ медија. а не ОД АНБ-а и Управе полиције, имајући у виду да су те институ

•

ДРЖдВНО~ИЛАШТВО
у Специјалном државНОIII ту
жнлашгву Је за два мјесеца фор

мирано 157 предмета због кри8НЧНКХ .цјела It)XI11IВ изборног
прааа, саоnштeно је јуче из Вр
II0 ВНОГ државног 1)"ЖИЛ8!lП11a.

како се наводи у саопште

њу, Специјално државНО тужн.
лaurrвo је од 19. aвrycтa 2016.
roдtrne, када је ступио на снагу
Закон о допуни Закона о Специ
јалном држа8НОМ tyЖИЛа.штву,
нап.пСJIQI О за roњење уч ннилаца

кривнчних .цje~a П~ избор
них права. ОБЈашњено Је да су
та изборна права прописана у

rnавн

I<pивичног 3akOникз

ном ЩlЖIi8НОN 1)'Жиnаштву је
КаПiиl'l

Формирали
157 предмета

ције дужне да предсједнина Владе редовно информишу о најважнијим аслектима безбједно
сне ситуаЦИЈе у земљи
Јавност ће повјероll3Пl премн~еру Милу

ЋуаН08.lу да је за ..терористе' н Н88ОЈХНИ

покушај ДРЈ08НОГ удара сазнао из медија

тек када смијени шеФове полнције и АгеН

о краЪи избора

ције за националну без6једиост (АН &), са

општено је ю Социјалдемократске партије
(СДП). из те партНЈе су истакли да цјСЛУЈе
сасвим

16

ЈЈрне Горе.
- ОД ТОГ датума, у CnецијaIJ '

HeBjepoВ3'nlo да премијер, као во

деl'iв личиост извршне власти, за покушај

формирано укупио

151

пред

држввнor удара сазнаје из Nедија, а не од
АН&-а и Управе полиције, имвјуl'iи у Виду
да су те ИИC'Пl1)'ЦИје дyJЮIе да предсједника
Владе редовно информишу о н~важнијНN

ТИВ кзборИIIХ npaзa, И то

вспеlC1llМВ без6једносие сктуациЈ е у земљи .
- Логкчка последица тaквor ПОС1)'Пања
је да .премијер смјеста см ијски шефовс по
ЛИЦИЈе и АН&-а - навели су из CДn-a и до

пQЛКПIЧXИX партиј а и ЊИХОI:IИХ

дали да

I\e

мСТ8 эбог kpивичних дјела про

Међутим, премијер у досадашњкм јав

иог

због тога што га иијесу ииформисали о по

кушају ДРЈПВиог удара у Црној Гори .

СавЈета за одбрану и безбједиост. Поста.е.ља
се и питање зашто ВијеЈје за иационалну

безбједност. као опеparиВИОlllјело, Иl1је за·
сједало поводом те сmyације.
Вијест о хапшењу саопштио је управо
директор ПОЛllције Сла."о СтојаН08нli .

Шеф AflБ..а Дејан "еруннчн!i још се није

jal:lllo оrnашавао о 0110101

rrllТЗЊУ.

l1J>иогорска полиција је иадан парламен

тарних нзбора ухапсила бившег геиералв
српске Ж1lНД3рмерије Братисла.а Дикиliа

26

по пријава

државиог

1)'*ИЛЗWТВ3,

а

на ос нову информација IOOjc су
објавили медији - иаведено је у
c!lOiU.UТCЊY које је Д()С1Ћ8Љено

НОСТ водеhиx 6еэ6једиосиих 388НИЧиюса

Како Је недавно указано из CДn.a, ако се
у нецјсљу заиста догодио покушај држав
иог ударз. зашто иије БИIIО хитне сједнице

обавјеwтeњз.

моинкцијативио од Специјал·

иим иacryлима НИЈе ин п омињао одговор

данас бранимо државу".

афирмацију иевnэдииог cek1'O-ра - МАНС, 19 по пријавама

тири npeдNCТ3 формкраиа са

}'kO!1ИkO то уради .

"терористи су хтјелll да зananе Цриу Гору,

иом ПОЛlЩ.Ијском о.цјељењу су
поднијетм захтјеви за ПРIlКУ

99

ма Управе полиuије, девет по
nPMjaвawa грађана, док су че

искреи У изјави о покушају Jlpжавног удара

Акцију полициј с н tyЖИЩI1lm18 иа дан
избора у полнтичко-проnaraндне сврхе нс
користио је Ћукаиовиheв дпс, објављују
l'iи ка сllOllll званичиом 1lIВитср налогу пост

по ПРllјaвawа НВО Мрежа за

DpeДСТUииха,

повјеровати да је преwијер био

,Дану".

паде, па чак и КИД11ЗПОII3ЉC предсједника
Владе !.фне Горе Мила Ђукановнhз.

Из државиог 1)'ЖИЛапЈТЋа је саОШIПС
но да је криминална органll3аuија чији су
члаНОI:IИ ухалшени у ноl'iи измсђу субаге
и нсдјеље планирала да у I:Iријеие rтporna

Ипак, тужклаwтвo н полнuија досад нн

јесу објавили фотографије тог оружја, нити
друге детаље на којима заснивају Т1Ipдњeдa

је п~стојала криминалиа организација која
је Х1Јсла да изведедржавии удар.

шења изборНlI Х резултата заузме зграду

Чктава ствар је толико чудиа да је чак
и најуrnсдиији швајцарски лист ,.ноје ци

Скупштине

p!'l1le

I1J>lle Горе

н rтpornаси побједу

одређених партија, као и да ухапеи Ђука

цајтунг" у yro~ објавио ~ врло

BJepo8311l0

да иза ЦИЈелог сценар ИЈ а сто

НОl:lиhа. кахо су навели, осумњнчеиа ЛIIЦЗ

јll рукопис СПИИ доктора Вл8ДIIМНРI Бебе

су, према доБНЈеним упутствима и крими

"on08HI'II.

налном плану. приватним возилима дошла

у Подгорицу, ГllJе су се распоредила у нај.

&ивши комaндaIП српске жандармерије
&ратислав Дикиh веђ неколико дана штрај

маље три групе ради наставка реалюациЈС

кr.je rnaђy у ПРlПВOру. На с.аслушању је Т1Ip

криминалио г плана.

дио да Н.НЈе крив н да IIII)е ишао да руши

- Чланови кримииалие орraиюацијс до
бијали су упуп;тва да рзсподијеле унапри

маст у ЦрНОЈ Горн, веђ да је кренуо IIОД
Острог. за Дикића и још 13 ухапшених ли

и још 19 држављана Републике Србије под
оrттyжбoм да су створили КРНМИlrалllУ ор

јед припремљено оружје ради даље реал~·

ганизацију и rшанирали терористичке иа-

113 1)'Жилaurrвa .

зације криминалиог плана

-

саоnwтеио ЈС

ua одређен је nplПl:lOр до 72 сата, докје пре

осталих шесторо осуыњиченнх пуштеио на

слободу.

М. 8ЕШОВИћ

ЧЛАН ДИ К-а ИЗ ЦЕМИ -ј а ВЛАДО ДЕдОВИЋ ТВРДИ ДА ЊЕГОВ ГЛАС НИЈЕ БИО ПРЕСУДАН ЗА УТВР

Специјално државио тужкла
wтвo је поступило по свим при
јавама.
- У ДВа предмета је И3IIXIИ

1\?8ршеиих провјера донијсто
рЈешење о одбациаању iCpН8ич
не пријаве, док се OCТIlI1и пред.

мети- и~азе у фази 1138и9аЈа, у
току

IOOJCf

СС

[JpHкynљ&JY

ПО

тpe{iи и подаци и обавјеuпeња
иеопходни за доиошсње oдnyкe

-

С30П1IПCИО из BpXOBHor др
жавног тужилаштва (Вд1) цр

ис Горе.

сектора, приликом ОIllJYЧ Иl:I3њз

Ннједан приговор се није одно
сно иа утврђене резултате IIЗбо
ра и "роцедуру бројања тасо

искључиво се рУЈСО8ОДНм захо

иитошl'iу и ис заС1)'П3N иичије
lIaJ?Т"jcke иmeресе, С30flurrио
је Јуче иа IOOнфеј>Снцији за H~
аЮlаре Влцо Дmовнl'I. пред

ва. Сн и поднесени ПРИГОllOри

су одбијени као иеосновани н
ВЈероватно l'ie бити предмет од
лучивања ДИК-а:1 наредним
данима - рекао је ДеДОI:I!tl\.
Он је ПОНОI:I"О да ДИК иије

ставник ЦЕМИ-ја у Државној
изборној IO;)ИИСИЈИ

-

Цијеиим да мој

представника

rnac

UИI:IИIIИОГ

као

секто

ра у ДИк-у иије био npeсудан
за ОДЛ}'kУ да та инcnrryција
yrврди

приВремене

Сyдllји за истрary ~Иlllег c~ у

Подгорици ПОДИИЈС'Г је 33XlJe.1:I
за доношењс наредбе за пре
трес стана и других rтpoсторија,
који је усвојеи - предочеио је у
саопшгењу ВрховнО!" државиог

'У-"''''''''
Подсјетммо, Мрежи за афирмацију невладииог сектора то
ком избориог дана се обратило
'1'ађана, а на осиову о6ез

490

бијеђених доказа и cl:ljcдoкa
Специјалиом тyжиnаштву су
ПОДКИЈелн укупно 11 7 kpивич
иих пријава због tyМЊи да су

почнњеиа iCpИl:Iична цјела про
ТИI:I избориих права.
М.В.

•

ционер ДПС-а Прм.РIГ Секу.

1I"1i.

- Овог пyrз су за ТУ сврху
преузел и иигеренције врховног
државиог ryжиоца и специјал·
иог тужиоца, дајући себи за
право да квалнфикују кривичиа
ДЈсла због kQјих је 15. окroбра
ухanшеио 20 држављана Ср
бије. Иако су челннци Управе
полиције и Врховиог државног
тужклawтaa јасно саопштили
да су страни држављани OC}'N.

Секуnиl'i

њичеки за crnapaњe кримииал·
не

бора, већ о броју rnacoвa и ман

у покушају, опозиција упорно
понавља даје ријеч о дрЖ3ВIION

kQje је CВ8lCВ кзборна листа

на шест осумњичених лица је
доииј ета рјешење о за.црж.ава
њу. Такође, у једном случају

Опозиuија, као н увијек до

одлучивала о реryлари оClll из

дara

резултате

ству осум њичених , а у односу

сада, 3амјеиом теза покушава

Одлучујем по закону, а не под притиском
говоре кој и се тичу ПОС1)'ПК3
rnacaњa на 11 бнрачких Nјестэ.

осам Лllца је саслушано у свој

помиње само ОПОЗИЦИЈа
бории п~ саОIlШТИО је функ

[1Нвилног

- Вс!\н број лица саслушан је
у својству ryal)aнa и cl:lj cдoкa,

Државни удар

да нађе оправдање за иовн ИЗ

представиик

пљање потребиих података и

ФУНКЦИОНЕР ДПС-а ПРЕдРАГ СЕКУЛИЋ ТВРДИ

ЂИВАЊЕ ПРЕПИМИНАРНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Као

У досадашњем току I13виI)аја
у тим предмСТМNа, СпеЦИјал

организациЈе

и

тероризам

опозиционих редо83. Такође, ии
у I13нијетим нмазима Bpxol:I·
НОГ

д}'.звног 1)'ЖRII3lUf1I;3

ие

избора. Та cщnука била је усло

добм.ла.

l:IЉeиа одлукама које су члано-
ви кзборне адмИJIистрације н а

Т3КI:Iy

УМllјешаност званичие СрЬнј е 

I13борној ноnи су искзззли став

квалифиющнју изиио лидер ко

нижиlot

о

алИЦИЈе Кључ Миодраг Лекиli,

казао је Секулић.
Сматра да је иакоll l13јаве

-

НН8Qllиа утврдилн као

иеСУМЊllве, а ја их у З31Dнитој
процедурн 8Срификовао- навео
jeДeДOBНn.

ДеАОВМI'I

кахо је додао, циљ цивилног

ceкropa у раду ДИК-а је да се
њен рад одвија у законитој про

јеДСДОl:lић.

цедури, лишен партијског ути
цаја.
- Жалнм цrro морам ре!\н да

вјештаји ОПШТИIIСЮfX избориих
комнснја су потписани од нећи
ие чланова тог тијела који дала

По њerol:lИМ ријечима, св и ю

113 8Лllдзјућих и опозиuиоию:

I1редСТ38Љ8Jot усамљен i1pIlMjep

зе

rnacaњa

полиmчкнх партија и "с садр
же примјсд5е и приговоре на
утврђене резултате rnacaњa.

искључиво

у

Сви актерн OI:lНX избора у
привременнм

неки

складу

са законом. roтollO ПО правилу,
када су БИ11lе OДII~e у питању,
међу чланоаима ДИК-а ДОМИ·
нира партијски интерес у одно

<

Њ3. Од

1.206 бирачких мј еСТ8, у

)3Ilнсннцима постоје примјед6е
на процедуру БРОЈања т8СОва
на СЗNО три. У шп:аљу су бll

них ПОЛIlТИЧЮfX партија у поје

рачко мјесто 11 и ]2 У ОПШТИНИ
Аидријев и ца н бирачко мјесто
бр. 12 У општини Цетиње. из8Јештај QИК-а НIIКШНn садр

ДИНИМ ОПUПИlrама искор и сnmн

жао је примједбе, односно прн-

-

су на поuпoв.ањс зако rr а - казао

су моryhиост да ие пomишу за
ПНСIIИkC, не дајуl'iи притом кон
кретне приговоре и обра:щоже

Представници

опооицио

кроз

- казао Ј е он.
K3XD је додао, npl:lH је

ПОСТОЈИ

удару

резyлтamма,

оставке,

не ки

кроз

лична и паpmјска задоll(lЉC"ГВ3,
што је сасвим пр"poдltО. Моја
улога у процесу је бмада вери
фикујем оствареие резултате у

а noтolol су то исто поновм.ли

113

ДeMoкparcкoг фронта и CДn.a,
,;), чему су их ревносио слије

дил и њихови медији И поједине

иеВЛaдllие органюацнје".

ништа што указуЈе иа

8рХОВНОГ
Н

ДРD8ИОГ

ty)КИоца

OДIIyкe да се осумњ ич еНИN8

~пркnюp јllCиодап~
је докази, па треба препустити

инcпrryцијаиа да посао обаве
до краја.

закоиом пропнсаној процедури,
у којој их нико формално иије

Нико од представннка
ДГlC-a није упorpнје6ио термии

оспоравао - иавео је ДСДОl:lић.
Закљ~~о је даје функциони
саље ДИК-а на начнн I[а којнје

,.државни удар", па је СlICвим ја
сно да опозиција СllOјим изјава
ма покушава да збуљује јавност,

сада

ал и и да оправда

CIlOJ пораз иа
нзборима. Нико од нашнх пред

вршном МИТ1IИry У Подгорици,
када су својим присталИЦ3Nа

ставника нн иа који иачии није

поручили да ће у "оћн и збора
врховиа kJЖ3Ндa ДФ-а нареди·
m јуриш - иавео је ФУНlЩМоиер
ДПС-а.
8.Р.

организована доведен до

бесмисла и да се нада да су ОВО
I IОСЛедњи избори lOOји I'te бити
организованн У таквом амби

јенту.

B~

-

довео у

lIe:JY осумљнчене за те

роризам са зваиичи~м Србијом,
вel'i н те КОНСТРУКЦИЈе долазе из

- Подсјсћамо да су челиици
ДФ-а током кампаље најављи
ВIl/UI моrynиост овахвог раз
воја ДOraђaja, баш као н на за

