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страна З

ПОЛИТИКА

УОЧИ СЈЕДНИЦЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА. АНАЛИТИЧАРИ ОЦЈЕЊУ ЈУ КАО ПАМЕТАН ПОТЕЗ СНП-а
УЛАЗАК У ВЕЛИКИ ОПОЗИЦИОНИ САВЕЗ

П

ОЛИТИЧКИ

аналитнчари

сматрају да је

O.lI.JIYk3

СоцијanиCUlЧкt народ
не партије (СН п) да уђе у ве
ЛИКИ

опозициони

савез

о старе славе преко
•
велике коаЛИЦИЈе

паме

,ан потез.

Према

эваничиим

најава

ма, сједница rnавног одбора
СНП-а 1pfбanо би да буде одр
ЖШt8 3 1 . 3Brycтa, а на дневном
реду ће бити с:тварање шнроке
опозиционе коалиције, у којој
би , између ocтaJIJ{)( , требало да

буду и Демос и Грађански по
крст УРА.
По МlШlЉсњу ЗлIlТk"Jl Вуј ..
ви6а, ПОЛИТНЧIФГ аналитичара

и предсједника Управног од
бора Центра за нстраживање

и МОНИТОРИНГ (ЦЕМИ), коали
ција у којој би били само Де

мос и СНП била би добра за
с нп , али погубна за Демос.
Онз би се, како је Вујовиh ка

зао за ,Дан", свела на "просрп
ски блок", oдIIOCHO нв борбу са
ДФ-Qм за просрпско бирачко
тијело у ЦpllOj Гори.

-

Демосу је потребна шира

коалиција да покаже свој kЗJJ3-

цитer да може да 6.Уде CТQжер
окупљања

ОПОЗИЦИЈе,

Ibero-

а

ВОМ лидеру !\1иодрв'1' Ле"... . !!у

да је ОН неспорни лидер оп~
знције. Стога је логичаll избор

и ГрађаllСКИ покрет УРА, који
таквој КОМllцијll надомјешl'lу
је грађанску оријентацију коју

Коалиција би била добра за СНП јер
добија пуно. а прије свега нестају уну
трашњи обрачуни у партији и смањује

•

се ризин од евентуалног угрожавања

парламентарног статуса
но Вујовића

назао је Злат

-

Демос губи услед кoanирања

да ДФ-а - казао је

са СНП-ом. СНП добија П)'llО.

Како је оцијенио, коалиција
те три паprnје има реалну шан 

Нестаје уиутрашњн обрачун у
партији , смањује се ризик од
евентуалног
ламеmарног

yrpoжaвaњa
craтyca,

пар

али

и

"пета" аитиз.anадии нмиu на

Byj081i1'l.

су да буде наijача опозициона
листа и да са те позиције ски
иеДФ.
Лидер Демоса Миодраг Ле

којем је "предано" рађено У

киh раније је саопurrно да су

Лре1ХОдНОМ пернОДУ. С друге
стране, и СНП доноси поене
коалицији, а прије свега одбра

се са C I-m-ом договорили о
с.арадњи током И3б0рног про

ну од нацнОНаЈ!Иcrнчких напв-

сарадњи са в иш е опозиционих

цеса и да су у Т1)ку разroвори о

nЗрт11ја и удружења.

Иако
се
спе кулиcanо
о
С1рујама у С1ранци oК)'I1Љe-

Вуновиli: Значајан искорак
Предавач I-U Факултету поnитичких наума у Подгорици
ИINН Вумммlll рекао је да нову коaIЖЦМју npв8llCТ8ettO види
иэме~ СНП-а и Демоса. он ~ назао да се Демос поэицмони
рао као најјачи унутар опозиционе тројке која је ywJIa у владу
иэ60рн0Г noejepeњa и да бм странка ммoдpara Ленића мorna
и сама на изборе.
- То Лекиl'ly даје одper,eни маневарсни npocrop да IЏЛ)
вара с ДРУГИМ OnOЭМЦlЮНИN cтpyкrypat.Ia. Може се peI\и да ~,
ако судимо за овамо нратно вријеме, ДeNoc нanpaвиo један

значајан моюрак. чак се може PefIМ да је)О1ИО да се noэици

owa

онмра као ВOДeI'Ia
у том дијелу ПOJ1МТI4ЧНe сцене - ренао
је Вукоеић :Ја тв Лрва.
По ЊerOeON ...мwљeњy, није ~ да демос и СНП, са

ГIOДIotnaЪeиolм c:rpyюypaмa на 'fI1IY. У једном 'fJМIНYПCY буду
најоэбмљнмјм нандидатм за ynaэаи у црноropacy вnaдy.

~

Премо моanиције до нових успјеха
званичним иајавама, коалиција

ним околидераСНЛ -аСрђана

Сједница ГО СНП требало би да буде одр-

Милнtiа н шефа КЛУ()а посла-

жана сјутра, а на дневном реду ће бити

Вlll!iа, чнннседајеmrгањеtroа-

стварање wироке опозиционе коалИЦИЈе, у

јавног мњења aдeквarHO пред-

нешто око чега су сви у партијн

Демос и Г раћански покрет УРА

н ухолико дође до склапаља

иика

Александра

Дамјано-

лиције пред Окroбaрске изборе
сarnасни.
По ријечима П01lИТИЧКОГ ана-

Демоса, СНП-а и

.

којој би, измећу осталих, требало да буду И

долази у правом 7рСиутку, то

пога, нзостало ствараље нај-

учеснику предстојеhих нзбора

јест да ли се всl\ касни са ства-

ши ре коалиције опозиционих

- оцијенио је Чолаковнћ.

цеса уситњавања и формнрања
IIОВИХ партија нз опозиционој
сцеии, напокон присуствујемо

paњelol озбиљн кје ашернатмве двоиподеценијСIФј аласти.
Чолаковнl\ је подсјетио да је

странака, остало је тзкозвако
дјеловање у више колоиа. Свако удружнв.аљс је позитиван

како је додао, потребно је
ocrвaриrn синергет<:ки ефекат,
који би, по МOf1'rшOCnt, требало

дана.
- Пошто је, из познатих раз-

риcrнчне за опозициоие партије, MOry превазића. П рема не-

оnречиом процесу укрупњава-

ља. Питаље је, кахо је истакао,
да лн до ствараља коалиција

до избора остало ЧС"грДесетак

2012.

ГОДИНЕ

сиrnал.Ца се 1I0дјеле, каракте-

UpHa

Алтернатива Црна Гора
дзнас ће у десет часова испред

зграде

.... оr
ж <uoп
•

Вр)«)виог др-

""",un~'''''''''' (ВДТ)
• Ј • • __ ....... ,....

у Подгорици

иисталнрати

се њнхови atcrИВIIСТН суочавају са непријатним СН-

туаЦllјами

тоtroМ

личиих карата.

т

куповине

им

Алт

ер-

нативе је днзајнирао, сми-

слио и направио операти ·

домат" је уређај за куповину

то

ЛИ'!ИИХ карата.

_ дпс

иас је за.чолио да

ван електронски уређај за

- I! аsoди се у саОПllПењу

стракке чији је предсједник

8еско П ејllК .

направнмо
такав
уређај јер
М.В.
..._..:..
___
_....;;;......;..:.."-_
_ _ _ _ _ _ _ _...

..:..~

],6

мили

Игманска иницијатива апеловала је на државне органе,
политичке снаге и орrаниза-

ције грађанског друштва да

се без oдsтaгaњa ангажују како
би био заустављен салашњи

талас међусобнх оmyж6и и

увреда. како је саОПllПено,

.

.

б

Јачање сарадње Је потре но

збођГ непо8ОЉИНХ кретања у
ме

м

униралним од н осима.

ПО подацима UДТ -30 Хрватска
грађанска иницијатива (XПf)
,аобила је 469.000, Либералиа
партија (Лn) 424.000, а Форца
238.000 сура. Демократска пар-

тија је добкnв

205.000 сура, Де
мокрarcки савез ] 70.000, в Ал
банска алтернатива 89.000 еура.

nљвnи из ювјеurraја полиrnчких

из uдт-В су казали да су по

ристећи захтјев за слободан при
С1)'П информацијама.
М.В.

датке за ово истражнвање прику-

субјеката, извјеuпајв о рев изији
дри, опurrИНСКliх одлука н ко

ФИЛИП ВУЈАНОВИЋ И ДРАГАН ЧОВИЋ О ОДНОСИМА ЦРНЕ ГОРЕ И БиХ

Нема отворених питања
Односи Црне Горе и Бо

ре Дарко Ibј ... иlll , наводehи

да he ЛenmDПlОСТ юбора би·

да је споразум

способни да 0CТ1I3PC добар

шен н 0CI1IНК.В три loIинистра

-

заједнички су troистато
ванн садржај нн и интенз ивнн
односи Црне Горе н Босне н

штењу.

аојн је ЊКXOll8 и само ЊИХ0В8

с.ма

преДСЈед

ВујllИОlIIнli

П редсједниuлва

И

БиХ

ДрIlГIlИ Човнli, који је у рад
кој посјетн Црној Гори. Они
су то 1Фнстатовапи Т1)ком ју.

сфери

Херцеroвиие, без отворен их
питаља н са великим могућ

како је даље наведеио,
обострано је исказано задо1ЮJЬCТ1IO И због сарадње у

ностима

оквиру

рења
Је

наставка и

~apaдњe.

ВрИЈедност

прошн

1--! arnашенв
заЈедничкнх

пројеката у оквиру ll роцеса
Брдо--Брнони и Берлииског

ре пюиалних

цес. ПО њeroвoj оujеим. у тој
8Jlадн се нијесу показали као
нарочито способни да оба

ово не зaro нпо ье избopюt

садржај ни н НifТCизивии, без

црногорски

зу да пос пјеше изборни про

зе тје су преузели у Влади.

3810

н проширења сарадње,

Је

ће )'ПИ11lЗ за актере lIOји иије
су сnocoбни да испуне обаве

саобpaha.јие и енергетске ин
фраструхтуре - пише у своп

иници

jarnвa, уз оцјену да н оне мо
гу допринијети БИЛIrJ'eр3Пној
саралњи.

МВ.

процес

бити

нпо

r.e

споран.

Hero

вљају свој посао М lI3.II3ЗU кз
Вnаде прсщcrавља алибн за

оии ИМIInI nош

peзyлraт на тим иэборима. а

IЬИXOв изборни нсуспјех.
- То је једина права НCТИНII
uдaје ријсч о гл УРА . да ли
Ье иэборни процес бити рсгу

xpивJIЦВ - казао је ПајоllИh за
_М .

ymrraн да ли је влада из

борног повјерељв у стан.у
.118 вс:рунн своју фyнxuију, 10
.јес! да доведе до избора чи

)11.' " реэу.rmrr CJIИ учесници
. . . . . . . . ..

Н8Ј[ОН OДnYJte

I'pa-

прс:кр

ИЗllршиој вnасти. ПајОlllиll
HIUIOO да су они самим ynaсхом у Вnа.цу npcyзenи обаве

Леnrmмност иэбора би-

процеса,

rp}'iio

r

"""""".

њу.

КИМ Moryl\lIOCТНMB наставка

Излазак из Владе
алиби за неуспјех

ти yrпrmа за оне lIDји RИјeq

черашњег састанка нв Цети

-

посебно у

савршен, алн б нће нај бољк
моryflи у датим УСЛОВИNа,
казао је прсдсједюо: Скуп
urтине и Позитивне Upие Г~

с не и Херцеговнне (БиХ) су
отворених питаља и са велн

.В.

ПРЕДСЈЕДНИК ПАРЛАМЕНТА ДДРКО ПдЈОВИЋ ОЦИЈЕНИО
Изборни процес иеће битн

typa. Подсјетнмо, тl че/Ј)' ДПС-в

члан

сарадњу

први ,,крадомат". Према са-

ОПlIJТCњу из те паprnје, "кра-

су l\tкло ЋуаИ08 ИЬ и Душко
МаРК08нli.

ФИЛtIП

Јачати

"крадомат"

она, а Бошњачка странка 9] 6.000

ник

АПЕЛ ИГМАНСНЕ
ИНИЦИЈАТИВЕ

Гора је из јав.

них средстава добкnа

траЈУ

Дlrnачиюс: рејтинга cтpallaкa ко
је чине коалицију.
м.в.

ПредстављаЈУ

ман

20]6.

roдине парламентар"е пвprnје
113 државног и локалllИХ буџе
та добиле укуп"о 21 ,5 милиона
сура. Како су прецизнрали, Де
мократска партија социјалиста
(ДI1C) доБЮlа је 7,2 мнлиоиа,
а Демократски фроm 5,3 мкnи
оиа. Социјалистнчка нарощl3
партија (С Н П) приходовanа је
2,5 мкnиоиа, в Социјалдемократ
ска партија (СДП) 2,4 иилиоиа.
П03Нl1!вна

да превазиђе прости збир поје

ПЕРФОРМАНС АЛТЕРНАТИВЕ ЦРНА ГОРА
ИСПРЕД ВДТ-а
•

Из Центра за демокрпску
транзицију саопштеио је да су
године до

стављала расположење бирзчв

BHlia, послнје дyroтpajHOГ про-

ДПС добио преко седам милиона
20]2.

се узме да су нстражмвања

литичара Божилара Чола"..

РАЧУНИЦА ЦДТ-а О ПРИХОДИМА СТРАНАКА ОД

у току четворогодишњег

tro

коалю(Ионог доroвора, моl'lи ће
да се говори о респеkТаБНJltIOМ

----------------------------~--~~--~----~~~----~-,

дата од

УРА је

m

пред формализацнјом. Уколи-

napaи и да ли Ье бити прязиltt
од Rеких полнтичких

ђaнcxor покрета У РА да на

пустн 8Јщ.цу, CТ8ВII дСМOCII И
СОШlјал,дСмmcpaтcхе ПlI)n'Нје

ancpa.

ДЈ8 су одвојена nитaa.a
дао је Пајоaиll.

-•
М.В .

