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ВЛАСТ "КРОЗ ИГЛЕНЕ УШИ"
Свађе, увреде, покушаји фалсификовања обележили седмочасовни рад комисије

П

СТАРА АФЕРА
КО је Бафта Маврић, са листе Демократског савеза Албанаца, уз чији
глас је проглашен изборни резултат? Реч је о службеници улцињског
катастра за чије име се везује афера злоупотребе службеног положаја
када је недавно заједно са Џевдетом Чаприћем, начелником улцињског катастра, осумњичена да је извесном Мују Реџипу омогућила да
некретнине упише на друге особе. Тада је полиција против Маврићеве
и Чапрића поднела кривичну пријаву Основном државном тужилаштву.
отегнути, наговестио је Ахмет
Алоши када је неочекивано
поднео захтев за повлачење
Бафте Маврића и Клемента
Цамаја, да би се касније појавио Цамај и казао да поднети
захтев није аутентичан.

државног тужилаштво. Целу
ситуацију у чуду је пратио
посматрач ДИК-а и члан
МАНС-а Вук Мараш.
- С обзиром на то да су по
закону све изборне листе дале чланове у ДИК, да би се

ске листе, тврдећи да је то
урадио како би им само учинио услугу јер су га замолили
да им то пренесе до Подгорице. Потом је дошао представник који је наводно опозван,
тврдећи да се ради о фалсификату и да они нису никада
нешто тако поднели. ДИК
није хтео то да констатује већ
је наставио и даље са причом
да је констатовано повлачење члана како би се број
потребних за одлуку смањио
за један. Иако је опозиција
тражила да занемари то повлачење члана и да се гласа

прогласили коначни резултати избора, потребно је 15
гласова. Прибегло се новом
механизму, па је представник
једне албанске листе поднео
захтев за повлачење члана и
заменика члана друге албан-

ПЉЕВЉА - Председник општинског одбора Нове српске демократије Пљевља, Милан Лекић
саопштио је да је на недавно
одржаним парламентарним
изборима у Пљевљима гласало
преко хиљаду гласача из окружења (суседних држава) са сумњивим пребивалиштем. М. Д.
коначни резултати потврда
њихове политичке доминације у држави, у опозиционом политичком савезу.

Од 528.817 грађана уписаних у списак, на изборима је гласало њих
388.220. Од тога је било 382.706 важећих и 5.513 неважећих гласачких
листића.
1. Албанци одлучно - 4.854 гласова, 1,27 одсто (један мандат)
2. СДП -Ранко Кривокапић - 20.011, 5,23 одсто (четири мандата)
3. Албанска коалиција - 3.394 гласа, 089 одсто
4. Алтернатива Црна Гора - 878 гласова, 0,23 одсто
5. Позитивна Црна Гора-Дарко Пајовић, 5.062 гласа, 1,32 одсто
6. ДПС - Мило Ђукановић - 158.490 гласова (36 мандата)
7. Хрватска грађанска иницијатива - 1.802 гласа, 0,47 одсто (један мандат)
8. Алекса Бечић, Демократе - 38.327 гласова, 10,01 (8 мандата)
9. Велика коалиција "Кључ" - 42.295 гласова, 11,05 одсто (9 мандата)
10. Српска странка - 1.201 глас, 0,31 одсто
11. Странка пензионера, инвалида и социјалне правде - 672 гласа 0,18 одсто
12. Листа Демократског савеза Албанаца - 1.542 гласа, 0,40 одсто
13. Демократски фронт - 77.784 гласа, 20,32 одсто (18 мандата)
14. Бошњачка странка - 12.089 гласова, 3,16 одсто (2 мандата)
15. Бошњачка демократска заједница у Црној Гори - 1.140 гласова, 0,30 одсто
16. Социјалдемократе Црне Горе - 12.472, гласова, 3,26 одсто (2 мандата)
за коначне резултате, председник ДИК је тражио паузу.
Ситуација је замало дошла на
ивицу физичког обрачуна између представника већине и
мањине - каже Мараш.
Док у ДПС истичу да су

зултатима дало је њих 15, уз
"логистику" Бафте Маврић
из изборне листе Демократског савеза Албанаца и Владе Дедовића (Центар за мониторинг и истраживање).
Да ће се ова прича поново

- Људи, па ја ово никада
нисам поднео - убеђивао је
колеге Цамај.
Из опозиције су реаговали да се ради о класичној
повреди изборног права, за
шта је надлежно специјално

ТУМАЧЕЊЕ ИЗ БАРСКЕ ПЛОВИДБЕ

ИЗ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОСВЕТИ ЗАХТЕВАЈУ ВЕЋЕ ПЛАТЕ, БОЉИ СТАНДАРД И УСЛОВЕ РАДА

- Овим школским примером политичке корупције и
злоупотребе АНБ, полиције,
тужилаштва, судства, ДПС је
свима показао какву "демократију" гради - поручили су
из Фронта. 
В. КАДИЋ

Наставници заслужују више
Од будуће владе тражићемо хитне мере које ће увести више реда у образовање


СТИЖЕ ЗАМЕНА ЗА
"СВЕТИ СТЕФАН"

ПРЕДСЕДНИК Одбора директора "Барске пловидбе" Војо
Бојовић најавио је јуче да је
у току потрага за пловилом
које би на линији Бар-Бари
заменило брод "Свети Стефан" који је због дотрајалости
изгубио лиценцу за саобраћај
на овој релацији.
- Засада је реч о привременом заустављању, а никако
на укидању линије, јер у овим
зимским периодима линије
попут Бар-Бари-Бар углавном праве паузу у пословању
до марта наредне године.
Овај период ћемо искористити да пронађемо адекватно
решење за ову значајну прекоморску линију, закључио је
Брајовић. 

ЗАПОСЛЕНИ у просвети
у Црној Гори нису задовољни својим економским положајем и од будуће владе
траже хитне мере које треба
да поправе њихов статус.
Никада се неће помирити
са чињеницом да не могу
од свог рада имати достојанствен живот, поручио је

он, не сме почивати, као до
сада, искључиво на ентузијазму и љубави просветних
радника према том позиву.
Од просветних радника се не
може и даље тражити успех
у раду и ауторитет у учионици, када је свима добро
познато да је велики део њих
принуђен да ради допунске

СТАРИ-НОВИ ПРЕДСЕДНИК
ДОСАДАШЊИ председник Синдиката просвете Црне Горе Звонко
Павићевић јуче је на петом Конгресу СПЦГ поново изабран на ту
функцију. Он је поручио да запослени у просвети нису задовољни
социо-економским положајем и односом одговорних према образовном систему у држави и затражио од будуће Владе хитне мере и
програме који ће поправити њихов положај.
председник Синдиката просвете Звонко Павићевић. Из
Министарства просвете обећавају побољшавање услова
и стандарда просветара и
снажну реформу система
образовања.
Образовни систем, сматра

послове ван учионице, како
би обезбедили егзистенцију
за своје породице.
- Желимо живот достојан
наше професије. Аргументе
за наше захтеве налазимо у
томе што се за образовање у
Црној Гори издваја 4,2 одсто

СИНДИКАТ Звонко Павићевић

бруто домаћег производа, а
европски просек је више од
6 одсто - поручио је Павићевић.
Подсетио је да је Синдикат просвете успео да потписивањем новог гранског
колективног уговора, у фебруару ове године, повећа
плате за 5,5 процената, али
да то још није приближно
задовољавајућем и очекиваном нивоу и од нове владе ћемо тражити повећање
зарада.

Факс (020) 201-485

020

201-495

ВЕСТ ПО ВЕСТ
ДАН ЦРНОГОРСКОГ СУДСТВА


ВУЈАНОВИЋЕВА
ЧЕСТИТКА

"ПАДОБРАНЦИ"

КОНАЧНА ЛИСТА

ИЗБОРИ На гласачким местима било је више неправилности, али то није утицало на коначан исход
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРОГЛАСИЛА КОНАЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА У ЦРНОЈ ГОРИ

ОДГОРИЦА - Државна изборна комисија
јуче у поноћ прогласила је коначне резултате
парламентарних изборa у
Црној Гори који су одржани
16. октобра. ДПС је освојила
36 мандата, ДФ 18, Велика
коалиција "Кључ" 9, Демократе 8, СДП 4, Социјалдемократе и Бошњачка странка по два мандата, а по један
коалиција Албанци одлучно
и Хрватска грађанска иницијатива. После седам сати
тензија, свађа, увреда од 28
чланова "зелено светло" ре-

WWW.NOVOSTI.RS

- Просечна плата просветара нижа је од просека у држави који износи 501 евро.
- Препознајући да је нерешено стамбено питање један
од највећих проблема запослених, Синдикат просвете
је 2002. формирао стамбену
задругу "Солидарно", у коју,
осим запослених у просвети, средства издвајају Министарство просвете и Влада. У
последњих пет година држава је за "Солидарно" издвојила 1.750.000 евра, изграђено је 220 станова.
- Ту је и Фонд солидарности из којег материјално помажемо нашим члановима
и издвајамо стипендије за
студенте - казао је Павићевић. Истиче да је у последњих пет година из тог фонда
120.000 евра дато материјалне помоћи, 90.000 евра
потрошено је за стипендирање 181 студента, док је за
одмор и рекреацију издвојено 700.000 евра. 

ЦРНА Гора одлучно гради друштво демократских вредности
у којем на нормативним реформама утемељена независна
судска власт снажи и афирмише
углед и ауторитет судијске функције, једнаку примену закона за
све и владавину права, казао је
председник Филип Вујановић у
честитки поводом 29. октобра
- Дана црногорског судства. Вујановић сматра да након десет
година обновљене државне
самосталности можемо рећи да
смо доследни баштиници ових
светлих тековина - каже се у честитки председника Вујановића.

ЗАБАВА ЗА МАЛИШАНЕ


НАЈСЛАЂЕ
МАСКЕ

ЧАК 128 малишана учествовало
је на тематском маскенбалу под
називом "Чудовишна журка
под маскама", који је одржан
у централном атријуму подгоричког шопинг мола. Награду
за најстрашнију маску освојио
је Вељко Меденица за костим
"Прождрљива тиква", награду за
најоригиналнију освојила је Хана
Богдановић за маску "Докторка
Зомбица", а награду за "најчудовичанственију маску" освојила је
Хана Дуровић која се маскирала у
"Зомби даму".

ПОСЛЕ ТЕШКЕ НЕСРЕЋЕ


САХРАЊЕН
МОНАХ

ОТАЦ Тиодор (Жељко Митровић),
сабрат манастира Косијерево у селу Петровићи код Никшића, који
је у петак страдао у саобраћајној
несрећи на магистрали Вилуси Враћеновићи, јуче је сахрањен у
манастирској порти. Велика туга
обавила је цео бањски крај, јер је
отац Тиодор био радо виђен код
верног народа. Како сазнајемо,
настрадали монах требало је да
буде део прославе освећења цркве на Вучјем долу и 140 година
обележавања те славне битке.
Из полиције саопштавају да је Тиодор управљао возилом "голф" и да
је из засад непознатих разлога изгубио контролу и "подвукао" се под
шлепер босанских таблица. В. К.

