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• Надамо се да ће своје поmисе на ове ставове ставити и
остали опозициони субјекти и након тога очекујем да ову при
чу оставимо по страни јер у последњим данима кампање тре
ба да се окренемо нашем примарно м циљу - обарању актуел
ног режима, поручи о је Миодраг Лекић са скупа у Будви
• Демократски фронт је саопштио да охрабрује то што су
представници "Кључа" прихватили њихов позив да подрже
напоре уједињеног фронта граћана Црне Горе који желе да
виде бољу Црну Гору, без корупције, лоповлука и превара

Л

кдерн Велике коалиције

који ће ПРОС.'lиједнти на потпк

је да ће Влада бкnt формирана

Кључ M.CI,1pIГ ЛСlCJlt,

скаање

безДnС-ан M8WI~"',

Ср'.н МIIJI •• И ж.рко

по.1НТНЧЮtN су6јсnяма.

ДО!!: је У дpyroj тачки наведено да

СпopaзyJol за уједиљеље ооо
зицмје садржи пет тачака, а прва

he QltIIYI(a о учлањењу L4Jнe Горе

пamкcanи су јуче у
Будви спopaзyw са пет тaq8Jal

P18C"ln.. 1

СВIШ

З3JiнtepeCOаанМ/rII

ФанСМIo4И11 пomисанor спора:Ј)'Io4a

нашем примарно.. wш.у
рању актуелнor режнма

8OДIIl1I ову земљу, он је рекао
да ие би 8ОЉСЈ1и да ова хампања

слободном референдуму. Трсl\a

буде пресудна:Ја суд rpal)aнa јер

тачха У AOlC}'NtКJ)' за )8,једиич.

треба да буде пресудНО оио што

Ј(О Ј\јеловање опознције односи

је бнло у ових 27 годииа.
У име Партије пеюионсра. нн

HKICO

не

MOJIC

НМ!П1I

дом, а четврта ставка ПoдpaзyN М

валида и реcnnyције (nИР). која
је дно Велнке коалиције. кзндн

јева да ће се кадровска рјешења

дат

будуће маде Aoroвapaтк тако

моваl позвао је странке које по
свим истраживањима неће npehи

да исход буде одабир иајКО~lI1е
теlflЋиј llХ и јавио одговорн их
рјешења 'Ј свим ресорн ма, са
посебним нarnаском на сконом
СlIXН:оцнјanнн програм.

- ТаЈСОђе се обавезујемо да се
нећемо међусобно нападати и да

MOкprn:xa эаједница и cтpaнn

почетка и надамо се да ће своје

cpnсЮ{Х радихала.

потписе на ове ставове СТ88КП1

коал И ЦИонкм

п.apmер м wа

06;..љуј'.
На понуду IIИДера .,кључа"

IJO':JН'Т1WtO су oдгoeoptlllll Демо
кpare, cдn. AJm:pнатива. Листа

зичиом 1.064. Укупан број mасачких
и резервних mасачких JlИcrиha и:lНQCи

иахои з.авршеиог процеса штампања,

CJlанике у СкynllЛ'llнн Црне Горе који

mасачке лиCТ1lhе и обрасце преузеhе

I\е бити одржани 16. окт06ра, ДИКје
утврдила да је број mасачких пистиl\a
/СОји he се urraмпaтw 528.8 17 пиCТ1lhа,
од чеra на I\ириnичиON писму493.348.
а на двојезичиON писму 3S.469 листи-

опl1J"l1Utске изборие комисије

РКnИЧИQN писму

14.800,

а на двоје-

кој и су се npијавнnи

-

казала

Она је додanа да процес urraмnaљa.
протиче уз присуcnю чnаноаа ДИК-а,

/СОји су провјериnи rnасачки листи!\, а
затим и ПOПlИсanи шабпои rnасачюvt
nистиьа.. Процес urraмnaњa, поред
чланова ДИК-а, пратили су и ом&

шhelUt npeдставющн међунapa!UlИХ
и дрyrиx организација, ПOn IfТИЧКИХ

партија и акреднтоааии иовкнари . ЗIl
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Haдrneдaњe lЩ1IIамекraрних ю

Гори ухупио имале

3.084

реlC1lзме,:Ја шrаје

посматрачlCу мисију у Цриој Гори и једну од иајвеhих IФЈе Је ор
ганнэовао ЦЕМИ по броју посммрача, CIlожеиости и озбиљности

MO~КY транзицију (lJДТ) ypaднna. компанија Архн

IIРИcryпа, а најсличнијаје мисији рефереtЩYИ 2006:
- Н аш циљ је да будемо иа око 1.200 бирачких МЈеста. Пarpуди·

ћемо се да сва доступна бнpa'lка мјеста иwају наше ПОСNатраче
рекаојеCroјан08иh. Према њеroВИИ ријечнма, поред kpЗТlCOp<lЧних

мед. како је саоппrreно из uдт-8, у процјену новчаних
трошкова иијесу урачунати евеmyan ии попусти, anи

ии реlCJ1аЈо1ирање на тв Атлзс, на којој је ewитоааио
внше од половнне УХУШlOг броја реlUlама.

Подсјећају даје раније иацшшеи и yжynаи број ре

ПОСNатрача, ЦеМИ ће нмати и Nо6н.лне тимове Jroји I\е обмnaзwти

IC1Iзма и

бирачка мјеста.

2012.

_ Имамо

и дyropoчие посматраче, Jroји обlUl81e xam опшпшске
ю60рне хомиснје, Т8ID и по.1ИТНЧICC партије и меднје, Т3Ја) да
то

r.e

6м"ПI један вenИICJI ТИМ, КОЈИ ье У току caмor изборнor дана ПOlC)'Ulати
да устаиOlи све иепраанлнOCПI - Иавео је Croјановић у изјави эа ПР

uttmp.

м.с.

ornaca

у ICВМпањи за napnaмelfI"3pHe изборе

До 30. сеnтcмбра ове ГOДЮIе партије су се иа ко
мерцијал ни м телевизијама реlUl8.Wиpanе 2.966 пута.
Партије су шта.мnaним медијима имале укупио 118

r

реlC1lама, КОЈе су по званичниJol Цlеиовницима КОllП"Вllе

(жо

110.000 еур8.

ЧЛАН КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА МУП-а СПАСОЈЕ ПАПИЋ У
РАЗГОВОРУ ЗА .ДДН· УПОЗОРИО

одређивању бирачких МЈеста и да је на

16. ОlCl"Oбар. саопurrмо је шеф ПОСМатр8ЧlCе мисије

те нво Ћуро CrojaHoв.l . он је laI3ЗO да то представља . на)већу

ЈОICCИNовиh.

цеса. он је у pa:!ГOIIOp)' :Ја ..цан" подсје

l1IIаЬено око мнлнон еура, ПОlC8:w1а је nPCnHNJlН8pHa
aнanK:JII реlUlамирања ЈСОју је за потребе Центра 33 де

бора 38казаиих 38

кампање треба да се окренемо

но.., сви ти pacynt rnас08И бнће
од wpиcrn само ДПС-у - наводи
се у саопwтea.у lФје је потписао

Т\l0 да су onштииске юборне комисије,
иа предлor М УП-а, донијеле рјеше.Њ& о

Партије су од 1S. августа до 30. сеnтcмбра на ко
мерцијалиим те.певнзијама и у urraмпаинм медијима

UpHoj

IpeNeHa пorpowиnи

а у пocnедњим дан има

ПИJroј кoanицији Кључ. чиме ће
I«Жkретио дати свој допринос
препороду Црне Горе. У супрот

родне партије и члан Координационог
тије.~а МУП-а 33 npabeн.e юбoptюr rтpo

преко милион еура
у

ro,

I7Iзсоаа пооову своје чnанство и
руководства дадају свој тас Ве

Премјеurraњe бнрача је можда и
највећи проблем 33 предстојеl\е избо
ре, упозорио је Спкоје Паnаа , шеф
РачуисКDГ цетра Социјanистичке на

ПАРТИЈЕ НЕ ШТЕДЕ НА МдРНЕТИНГУ

1.'00

на

ти да ради спречавања раснпања

Због премјештања
бирача, пријети
хаос на дан избора

На рекламе отиwло

1.400 посматрача38aкptдмтацијУ,

38 грађаисm

_ _ _ _ _ _- .

__
_-_._
._-_.___-___

је Пешнhева.

ц,.,.." ...~~~!!!l1!!~__ ј,ј",щ>

»t88HOj кэ6орној комисији списак

већ доста

'

те уништавања штампаРСlCе матрице,

ЦЕМИ ЗАТРдЖИО АКРЕДИТАЦИЈЕ ОД ДИК-а

На терену

сан спopa:ђ'lll. иamaшaвaјуhи да
тај шжумеlП не мијеља КИШТ8
у lIPOIl)8К)' 1"pO'IIWfe lCDlLlUЩllје.

' ---~"

Штампање rnасачких пиCТ1lhа почело
је у 8 часоаа и трајаће око 30 caтw, а

cy6jek111.

чу оставимо ПО страни јер смо

~-_

544.68 1. од чега иа hирИJIИЧИОМ п и
с му 508.148, а на двојезичном 36.533.

и ocranи опозициони

HILICDH тога, очекујClol да оау при

Леюtft је !1OТSpДНO да је пomм

528.81 ГnЙстиt.а
. ,-._-... _
. _--

мисије, по ОДJIуци о броју mасачких
IIистиhа за спроаођење избора за по

БЈЮ) резерв них mасачких IIИСТИI\a ICDЈИ ће се IIIТ8Мпати у процекту од
три одсто од yxynиог броја mасачких
листиl\a ЮИQCи 15.864. од чега иа hи

на wивeицији .,кључа" којаје

cинoI\ одржана У Будв.и, Миoдpar

__
._-----

у ЦЕТИЊСКОЈ ШТАМПАРИЈИ ОБОЧJ.L.

".-

-

8КМ

записано је у ПСТОЈ тачки тог
споразума, чији фш:ИWИII .дани

наЦеткњу.
Ка/СО је новинарима казала Пп.wа
Пеw.а, 'IJIаи )Јржавне изборне ко

- Љ пристојности их иеllемо
помињати, али heNO их :Ј3Молн

ПI искључивоодr1С-у н н.e~

OICptHY-

-

избор посланика у СкynllЛ'llну Црне
Горе п~ело је јуче у urraNпаријк обод

цензус да позову своје снм пати

Ти прннципи се нanззе иа
линији наших ставова од самог

ОIl1ТJlи.цу хрнтю:а

33 посланнка Момо Јокtи

зере да подрже "Кључ".

ДемоlCp3ТСJroГ савеза Апбаиаца,
Српска странка, Бошв.ач~де

heMO

IIкCТ1Ihа за

оба

JGUaO

је Лекиh.
Истичуhи да је .,кључ" озби
љан ПОЛКПIчlCJl cy6jeкгr. CIU)'ран, )'Мјере", супериоран про
грамом и. људиwa, l:Oји. ье cjyrpa

имунитет од суочавања са прав

Штампање mасачкнх

-

-

у НАТО 6ктк донијета на фер и

се н а то да

Почело штампаlЬе

·

_.~

М.с.

тај иачми дownо до промјене бирачкor
мјеаЋза yxynио 131 .976 бирача.
- Прнмјењујући нови 3uoи, бирач
ко мјесто се ТЮlе ,,вeзano" эа пребива

nишre, односио :Ја адресу коју је лице
пријuнло МУП-у. Самим ТИМ, примје
иа HOвor 381CDиа премјеCТИIlа је св8!сог
четвртог бирача на бирачко мЈесто иа

ЈСОјем досада није rnacao. УCnИЈедкnоје

хаоса Jroји мо:«е озбкљно}"l1ЮЗJГl1l чи
тав юборн и процес - ynoзopaвa Папнь.
он сывтра да се по веома корисна

noкaзanа lIНИlDIјarивa lIННистра унутра
шњих послова Горана ДаИL'I08l1lа о
формирању Координационог тијела :Ја

обаијештааањетих бирача на којем би

праћење спровol)ења обавеза МУП-а
које проиэ.паэе из 3аХОна о избору од

рачком мјесту rnасају.Додаиас, yxynан

борника и ПОСЛ8ИиЈСа И О бирачком спи

број иеуручених обаијештењаје

15.966.

ску за одржаваи.е фер и слободних из

nкua нanu и у нностраиcmy, као И да

бора. Истнче да је, и поред OIlЮм инх
опструхциј8, у Jroјима су ПРеДЊ8ЧНЛН

Сигуран сам да се одређени број тих

постоји неКOllИКО хиљада лица која су
преминула. Остаје нам да видимо ка
ко ће се обавјештавати бнра'I И до дана

одрж.авања избора. 311JroHOМ о избору
одборника и посланика предвиђеио је

поједннци кој и су бll1lИ спремни да ра

де и на вnacтктy um:ry yнкnrraaajyћH
професнонanнзам кахо би себи омогу

hиnн "тanшање по рамену" од својих
господар8, налрављен одређени п<>Мах

да се бирачима доставља обавјештење

на санирању лошег стаља у иЗВОРНИМ

,.лугем пowтe као оби'ша ПОШИЉк3 иа
адресустаиовања". Тојеюуэетнопоше

регистрима из којих бирачки списах цр

3аКОИСJro рјешење јер се у llракси већ
показало да Пouпa. која треба да уручн

- Биpa'lКИ спнсак у овом тpeнyrxy ни
је пречишhен. за чист бирачки СШ1сах

обаијештење бирачИNа, ие ради

ro

на

ваљан начнн. Може се очекивати да ће
на дан тасаља доћи до контро.1ИСаног

пн податке.

бнло би потребно и мнјењати ОЈ.ређе
не 3ЗЮЈне ЧI1ја примјена насје довела у

овакву ситуацију -указао је Палнь. В.Р

