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ИЗБОРИ У УЛЦИЊУ ПОНОВЉЕНИ НА ДВА БИРАЧКА МЈЕСТА

НОВА ВЕЋИНА НА ЦЕТИЊУ ОДМАХ ПРЕКРШИЛА

...

ЗАКОН, ОПОЗИЦИЈА ПРЕдАЛА ТУЖБУ

ма прелиминарним

pe:эymantМа,

на

СДП узео
мандат ДПС-у

по

овљеном rnacaњy Н8

два бирнш мјеста у Улциљу,

CoцкjanдeMoкpaтcкa

(CJ]Jl) успјела је да

Пapniја
пређе цен

:ЈУС м освоји мандат у бyдytteм
сазиву

1IOIQШНOГ napламеma.

ИaJID је јуче OCвojКll8 нешто ВИ
ше rnacoвa у Q.!IНocy на изборе
4. фс6руара, Дe~кa ~
1l!јасоција1JtК:та UЏ IC) КЗl)i)н
ла је NaНд<П. и У бyцyt\eN сази
ву Скynшnmе OПIlП'ИНе нмаће
осам MaндIIГii, l<nIIIIIФ н Форца.
Слиједи их кoanиција •.про
буди се, Улцињу" са седам ман·

дпа. По -три мaнднra ОСllOјИЈП1
су ДУА н Couијanдемократе.
док један мање HN8 Грађански

Право таса на јучерашњем тасању, на бирачким мјести
ма 13 и 34, У ОШ "Дарза" и Јавном комуналном предузећу,
имала су 1,243 бирача, од чега је изашло 62,7 одсто или де
вет процената више у односу на изборе одржане 4, фебруара

•

noкpeтYPд.
По npнншmy афкpмatЮlне

ахцијс, ~ мандат

nPIOUIO

• Al<o је судити по оној народној "По јутру
се дан познаје", све слути на управу још го
ру и незнавенију чак и од ове потоње Алек

је БошњачЈсој crpaици. а цен

зус нијесу прешли maлкција
CHn-ДФ н Демократска Црна

Гора. Избори су поновљени на
бирачким Mjecrnмa 13 н 34, у
ОШ ,Дарза" н Јавном I<DМ)'Ilал·

сандра Богдановића, каже Мрваљевић

НОМ предуэеhу.
На бирачl<DN мјеС1)' ,~за"
Соuијадцемoкpm: су ОСВОЈиле

тињске вcl\ине и прва иелегална

квог

радн.а оrnеда се у процесу доно

предсједавајућег, без доставља

шења одлуке о избору предсјед

н.а иницијативе предсједааају
ћем, па самим тим ИИЈе могао

Прво кршење закона нове це

ДУА ncт, Демокра
Форца 38, сдп 10, дп
7, УРА 4, а дпс 115 rnасова.
Бowњачtta странка н Ја)аЛИцн
ја снп
ДФ на ТQМ бнpaчtCI)N

10 rnacoaa,

ниха Скynшrкнt., саопштено је
из Демoжparске llpHe Горе. Н а

24,

те

-

MjecIy нијесу ocвojкne rnacoee.
На бнpaч!(ON Mjec'ry ,,Jaв~КI>

80,

30 н дпс 146 rnacoвa.

УРА

Из wтaба СДП-а након тасања

м

(Јавно

"""'''-

Право rnаса на јучepawњем

IФМ)'НЗПНО

iJJ'ие Горе, wтo је зиачило да
I\e rnасање у УЛЦИЊУ бmи ~

пpe.!l3'3Cће)

поемlПp3ЧН немају адекватне

односили су се на неправилно

- У юборном мarepHjaпy на
лази се Н38Q!1 ю бмpaчxor cuм
аса 3а биp3ЧICD мјеcro број 34

crn

иа mасачким мјестнма 13
(Дар3а) и 34 (Јавно lФNуиално

-

rtpCЩ)'ЭC1\e). Демократе су наве
ле да је увидом у изборни wa-

није заокружеи ниједан ptIlНи

имала су

услове за нaдrnе,шuьe npouеса

иовљеио. Пpиroвopи пpeдII'ПI

1.243

бнрача, од чега је на
биpanкшта юашло 62,7 од

елекrpoнске
ндектифккацнје
бирача. Раније јуче из Цeиtpa

Државној изборној

сто ми девет проце и ата виwе

за Momrтopннт И иcrpaживaљe

у од:носу на юборе CUlP*З"е 4.
фс:бруара. Гласало се 3а десет

нarnаснлн су да су оба бкрачка

юборlDlX листа, од којих двије
кoamщије и 3а 33 одборllКЧка
мјеcrз у локалном парламенту.
Бкрачка мјеста отвореиа су иа

а њихови

rnacaњy

у Улциљу

вријеме, а ЦЕМИ је ТOКDМ из

бориог дана забкљежно неnpa

--

ВIVШОСТН у виду коришl\c:н.а
мобилних ТCIIефона Ql1. macaчa

и један случај фотоrpaфисања
ова КЗlJa:3IЮCt;

IWO је caon-

мјеста су anюpeиa на вријеме,
rюcммрачн ИaдJ1lе-

-_.
__
......

комисији

_

................

- на l'1CIНQ8JbetИII ~ ... 6мpниI МjeCnINI дlPи м

JНIl нaШI napтмja ~0CII0jММ 041mк .... је дo6мieн ~
у Cмyпwтмнм 0I'ШТIIНt Ynцмм. - рекм је cтate4\.

да је на ова два бнрачка мјеста

је веl\ином протекло без про
блема.

4.

фебруара, из ЦЕМИ су каза
ли да на бирач!ФМ Mjecry 34

Државиа изборна КDМиси
ја oдIIучнла је раније да при
хвати приговоре Демократске

незакоиито ПОС1)'пање НОllOком

наведе но

пои оване

Hacтynaњa

капацитета

безбједности, борбе против терор и зма и

формским процесима, што је предуслоа

пројектовања стаб и лност н .
- Истакао је да је Цриа Гора посвеће

из Мииистарства вањскнх послова, ro!со .. боравка у Миихеиу, министар Дар
.. ановић састао се са сенаторком САД из
Њу Хеwпшира Џни Шахни .
Према саопштењу, Дармаиовић је по

иовно опре.ојељење Црне Горе да, као
одroвориа чланица НАТО, појачаиим
учешћсм у мировиим мисијама н де-

иа пружању подршке регионалним аспи

раитима у правцу њихове интеграције у
еВРОПСЈ:е и евроатлаитске структуре. као

и у њихоаим реформс!Си" процеси .. а,
што је предуслоа трајие стабилюације
западног Балкана - иаводи се у саопwтe

Н а маргинама Миихенске
коиферен ције
цриогорски
шеф ди пл оматије имао је и

..

ти иа ЛOQЛИ)' управу још ropy н
иезНа&екију чи и QЦ ове пQ'l'OЊe

npeдllОЖИ'ТИ на самој сЈсдинциn.
- ТОЈ' дана, прилиlCON уласп
у cqnштинку canу, дownо је,
као wтo сте УП03Игnl, до нефор

Алеlttандра БоI1lIН08.61, који

.. апног paзroвора юмеђу одбор

..по

jyrpy

се дан

lI03IIaje , слу

је напустио зrpaдy ПреС'ЮНице,

а грађаиима оставио десетиие
милиона сура дуга

-

сзоnштио

је Мрwьeвић.

нlOOI више партмја, поокцнје и
опоонције и бивше секретарке
Скупштине, r.цje прсдсједавају
ћи претходно ниј е УЗ ИМ8{) ријеч,

Прво

кршење

закои!.

QAIIY-

аању СЈеднице на КОЈОЈ ]с

прнсутни, н.amн КPaЬer

apewe-

а донесена. Мрваљс:вић прди

на, иапуштају салу. Након тога,

да се ш:ппуио супротио закону

истог даиа, долази до још нСо

Алеlttандар Андрија Пеј08нli рекао је да
љевица мора наЈ\и нову еиерrnjу ICIЩI би се

вратила својим извории .. м,дeaJIима. како је
caonштеио, ПејOllиЈ\ je:mвopнo у Бечнћима

33. Свјm:Ј:И t:OНrpec Интерн.ацнонапие уни
је соцнјалистичке омладине (ИУСУ). у чијем
.даодиевиом ра.цу су учecnювaлн представ

110

партија из више од 90 држава. Пре

ма caomJJТtli>Y из ДnC-a, Пејовић је КЗра1НО

иицу да је. дпс доб~а мјесто nО:П{>Сд~јед

Кр"""о,,,

иика у О8ОЈ пpecnпrnОЈ opraкизaциЈИЈер ЈС иа

Хрватске

м . р.јо",

ПеЈчииовиll Бур"., као и са

1)' ФУНИkЦНЈУ юабран "ИlroЛа Пew.li.
Говореhи о УНИ8СрзалиК/III аријсднOC'f1{
ма социјалдемcжpamје, Пејовнћ је ук:азао.да
л.свнца. Мора иаћи иову енерПIју ПЈСО би се

послова

вpпw!а својим И3ВОРНММ идеали М&, вслиkНМ

Молдавнје Тудором У".аКО8-

идејама и мarnвauији који су је увијек карак

шим .

UJТQ!

Демократске партије социјалиста llpие Горе

ваЊСJl:ИХ

Фр"леид, министарком вањ
ских и европских послова Ре

мииистром

oдnyxe,

Предсједиик Комисије 3а међуиародну са

темама wиром свијета.
Посебно је, како се наводи, иarnасио чиње

мииистарком

публике

заЈсдничr;e

радњу, европске и евроатлантске ИНТС1'Рацнје

сусре

билатералие

Канаде.

прве.

IU(O Је tyдlml ПО ОНОЈ H~OJ

нова енерГИЈа

3ад0lЮЉCТВ0 да су llpиа Гора и ДeMOIq)3ТCкa
партија социјапиcra имапе прилику да свега
двије г(\дине по пријему у члаиC'!1lO у И IП'Cр
националну уиију буду Домаћии овак.аог до
гађаја и дискусије о актуелним политичким

послова

чак и прије доиowен.а ЊИXOllC

и здравље људи и имовина вс:l\е

•

вориици су наглас или зиачај активиог и
фокусираног 38једиичког ангажмаиа ЕУ,
Н АТО и Сједиње нн х Држава.

са

закои

припада ТON бнрачКON мјСС1)',
бирачкн одбор се paC:rtyW'1'8 н

иицм

те

вриједиOC'f1{, предсјеДЈ!НК Скуп
штине МОже c.uвarи сједннцу
Сk)'fIШПlне, а дневни ред оже

npeкpшкnи су

)К3на, ВCI\ предсједааајyl\и и сви

њу из Министарстаа ааli>сltих послоаа,
у том правцу, !Сако се наглаwава, caro-

кратке

WПlнсkК,

ЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ

тла итске структуре, као и у њиховим ре

казао је ЦРНОГОРСJl:И шеф дипломатнје
Срђ.н Дарм.иов нli . Како је саопштено

околио

сти којима се yrpoжaаа живar

СК)'I1IU!ИНС omеда ~ '1.3IUt83и

се ynrpди nocтojaњe
више lIDНТpOЛIfКX lC)'I1O-

именује иови, а rnасање иа ТON
бир3ЧЈ(()М мјесту се поиавља.
М.К-м.8.

н способиости доприиоси приорит~и
ма алнјансе, посебно у дијелу очувања

трајне стабилизвције запалног Балкана,

ванредних

већиие у Престоиици.
- Већ на с.аиом почелу, су

и свега што прет.щци опарају
сједиицt., па сједница није одр

који су rnасanн на бирачком
да има 15 бирача који

њихове интеграције у европске и евроа

у правцу

,,изузетно, у случаЈУ

oдnyкe о избору предСЈедника

кпн серијским бројем који не

специфичиих

-

cntha У Г1UICIЮDј k)'ТНји ВCnи од

Љевици треба

фииисањем

дп е-сд

иије бкnо утврђквања кворума

Будућност региона је у ЕУ
Цриа Гораје п освећеиа пру.ању подр

8Jlадајуће

иа радња у процесу д~owеЊl

ПЕЈОВИЋ ЗАТВОРИО СНУП ООЦИЈА

.. а

РакоеиЬ представили су, како
су рекли, необориве доказе 3а

иијесу постојали р8:lЛООИ ХИТНО
стн 3а о.цржааањс: сје.!1Иице про
писани ЧЛ8llOМ 48 Пословиика
Скупwткие Престоннце, г.оје је

'hnpo-

нити отворно СЈедиицу. Дакле,

теријап са бмрачЈ:ОГ мјеста број
34 - Јавно КDМунапио npeлy
эеl\e уочеио да има 499 бирача

су гласали ван бирачl(OГ мјеста,

OttНЈеиио Је

како

броја lOЖТp01DIих купона кпи

Mjecry,

-

Мрваљевић.
он је иarnасио и да anСОЈ1утио

је саопштио, и прва иenегал

СТАВ ШЕФА ЦРНОГОРСКЕ ДИПЛОМ АТИЈЕ НА
МИН Х ЕН СКОЈ КОНФ ЕРЕНЦИЈИ

шке рег и оналиим аспиранти

ИaCtaВaJ: СЈедиице

како се нamaшава, аЈФ се
ynrpди даје број rnасачких 1IИ

ка са иctЮI cqжјСIGIN бројем
дају понављање rnасања l(Oје

OШiОСУ иа изборе о.цржане

број нспред имеиа бнрач&, и да

два КIIМ

који је прзnlO изборе, 3М1NМ
већа у

писм&, у КONe

yrmoo:o

ринг И иcrpaжнвaњe (ЦеМИ)

01(0 девет одсто

nyrew

Демократа.

uлeно из Цетра 3а MOНIf1'O

БН1lа 3а

за rnасаљс:

потпис бнрача којим бнрач по
тврђује пријем гласачког ли
crnrIa - наводи се у притвору

....... с....а PetCaO је смно" д.1 је Со

'

Јавио комунално npt.Цy.Jd!e

тај НЗ8ОД ие салржи lUmI један

Станмli: Одбранили вољу граЪана

Пopmapon сдп-

односио nyreM писма, н да је
укупно гласало 5 14 биp;flа.

услијCДIIТИ ни акт потписан од

прсдсј~јуЬег кojlUl ~.je

8и6, Иваиа ВујfИJИI'I и Бan lll l

Коалиција СНП - ДФ није има

06авјештен.а

имло Мрuљ.e8и6, nредсједнИЈ:
одбора ДeMOIl:p31Ћ Престонице
Цетиље и OlIбopиик, и функци

мократе су освојиле 34 maca.
ДУА пет, ос 28, Демократе че
'ПfPН, Форua 183, сдп 31, дп

званичног

IФИфереицнјн за иовииаре д.

онери странке Јелеиа

мунално rtpe.Iђ'Зd'te Социјалде

сједиице дошло је без било ка

ваљских

М.В .

терисали.

М.В.

сједница заказује у иедјсљу, ~
ја је, Ј:Э() wтo је општепозната,

вjepoвmIије cиryaциlе и даљег
гажен.а Пословиика CJ:)'l1wткнc

-

иеради.и дан у ПреС'ЮНнuи Це

и cmyтa П реС'ЮНнце

тиње, као и у Главиом rpa.цy н

сд подносе нннцијативу СIC)'П
urтини којом, н3 разлога ХКТИО

другим општинама у Црној Го
ри. MpвaљeBнJi пита и ко је и по
чије .. налогу, мањс: од

24

сата

дпс и

сти траже заказиаање насгаВIс8

сједнице ПОИOllО 3а исти даи,

раније, у суООту, која је такође

иедјсљу 28.јануара, овога пу

нерадии

та у још крзћем року - од све
га сп времена и уз наводе да

дан,

примио

и

завео

нницијативу ДПС-а којом траже
иаставак сједнице.

- Како !'Од било, никакву
ииицијативу од 27. јануара, ~
јом се тражи заказиван.е сјед
нице 3а 28. јануар У 6нло II)N
није добио ниједан од
борник Дем<Жр2Г3, УРА, сдп

r.e

сједииuи flpeдcjCДВIIImI дpyrn
ffајстарији одбориик - каже Мр
ааљевиЈ\.
То је, како је 38k1Ъ)'Чио, пот
пуно У C'jТIpo1НOCТН са чланом

O6IOOCY,

три ПОСЛOВЛНkЗ, кој и l!PO"исује
да

t:OНC'ПI1)'I1{виом

и стзре Гарде ЛСЦГ и, wтo је

,110

иэбора предсјсдиИЈ:8 пред

пomуно невјероватно, чах нн
пре.дсједавајyhи М.ОИIlР Пе

сједава искључиво најстарији

рази!!. Дакле, до заказкаања

М.В.

CjCJ1НHЦON

одборн ик.

