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ИЗБОРИ. ПОЛИТИКА

страна

УРА поцирапа
штабове ДПС-а
з а куповину

macoBa

Представнмци ГраЬансног
понрета УРА 1I0ЦИрали cf јуче
три wтaба Демонратсне пар

О ШТРА РЕАКЦИ Ј А Н А МАРКОВ ИЋЕ ВУ
ИЗЈАВУ ДА Ј Е

85 ОДСТО

ЦРНЕ ГО РЕ БИЛО

П РОТ ИВ П Р ИЗ Н АЊА КОСО ВА

Премијер понизио
граЬане и државу

тије социјалиста (ДПС) у Ул
цињу У којима се, намо сумња
ју, кynyjy личне марте и врше

притисци на слободну вољу
граl:lзна. Штабови

cf

лоцира

ни у угоститеlbCким објetmtlolа
.Те Дрини· и .Холегро·, у но
јима се окупљао велики број
аl<ТИВИCТi!I ДПС-а и безбједно010 инпресантних особа. Из

ГП УРА cf с.10ПWТИЛИ да cf У
мући Ре ....... Т8I"8НиЈ., другог
на листи ДПС-а, 011<рИЛИ штаб те партије у наме се, !<аНО су

Форца: ДП и ДП С

нааели, врше сумњиве радње .

macoBe

куповапи

-

Високи ФУНКЦИОНер Форце и кандидат на листи за од
борнина те лартије Аријам Мурати назао је да је на бирач
ним мјестима 31, з4 и 6 забиљежено више нерегуларности.
Он је оmyжио Демонратску партију Ф8ТММ'" Мн. да
је мynoвana гласове испред тих биралишта. а ДПС да је

то исто чинио ненолико стотина метара даЈЪе, испред објек
та Вита-Ко.
ИЗ Форце тврде да је у замјену за гласове даван и граЬе
винеми материјал, посебно у насеЈЬИма Браnща и Штој, r;цje
је утврl:lено да се без дозsoле надлежних органа Onwтине

И на овим изборима, nomyмo оченивано, ДПС наставља

са својим нриминапним методама дјеnовања, покywaвајући
да купи и )'ЦИјени што већи број граl:lанада им дају глас. Та
нао щеловање је вријећање здравог разума. па l'Ieмo наста
ВКТ11 да разбијамо нриминалне wтабове и чувамо достојан
ство свих гра!)ана нашег града - саопwтили cf из Граl)aНСКor
понрета УРд.

Они cf о свему информисали полицију, ноја је у поподнев
ним часовима п~а објetCТе ..холегро· и •Те Дрини· . М.К

rnашену) косовску незавнсност

упркос томе што је више од

Цунry. са предста:вницима фирме ноја је обављала те по

слове.

Форца је саОПШТWIа и да су aкrnвиС'Т\1 ДемоктратО(е пар

тије н01'l уочи избора намјерно оwтeтиnи више њихових бил
барда исписујv1'lи на њима број В, број под нојим се та Пi!llffi'Iја

налази на изборнОј 1I11СТ\1, нао и да су префарбали билборд

Hero и они НОји их про

дају. О свим неправклностима обавмјести~емо ДИnломатсна
зacтynниurтвa у Црној Гори, нао и разне меЬународне и дома
ће организације - поручили су из Форце
м.и.

споразум о демаркauиЈИ грани

консензус о

це са Косовом, ои је lC3ЗaO да то
ннј е могуflе и да Црна Гора није

них националних JffПeреса

-

косовске

територнје. Марковн!! је навео
да !!е у уторак у ПРНlIП1Iни по

која би иас све lIП1IТИЛа и коју
бисмо сви бранили и чували.

ЗIШrИ премијера Косова Раму

K~ је ~лада Upие Горе до

ни

центиметар

ша ХаР8дниаја да доиесе хра

ННЈела иаЈсрамНИЈУ издаЈИИЧКУ

бру OДIIYКY.
- Треба доноскrи одлуке које
извјесно грађаннма нуде много

одлуку да

ри је била узаврела политичка
клима. Преко 85 одС'Ю грађана

је било

Ћетковић: Поједина
бирачка мјеста намјерно

као земља која има европску н
eBpoaтnaнтtкy

отворена са закашњењем

премнјер морао да буде смије.

j ~~;:::;~=

Бмрачно Njt>стобројЗ1-Јавно
ноwyнaлн о

име ЦеМ И-ја.

-

неправилн ости.

-

пред

узе1'le у Улцињу

Једна од најче
шflмx
nPИNједби
те
организације

-

отворено је у девет
сатм и

wecr

мину

та. Бирачно Njt>сто број 6 - Јавно номунално

изборног
дана бкnа је да cf чланови

предуэеће у Улцињу

бирачких одбора нopиcntnИ

-

није

Божовић тоном

Предједнин улцињс:хог СНП-а и нандидат на IlIЮИ за од
борнина моanмције.за здрави vлцињ· СНП-ДФ Андриј l
Ћетинм" оц.ијe+tио је да 1'Iе продужење гласања за два
сата на појединим бирачним мјестим" naртијаlolа на властм
oтsopмтм простор за малвер3i!lције и мanмулације.
- Увјерен самда је на одре!)ени м бираЧКИN мјестима, попут

мобилне

Бмpнtо мјесто број

број 1О У Доњем Штоју за6и

отварања бирал ишта нано би оно што су евентуално проrтy
CТWIИ успјели да заврше на истм начин као и претходних

са

дана и неЩеља. Нисуслучајно бирали мјеста на НОјима гласа
велинм број социјално угрожених граl:lана Улциња - назао је

лerpo·

-

.хо

0'ПI0pet40 је са за

нашњењем од

15 минута.

На

10104 6ирачнОN мјК1)' прије
отварања био је присутан са-

ЦЕМИ је на 6+Ipaчнoм мјКЈ)'

IbeЖИО да је немолимо особа
инuлидите'ТОМ

гЉkaJЮ

ван 6ирачнor мјеста.
М.К

скнх фашиста постану и нашИ
интереси, а да заборавимо на
иашу прошлост, ДУХовиу вep-rn

капу. наше претке, наш кyJJ'l')'J)

ни, вјерски и иационални иден

mтeт. На сву срећу, nЭЛ је тада
ДОIIНО иајзиачајнију OДIIyкy у
свом постојању - да стане у од
брану наше традиције н истори

је и сиажно осуди l'Iдлуку Владе
Црне Горе да призиа независно
Косово као иајсрамиији чин у
нсторијн Црне Горе - иarnасио
је Медојевнћ.
011 је НСТакао да демократија,
за коју се сиажно залажу и у ко

ју' чврсто вјерују, почнва на сло
бодио изражеиој вољи иарода.

Јавног НОмуна11 ног предузећа, намјерно дошло до иаснијer

Ћетнови1'l.

М.К

Сваки владар који доноси

-

одлуке супротно већинској во

ЗИЈИ.

љ и народа то ради или као aN:fП

нпгереса туђих држава или као

ннк владе у било којој нормал
иој, демократСlWј државн, био
би ю ИСТИХ С'Ю11В смијењен јер

непријатељ сопствене државе и
иарода и темељних вриједноCТlf

би на овај иачин поиюио лнг

ца. ОВОМ изјзвоlo4 МарIWВИ!! је

нитете

признао да Црна Гора иије су
верена и незавнсна држаза, ве1'l

rpађаиа,

O1ВOpeнD на вријеме због не
дocтaтt<a 6ИрачНИХ листмћа.

2-

телефоне. Тгно&е,

реси САД и rnобалннх банкар-

rocroвaњa на косовској телеви

- да је ОВО изјавио предсјед

у лошмм УСЛОВИlo4а

у диснотеци, r;цje
је слабо ocajeт.rъe
ње - саопwтио је
Бојан Божови1'l у

Било ј е и оних који су, као Мар
ковић сада, предлагали да инте

њс:н због тврдље юннјете током

рачно мјесто ради

за6иыжеl1И емше

и

бу реrnоиа- иавео је Марковиh.
На његову изјаву реаговао је
предсједник Покрета за про
ыјене и један цц челника Де
мократског фрокra НебојШ I
Медоје8НЬ , који сматра да би

више неправипности

гласања

перспеlmlВУ

стабилност као кључну потре

ЦЕМИ забиљежио

сатима

np<m4B OДIIYKe Владе да

призна Косово, али Clo40 111 ипак
признали. Због такве oд.nyICe и
такве визије коју је цриогорско
pyIФВОДCТ8Q тада имало, Косово
ужива дио даиашњих беиефкra

Сумња се да cf ayrolo40били беэ таблица
lo4i!IWинерија ДПС-а за евиденцију mасача

ње су ве1'l у првим

призна незавНСИОСТ

Косова, н Покрет за npoмјеие
је био на великим искушењима.

историјом и брине о својој демОираП1ји, то јеа о ве1'lинемој
ВОЉИ свог народа. МИ у ПэП-у Clo40 noносни на сsoју ОАПУНУ
да заједно са нашом бра1'lоlo4 Србиlola фOj)JolираloЮ ДФ, ноји ће
сјутра вршити власт ИСЮЪУЧИIЮ у ~ гра!)ана и државе
и ноја неl'te по своје .визије· иfU.t ни у ВаШинГТОН НИ У MOOtВy.
истанао је Медојеви1'l.

М .К

ринr И иаражива

IWjH

нија велина. ~ поwтyjе своју традицију, поноси се својом

fIelo4o обавијестити јавност

Центра за NOНИТо

витал·

у ЕУ ynРНОС већИНCl(ој IЮЈЪИ народа. Зато је Велика Бриr.l

провјере навода из Iфивичних пријава. О резуЛ'fd11.olма при

1040 npeдcједнин и

Юlнимуму

ЗамИCJIКf@ шта би се десило у Велиној Британији да је та
дашњи премијер К...рон рекао да Велика Бриr.lнија остаје

ДУА. Форца. Граttанеми покрет УРА и Демократска партија.
по налогу тужиоца, службеници Управе полиције врше

Пр едставници

пanитмчких по.цјела н на опlIП1l

П оштовати вољу народа

је се односе на регуларност избора. Тужиnац Ф.рук Ресул6еro.иfl назао је за ТВЦГ да су нриВичне пријаве поднијели

-

шких, вјерских, нациоиалних и

би представљао чврст темељ за
изградњу иаше зај елннчке кyhe,

~з Основног државног тужилаurтвa Улцињ саопштиnи cf да
Је до 15 сати тужилаштву поднијето 1О Нl»1вичних пријава ко

саопwтио је Ресулбеговиl'l.

свирали у РЗ11lе трубе.
- За разлику од Мила Ћука
иовнl'tа и Маркови!!а, Покрет за
промјеие је од оснивања пози
вао иа превазилажењс: кдеапо

више иего што данас имају. Ка
да се Цриа Гора оrтpeлjељивала
да ttpюна Косово, у Црној Го-

1D кривичних пријава

куљъених доказа благовремено

85

виli и Душко Маркови!! витла
ли великосрпским мачевима и

одсто rpal)aнa Црне Горе било
против тога. Ymrraнje ли MOryflе да Црна Гора опет разМО11'и

узел а

са фотографијом срушеног хотела . Гале6".
- Подсје1'lамо да за танва нриминална дјела одговорност

Поднијето

Медојesиl'!

вријеме када су Мкло Ћукаио

ј е признала (једнострано про

Улц.ињ постављају стубови за СЈРУју. На ДР)'Ш11lеним мрежа
ма објављен је и снимак разговора лидера Форце Нuи ••

сносе не само они ноји купују гласове,

Марковиl'I

Премијер Душlro МаРkов и li
казао је за Радио-телевизију
Косова (РТК) да је црногорека
влада нмапа јасну визију када

државе,

достојанство

сyвq)eюпет

државе

која почива на суверености rpa.
ђана и јасно себе представио

као или отвореиог иепријareљa
демократије ми најобичнијег
експоиекra интереса других др

жава - истахао је Медојевић.
Како је додао, nЭП је истии

на

IWjHlo4a почива једна заједни

марнонета

страних

интереса

којом, иа иашу свеоrпптy несре
l1у, владају марионете уцијење
не због бестијалне lUЬ3ЧЈ(е соп·
ственог народа и државе. Глас

народа је

rnac

Бога. Покрет за

ска, деIo40КР3ТСка, државотвор

rтpoмjeHe је прошао иеднјсlCY,
удбawку, полицијску, тужнnач

ив.

ку

реформска

и

шприоп:кз

странка, коју су основали из
ворни суверенисти и људи који

и

судску

голготу

су се искреио н храбро залага

озбиљна држава

ли за независиу, сувереиу и де-

дојевиl't.

1040КРЗТСку државу Црку Гору У

и

прогон

само због тврде вјере у оне врн·
jeднocrn накојнма почива свака

-

казао је Ме·
М.В.

