В О Ц Р Н А ГО РА В Р И Е

рна Гора се соочува со најголемиот политички и демократски предизвик, кој беше инициран од признавањето на независноста на Косово. Владата во Подгорица одлучи заедно со Р Македонија
да го признаат соседот, што ги разлути
Србите, кои живеат во "Монтенегро", и
приврзаниците на опозицијата, кои го
покажаа својот револт во главниот град

Ц

Нови судири биле регистрирани и
низ улиците на градот, во момент кога
демонстрантите палеле контејнери, фрлале камења врз објектите на државните институции и уривале огради околу
зградата на Претседателството и Парламентот на Црна Гора.
Полицијата пукала и со гумени куршуми, а полициски хеликоптери го надлетувале градот. Владата на Црна Гора

Најмалку 22 лица, од
кои 10 полицајци, биле
полесно повредени
во демонстрациите
во Подгорица, кои се
одржаа на 13 октомври.
За да ја растера
толпата од околу
10.000 демонстранти,
црногорската полиција
употребила гумени
куршуми и солзавец.
Демонстрантите
се собрале пред
црногорскиот
Парламент и од
премиерот Мило
Ѓукановиќ барале да го
повлече решението за
признавање на Косово.
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

МОНТЕНЕГРО
ПРЕД
"ПЛАМЕН"
и жестоко ги нападнаа државните институции на 13 октомври. Црногорската
полиција употребила солзавец. Притоа,
најмалку 22 лица, од кои 10 полицајци,
биле полесно повредени во демонстрациите во Подгорица, при растерувањето
на толпата. Околу 10.000 демонстранти
се собрале пред црногорскиот Парламент и од премиерот Мило Ѓукановиќ
побарале да го повлече решението за
признавање на Косово. Огорчените демонстранти го обвинувале Ѓукановиќ
за предавство и скандирале: "Предавство" и "Косово е Србија".

НЕМИРИ
Откако протестот официјално завршил, група демонстранти ја нападнале
зградата на Парламентот и врз неа фрлале експлозивни направи и камења,
при што искршиле прозорци. Според
полицијата, биле уапсени 28 демонстранти.

одлучи да ја признае независноста на
Косово, иако речиси 35 отсто (650.000)
од населението во државата се Срби.
Учесниците во демонстрациите на Владата й дале рок до среда (15 октомври)
напладне да ја повлече одлуката за
признавање на Косово или да спроведе
референдум за прашањето или да одржи предвремени избори. Премиерот
Мило Ѓукановиќ ги негираше информациите дека државата била под притисок
од САД или од ЕУ да го признае Косово.

ДИМНА БОМБА
Немирите избувнале по завршувањето на протестниот собир пред Парламентот. Но, дел од демонстрантите ја
пробиле заштитната ограда и со камења и шишиња почнале да фрлаат кон
зградата на Парламентот и кон полицајците, кои ја обезбедувале. Притоа
била фрлена и димна бомба. Немирите
продолжиле на неколку места во гра43 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 746 / 17.10.2008

дот, но најжесток судир меѓу полицијата
и демонстрантите се случил пред Владата. Во најновиот извештај се наведува
дека дури 23 полицајци и 11 цивили се
полесно повредени. Меѓу повредените
има новинари, фоторепортери, а предизвикана е и голема штета во центарот
на градот. Состојбата во Подгорица сега е
мирна, но по улиците и понатаму е присутно силно полициско обезбедување.
Протестот против владината одлука
за признавање на независноста на Косово го организирале четирите просрпски опозициони партии.
На митингот не изостанал ниту говорот на омразата. Учестувале околу
10.000 луѓе кои од црногорската Влада
барале најдоцна до среда да ја поништи
"нелегалната одлука" за признавање на
независноста на Косово и Парламентот
да распише референдум, на кој граѓаните би се изјасниле дали се за признавање на Косово или не. Во спротивно, опозицијата ќе бара распишување на предвремени избори.

