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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. 

В О  Ц Р Н А  ГО РА  В Р И ЕВ О  Ц Р Н А  ГО РА  В Р И Е

МОНТЕНЕГРО МОНТЕНЕГРО 
ПРЕД ПРЕД 

"ПЛАМЕН""ПЛАМЕН"

рна Гора се соочува со нај го-
лемиот политички и демо крат-
ски предизвик, кој беше ини ци-
ран од признавањето на неза-

висноста на Косово. Владата во Под-
горица 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 
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и жестоко ги нападнаа државните инс-
титуции на 13 октомври. Цр но горската 
поли ција употребила солза вец. Притоа, 
нај малку 22 лица, од кои 10 полицајци, 
биле полесно повре дени во демонстра-
циите во Подгорица, при растерувањето 
на толпата. Околу 10.000 демон странти 
се собрале пред црно гор скиот Парла-
мент и од премиерот Мило Ѓукановиќ 
поба рале да го повлече ре шението за 
при знавање на Косово. Огорчените де-
монстранти го обви нувале Ѓукановиќ 
за предавство и скан дирале: "Предав-
ство" и "Косово е Србија".

НЕМИРИ
Откако протестот официјално завр-

шил, група демонстранти ја нападнале 
зградата на Парламентот и врз неа фр-
лале експлозивни направи и камења, 
при што искршиле прозорци. Според 
полицијата, биле уапсени 28 демон-
странти. 

Нови судири биле регистрирани и 
низ улиците на градот, во момент кога 
демонстрантите палеле контејнери, фр-
лале камења врз објектите на држав-
ните институции и уривале огради око лу 
зградата на Претседателството и Пар-
ламентот на Црна Гора. 

Полицијата пукала и со гумени кур-
шуми, а полициски хеликоптери го над-
летувале градот. Владата на Црна Гора 

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

ДИМНА БОМБА
Немирите избувнале по завршу ва-

њето на протестниот собир пред Пар-
ламентот. Но, дел од демонстрантите ја 
пробиле заштитната ограда и со ка ме-
ња и шишиња почнале да фрлаат кон 
зградата на Парламентот и кон поли-
цајците, кои ја обезбедувале. Притоа 
била фрлена и димна бомба. Немирите 
продолжиле на неколку места во гра-

дот, но најжесток судир меѓу полицијата 
и демонстрантите се случил пред Вла-
дата. Во најновиот извештај се наведува 
дека дури 23 полицајци и 11 цивили се 
полесно повредени. Меѓу повредените 
има новинари, фоторепортери, а пре-
дизвикана е и голема штета во центарот 
на градот. Состојбата во Подгорица сега е 
мирна, но по улиците и понатаму е при-
сутно силно полициско обезбедување. 

Протестот против владината одлука 
за признавање на независноста на Ко-
сово го организирале четирите про срп-
ски опозициони партии.

На митингот не изостанал ниту го-
ворот 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 гра ѓа-
ните би се изјасниле дали се за при-
знавање на Косово или не. Во спро-
тивно, опозицијата ќе бара распишу-
вање на предвремени избори.
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