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ПРЕДСЈЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ ОБИЉЕЖИО ВЕЛИКИ БРОЈ НЕПРАВИЛНОСТИ У РЕЖИЈИ ДПС

Дупла гласања, куповина бирача, 
привођења опозиционара
Идентификован велики број изборних штабова ДПС-а у којем се дијелио новац грађанима који излазе на гласање

Предсједничке изборе 
обиљежиле су бројне не-
правилности у режији Де-

мократске партије социјалиста 
и њених коалиционих партнера, 
који су поново демонстрирали 
познати арсенал злоупотреба и 
махинација на изборни дан.

Из ДФ-а су казали да је у Бије-
лом Пољу полиција наредила 
привођење активиста ДФ који су 
покушали да спријече малверза-
ције и незаконите радње од стра-
не активиста ДПС-а. 

- Вјероватно не постоји случај 
у Европи да они који се труде да 
допринесу да избори буду фер 
и демократски буду мета поли-
ције, умјесто оних који краду из-
боре, купују гласове и застрашују 
грађане, казали су у ДФ-у. 

Тако су позив на информатив-
ни разговор добили Јелена Кљаје-
вић, предсједница Општинског 
одбора ДНП Бијело Поље и члан 
Предсједништва ДНП, као и Радо-
ван Ракочевић, предсједник Клу-

ба младих ДНП.
Изборни дан је протекао и у 

знаку физичких напада од стране 
представника ДПС-а.

- Активиста ДФ-а Божидар Ча-
баркапа нападнут је у насељу 
Балибегово брдо у Пљевљима од 
стране активиста ДПС-а, у чијем 
се друштву налазио и посланик 
ДПС-а Данијел Живковић, казали 

су у ДФ-у.
Грађански покрет УРА указао је 

на бројне махинације владајуће 
коалиције на изборни дан.

Тако је, у Бијелом Пољу, у бли-
зини бирачког мјеста “Хала спор-

това Никољац“, идентификован 
паралелни изборни штаб ДПС-а 
у којем се дијелио новац грађани-
ма који излазе на гласање.

Посматрачи УРА у Улцињу, на 
бирачком мјесту бр. 8 “ОШ Брати-
ца“, открили су девет листића са 
истим серијским бројем, од чега 
су се три већ налазила у кутији.

Из ове партије је саопштено да 

је на бирачком мјесту 77 ц – Дом 
здравља Стари аеродром, чла-
ница из бирачког одбора наглас 
изговарала имена грађана који 
долазе на гласање.

- На бирачком мјесту “ОШ Бо-
жидар Вуковић Подгоричанин“ 
на Конику у непосредној бли-
зини бирачког мјеста окупља се 
већи број људи међу којима су 
активисти ДПС-а са тог подручја, 
казали су у УРА. Из изборног шта-
ба Праве Црне Горе, такође су ука-
зали на изборне нерегуларности.

- На бирачком мјесту 6А “Банкет 
сала” у Будви, утврђено је да по-
стоји списак од шест бирача издат 
од стране МУП-а, мимо главног 
бирачког списка. Та лица, дајући 
на увид свој документ, неће бити 
у могућности да се  идентификују 
у електронском систему контро-
ле бирача, саопшено је из Праве 
Црне Горе.

Посланик Демократа Данило 
Шарановић и предсједник под-
горичког одбора те странке Вла-
димир Чађеновић, у друштву јед-
ног броја активиста, открили су 
привремени штаб ДПС-а у којем 
се, како наводе, налазио већи број 
особа са списковима и другим ма-
теријалом. 

- Чим су опазили наше акти-
висте и функционере, навукли су 
завјесе, а онда и изашли са намје-
ром да се обрачунају са њима. 
Том приликом, функционери и 
активисти Демократа су били из-
ложени пријетњама и увредама 
од активиста ДПС-а окупљених у 
импровизованом штабу, наводе 
из Демократа.

Оптужбе на рачун куповине 
гласова стигле су и из СДП-а.

- Двије особе су дошле у 
Општински одбор СДП-а у Ник-
шићу да би након гласања преу-
зеле новац који им је обећао из-
вјесни “Павле” из СД, уз договор 
да гласају кандидата под редним 
бројем седам, наводе у СДП-у.

Посматрачи ЦДТ-а и ЦеМИ-ја 
евидентирали су, такође, значајне 
изборне неправилности.

- На бирачком мјесту у Подго-
рици, бивша зграда АД Телеком, 
није било  члана бирачког одбора 
из ДФ-а, нити је била присутна 
његова замјена.  Гласање је ипак 
почело, иако је бирачки одбор 
био у непотпуном саставу, што је у 
супротности са чланом 35 Закона 
о избору одборника и посланика. 
На бирачком мјесту у цетињској 
Гимназији није било петог чла-
на бирачког одбора, ни његовог 
замјеника, саопштио је ЦеМИ.

На бирачком мјесту 11- Вирак 
на Жабљаку, није радио уређај 
за електронску идентификацију 
бирача. Такође, евидентиран је 
велики број повреда тајности гла-
сања.

- На бирачком мјесту у Подго-
рици у ЈПУ “Ђина Врбица” гласач 
је показао свима гласачки листић, 
а изостала је одлука бирачког 
тијела да такав листић буде прог-
ласен неважећим.

Из ове организације су евиден-
тирали и у другим црногорским 
општинама повреде тајности гла-
сања.

- У Никшићу, на бирачком 
мјесту 138 ОШ “Браћа Лабудовић” 

два бирача су истовремено гласа-
ла унутар истог паравана и наглас 
комуницирали о томе за кога 
гласају. У ОШ „ Браћа Лабудовић“ 
бирач је заокружио кандидата 
на столу бирачког одбора, а лис-
тић није проглашен неважећим, 
већ је убачен у гласачку кутију . У 
Подгорици, на бирачком мјесту 
82А ОШ „Марко Миљанов“, за-
биљежена су три случаја повреде 
тајности гласања. Наиме, бирачи 
су истовремено гласали унутар 
истог паравана, чиме су грубо 
прекршили прописана правила 
изборног процеса, наведено је из 
ЦеМИ-ја.

Такође, и у Мојковцу ЦеМИ је 
евидентирао повреду тајности 
гласања на бирачком мјесту 5 - 
Подбишће, када је бирач након 
завршетка гласања фотографи-
сао гласачки листић, а листић 
није проглашен неважећим.

- У Рожајама на бирачком 
мјесту 22 - Грахово, бирач је непо-
средно прије убацивања листића 
у гласачку кутију наглас изгово-
рио за кога је гласао, чиме је нару-
шено тајно гласање, казали су из 
ЦеМИ-ја.

Бројне нерегуларности и на-
правилности јуче су, случајно 
или намјерно, проузроковали и 
чланови бирачких одбора.

Тања Ћорић
Афера 
„Луксембург” 
и у Беранама

ДПС је у Беранама на-
ставио са праксом купо-
вине гласова из познате 
афере „Луксембург“, а то 
потврђује и видео сни-
мак из тог града. 

На снимку се види на-
чин како се одвија купо-
вина гласова на избори-
ма за предсједника Црне 
Горе.

 “Благајник“ је про-
фесор хемије у беранкој 
Гимназији Радош Раиче-
вић. Он је бивши одбор-
ник, а био је и кандидат 
за одборника на недав-
ним локалним изборима 
у Беранама.

Иначе, куповина гла-
сова одвијала се у канце-
ларији ДПС у Беранама.

Паралелни 
„штабови” ДПС

Активисти мојковачких 
опозиционих партија које 
су подржале кандида-
туру Младена Бојанића за 
предсједника Црне Горе, 
открили су паралелни из-
борни штаб ДПС-а на би-
рачком мјесту број 17 – Бр-
сково. 

Наиме, два лица су у ау-
томобилу имала бирачки 
списак и водила евиден-
цију изашлих бирача на 
том бирачком мјесту. Бр-
зом реакцијом активиста, 
спискови су им одузети.

Дупли бирачки спискови пронађени код активиста ДПС-а


