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HanaдHyr Чабаркапа, 
дошли да гласају из БиХ 
ИзбоЈЖИ дан У ПJbl!8JbИt.tа про1't'Њ10 је као И 

сваии изборни дан из претходних година - уз 
довоЬење 8еЛИНОГ броја бираца из БИХ у реж
ији ДПС-а, алt\ и уз друге ИliЦИД!НТе, Најнрити
чније је било у касељу Бал~ово брдо, ~e 
су ПРl4CТ3Лице ДПС-а нal'W1e акrиВМС1)' ДФ-а 
Божм,qaр8 Ча68РКany. Ча6аpl(aпа је претрпио 
физички наппд, па интервetiисала и noпиц
~a, Инцидент се десио у присуству посланика 
ДПС-а Даннј!llпа ЖН8НО8н"'а, а све је почело 
када је Чабарнаna посумњао да се ради o~· 
ини гласова и када је покушао да фОТОГрафише 
паpl(Ирана во:::ила. Према тердња ... а присталица 
ДФ-а, Чабарнапи је прво yrryf\etIa пријerњa да 
иде .или 1Iе сд њera остати флена", а пото ... је 
акrиВИCГcl ДПС-а насрнуо на њera. 

-Деt.tоиратсии фронт !;е noднијетм tq)Ивичну 
пријаву ПРОТИ3 наведених лица - казао је фун-
1ЩИ0iiep ДФ-а Владислав Бојовиl\ и додао да се 
понзВ/bi1 старо'! npaмca ИЗ npt'JXодних година да 

ДПС крши сва мзборна правила. 
ПослаlfИИ ДПС-а Данијел Живиовиl'l негирао 

је да је био npt.4tyraи нада је дошло до фИЗИЧICог 
напада на Ча6ариany. 

- Питао ме је један МOIo4aК да пи NOже да ме 
фотографиwe и ја са ... реКаО да може. Нанон 
два ... инyrз, ја CЗIo4 отишао и Ю1wтз више НМC3t.t 
lЩЦИо - назао је Жиенови1'l. 

Груба кршења 
процедуре 

На бирачноlo4 t.tjecтy 1 за 
У Нинwиl\у, два бира .... 
су истовремено гласала 

~p иcror паравана 

и наглас комуницирали 

о томе за кога гласају, 
чи ... е је дошло до грубог 
кршења проrlИсаних пр

авила изборне процед
уре и тајностм гласања. 
цдт је саОf1l.1!ТИо да се 

у Рожајаt.tа, преко nyтa 
ОШ .МустафЈ Пеl\анин" 
у нојој су fирачна мј
еста један, 27, 29, зо, З7 
и за, налазе просторије 
60Шњачке страже, са 
чијИх прозора активисти 
воде евиденцију о бир
ачи ... а иоји гл:к:ају. 
ЦЕМИ је саопштио да 

су у Херцег Новом, на 
6ирачко", мјесту 16 - Иг
ало, посматрзчи уочили 

да члановн бирачног 
одбора нагла-: чктају им
ена гласа .... и одреэак кз 
апарата за елeкrpонску 

идентмфИКЗЦllју бирача 
поmисује ca~,o предсје
днии одбора, чиме се 
грубо крши rdjHOCТ глас
.ња. 

У ПодroРИЦИ, бирачно 
мјесто ао ЈПУ • rn..Ha 8рб
ица·, гласачи се нијесу 

поmисивали на извод из 

бирачког cnмcкa, сходно 
инструкцијаМi1 одбо~. 

'{ 
Инцидe+lТУ ПљевЈЫ4101i1 

Из ЦДТ-а је саопштено 
да су на бира-~ном мјесту 
број 69 .Вун Караџи1l" 
у ПОДГОРИЦl1 члано8И 
бирзчног одбо~ гласно 
изговарали имена бир
ача, што је q'Протно пр
авилиt.tа о раду бирачlU1Х 
одбо~, у непосредној близини 6ирачких ... јеста 8М и 86Б 

У Голубовци ... а, У дворишту оближње привarnе куће, 
аlffiiDИCm ДПС-а воде евидetiцију иэaшnих бирача 

Неправиnиости- Стари аеродроlo4-ПОДГОРИца, ОШ .Божидар Вукови1'l Подгоркчанин· 

Исти граliанин гласао два nyra 
ЦЕМИ је caonUIn1O да је у Рожајаt.tа, на 

бирачком мјесту 11 Бијела црква, исти бирач 
гласао два пута - jeAKot.t ка основу визуелне 
идентификације услед Hecг.lKKa електричне 
енергије, а једном кроз систем елeкtpOНCке 
идеК'ТИфикацИје Граћака. 

71 ОШ .Мetiсико· У Бару налази 817 Гllасачких 
листи1'lа иано је у бирачни списаи ynисаllО 819 
бирача. Гласаtы се одвијanо уз сагласност 
свих чланова 6ирачиог одбора. 
у Будви, на бирачно", ... јесту осам, гласзtы 

је почело са 55иинyrа занашњења збогтехни
чних проблема са Hat.tepalo4a. Нанон интервенције цдТ -а и посјете лре

дставника ОИК Подгорица, на бирачком мјесту 
број l' Д Спортски центар Подгорица испр
а&Љена је погрешна праиса бирачног одбора 
и бирачи су поmисивали wта"'пани извод из 
бирачког списка у сиnаду са заIlОIlО .... 

- На ... ере у Објекту нијесу биле ПОllривене, 
па би у cnyчaју гласања била повријећеН<l 1<1-
јност гласања. Четири гласача су вра1lена, кије 
иlo4 дозвољено да гласају. Гласање се одвија 
у нормални ... ОКОЛllосгм ... а - саопwтeно је из 
ЦЕМИ. ЦЕМИ је саопштио да се на бирзчио ... мјесту 

Притискали 
бираче да 
доliу на 

биралиwтa 
Из покреТcl УРА су caonuп

И1\и да су отириnи изборни 
штаб ДеИокра1'О(е партиЈе 
социјалиста који се налази у 
просторија ... а БИlIШer F
итељснor лонanа.Луча ,који 
је у ВJlасништеу подгори
ЧlCог бмзнисlo4еН3 Cno6oдatta 
Пonoeмr.а. 
Из УРА тврде даје Попови1l 

lII1асннн lIомnaније .Поп
ови1l електро системи', ноја 
је у оквиру нонзорцијума са 
Беиаксо"', РанНОМ Убовиl'leм 
и OIttf"Oll M,.дoeмhм но
нкypиcanа за ПOCIIове изгра

дњи хидроелентрака. 

Они су лријавили да се 
у локалу, који је годинама 
эатвоpel-l, rжynљa веЛl4Ки 

број људи са бирачким сп
искови ... а, оданле прате но 

ИЭIIази на изборе у сусједној 
Enektpo-теХНИЧНОј школи 
.Васо AI1игруди1l" и о сзему 
ИllфоРМИШУ wтaб ДПС-а. 

- Испред годика ... а затв
ореног угостмтељског обје
нта налази се и обеэбјећење, 
а предсједници и эамјеtiИци 
предсједника бирачких одб
ора из сусједне шноле дол
азе са спИО(овиlolil и учеств

ују у пpиmcцима на бираче 
- СЗОПUЛW1и су мз m УРА 

Уписивали ко долази да гласа 
Граћански покрет УРА саоnштио је да се у 6ијелоt.t Пољу у 

близини 6ирачког мјеста Xanа спортова .Hl1Кoљaц·, налази 
паралелни иэбоlЖИ wтзб ДПС-а у којем је, кано тврде, дијељен 
новац граЪанима ноји су излазили ка гласање, Оки су случај пр
ијавиnи полицији и посматрачкој мисији ОЕБС-а, 
AIm1висти ГраћаНО(ог покрета УРА примијeтиnи су нenрааи

лн~ и у Игалу, Подгорици и Беранама. 
- На бирачко ... Mjecry број осам - Игanо, из 06лижњer yrocт

ите.lbOlor објекта аКТИв4ЮМ ДПС-а воде еeидetlцију ко од гра&
ана иэnаэи на биpanиwтe. На бираЧКОМ t.tjecry у noдгоричној ОШ 
.6paIfco 60ж0еи1'l-, мcnpeд YIlc13ёl wкoле, npиt.tИјеl'leн је иоман 
ноји води еемденцију И3аШIIМX 6МраЧа. V Џ)СЈОрИјама Мјесне 
заједнице Tanyм. у Беранама офоptoUЫЖ је napanелки изборни 
штаб ДПС-а у иојем се нynyjy гласоен - саonwтили су из m урд. 
ДФ је саоnштиo да је mасачно мјесто 6д на Слоеенсиој rtn

ажи у Буяем эaтвopeI-tO ~ је једна жена yxвal'leнa како ynиtyjе 
ко долази на rnacaњe. 

Снимак из Берана доказао 
да ППС плаћа гласачима 

ДемоIфaТO(a ~ Гора npocлМједила је NeДИјмма СИИlo4aIC на 
којем се, КilIIО се cywњa, одвмја кynosика гласова у једном од 
иэборнмх umtбова ДПС-а. Из те страже тврде да се куповина 
гласова одвнјanа у канцелармјм 6epaнoIor ДПС-а, а да се новац 
каводно даје за путне трошкове. 
На СНИИI<Y ноји од јуче нружи дpyI1I1lМ!tiИto ... режама види се 

бивши од6орнин ДПС-а Беране P8AOW ,.......,. како броји .., .. ~ 

ДПС надгледао ко излази на биpanиUffil 



КО ЈЕ 
У&IО 
DУШU 

новине 

РОЖАЈАЦ ЕРНЕС ШКРИЈЕЉ (47) УХАПШЕН 
ЗБОГ УБИСТВА БРАТА МЕРСАдА (37) 

Убио брата на 
кућном пра 

КАНДИДАТ ВЛАСТИ МИЛО ЂУКАНОВИЋ ОСВОЈИО 53,8 ОДСТО ГЛАСОВА. 
А ПРЕДСТАВНИК НАЈВЕЋЕГ ДИЈЕЛА ОПОЗИЦИЈЕ МЛАДЕН БОЈАНИЋ 33,5 

Избори завршени 
П ВОМ К 

Милачић ,7% 

Калач 

. Миличковић 

Стране 2, З, 4, 5 и 6 

се ... алаэи 

• . . ~ 
• Мило Ђукановић је освојио 53,8 
одсто, или 180.160 тасова, Мла-
ден Бојанић 33,5 одсто са подршком 
112.520 граоака, Драгиња Вунса
ковић 8,3 одсто, са 27.794, Марко 
Милачић 2.7 одсто, са 9.041 , Хазбија 
Калач 0,9, са 2.678, Василије Милич
ковић 0,4 процента са 1.400, и Добри
ло Дедеић 0,4 одсто, са 1.338 тасо ва 
• Бројне неправилности довеле у пи
тање регуларност изборног процеса. 
Евидентирани краоа и куповина та
сова, шверцовање спискова и попи

сивање бирача 
• Младен Бојанић је поручио да не
ће чecтиraти Ђукановићу јер би се он 
стиди о овакве побједе 


