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ПРЕДСЈЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 

ОБИЉЕЖИЛЕ ЈУЧЕРАШЊИ ИЗБОРНИ ДАН 

гласове, шверцовали 

пописивали и че ... 

•• аас_ 

бора НarJlас читао имена rnа
сача на бираЧIIDМ мјесту 77 у 
Пoдropицн, Дом злрааља Cra
ри aepoдpcw:. На HC'I'ON бирач
КQ!Ij мјесту, ltaJф су cao!1lUТН

ли, НИЈе пpornашен неаажеt\им 
ЛНC'ПfI'l6крача којнје јЗВltO ре
као за /СОГ8.је rnасао. 
Уочено је к да су два rnасача 

на бнрачкоы мјесту 23 у Бера
нама заједно ушли у кабину Н 
истовремено rnасалн. 

из Демократског фронта је 
саоПl1lтено да је ПОllнцнја 118-
редила прнвођење IbИХОВИХ 
активиста у Бнјег.ом Пољу 
који су покушали да спријече 
малверзаЦИЈе IIXТИВllста Демо
кратске партије СQЦllјалиста. 
Непокривена кaмtpa ПРИМИ

јеllеН8 је и у Даниrюаграду, на 
улазу у ОШ "ВуlCO ЈО808ИI'\", 
бнрачко мјесто ДаНIIЛОВrpa.д 
један н Дa.t!иnовграIl29. 
ЦЕМИ је навео да бирач

км одбор није одобрио особи 
са диnломатСКИN п:кошем да 

приступи визуелној идсtml
фlWlWlјн наш enСIC1'JЮНСКИ 

уређај 33 НДСlmlфнхацију не 
пpenoэнаје ДИnЛОМпt:кн па
сош чиме МУ је ускpallСItO 
ЗJmtвно БНр3Чm право. Не
правиnност се дoroдила и на 

бнpaчкoN мјесту број 7Ц У по
словном објсk1}' Зорана AJ,I и
ћа у Подгорици. 
nосматрачи ГрађаисXDГ по

крета УРА У Бијело)!: Пољу об
јulVlИ су да су у једној старој 
куhи пронашлн uпaб ДПС-а за 
центар града. 

ЦЕМИ је саопшrnо да је 
'IJIall бирачког одбора на би

рачком мјесту ДОМ МЗ Мрко
шннца У Ннкшиhу користио 
мобилии телефон на бирачком 
мјесту. 

- Једаи од чланова бирачког 
одбора иа бирачком мјесту 97 
у Никшнl\у - Дом старо се-
ло 'fPЗЖНо је и добио oдroвop 
од осталих чnанова бирачmг 
одбора о 1'Оме да ли су поједи
ни бирачи исmриCТИl1Н своје 
право rnaca. Тиме је прекршеи 
члан 71 а Закоиа о избору од
бориика и пOCJUUlИl(a - указа-
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ПО ПР!IЈЈВИ ~pahJH:1 да СР IIpi!jP ~i('Щ' HepeгynapH!? избор!!!? 
РdДОђf', дошnи смо ДО ЈI раде У vпицј, ј., Јуnа НОЈУ Је градио Гnа
BH~ (рад ~ у НОЈОЈ СТ.Јнове ~MaIY фУ"'ЩИОНЕ'ри ГnаВНЈГ rP<lAa 
Заlе"л~ смо људе св СПИСhовима ПО llџnовима. KOJ~ су ПОЗ!ll8i!ПИ 

гnасачl.', ЧИМ смо даШПl-1, заНlbучаnll су се yt1yтpa 11 НilВУКnl1 зав)
I.'сl.', Након тога су дошла непозната пица КОЈа су IblM се обраћ. 
апа на неПРИМјеренliачин и вријеlSапа посланике 11 Функционере 
Демонрата - р!?као је ЧаЬЕ'новић. 

1<031(0)1.' каЭ<lО, у пиraњу Је штаб Ја I1Jборне злоупотребе кtI)и)е 
организовао ДПС, а лоцирапи су га уз помоћ граћана који су им 
Јат-ти да св ry нешtо деш<ЈВс1. , 

- Лросторије су необшъежене, Обаlb1ЈеСП1ЛИ 0«1 ПОЛИЦ!llЈУ, 
али су нац сaonџmjли да дo/)e~o у Цб и пријави мо. НИЈесу Х1Ј
ели да доЪу да ИЈ$ше претрес. што Је 6ила њихова законска 
06аееэа, Јер се осноеано сумња да се врше злоynoтре6е - IЮ
анао Је Чаћеl+Oвиh. I 

Давали листиће са истим серијски м бројем 
ГраЪанснн ~ урд саопwтиo је да су 1bИ)C

ови noc:мJТpёIЧИ у Упцињу, ка 6ирачкоw мјюу 
број 0CёIИ ОШ "Братица", о~и дмет nмrnIћa 
ц МCТМN серијснии 6poteм, од 'fefiI су се три већ 
нanaэмna у кутији. 

у Мојковцу, 6ирзчно ... јкто neт - Подбишће, 
бирач је повриједмо тајност Глac<lЊCI тзно што 
;е нaмot+ ~ Гnacaњa фотографисао гл
асачнм листић, а ЛИCf\1ћ није пpornoШf!Н неваж-

""'". - ПOO4<i1pН'l су захтијee.a.nи да се o6ycг.Iви 
гласам, wтo је предсједним 6иpнwг одбора 
Пјnap Љyn.ЪypaJ од6мо - caOfIUПено Је из m 
УР" 

Heperynopнocr је забюы!Жf!МiI и у Бару, ~e 

у Подгорици, на бирачком wјюу 69 - ош "Вytc 
Караџић", }едан ОД "t1\iIНOвa 6ирачнor одбора је 
приликом 06ављања eJ"lelt'l'POlfO( идентифl4Н
aЦl4~ бирача гnacни ... обраћањем саопштио иие 
и презиие бмрача, чиме је дошло до кршења 
3аисжа о избору од60ptiИI(ёI И rюcлaникa. 

су, према тердњама ДeN!Жpil1il, на великом na
pIOttry И3lo1f!ћу два бирачма мјеста у старом Бару, 
iIКТWIИCТМ ДПС-а које opraнмэyjе дoкrnp Ивoвн1l, 
нeиaдawlt:>М OД6OPtМI ДГIC-а, nPa1WIН мэ.nаэност 
ромске ооnyлацм;е nyreto4 ~ cnиacое.а. 

- ради се о ~ ијtcМ>4il 17 (Мјкна 
заједница Crapи Бар) и 60 (Бнбt1ИO'Тf!Кa У СТаром 
бару), која се lW\aЭf! у бпlG'НИ муће доктора ие
оеића-саоI1UlТeНOЈемэД~ЦptteГоре. 

ли су из ЦЕМИ. 
Лосматрачи те оргаllИза

ције су уочилн да су чланови 
бирачког одбора rnасно по
тврдно oдroворили на щrта.ње 

неllOЗНате особе да ли су ДII8 
бирача ИСКОРllстила своје би
рачко право на бирачком мје
сту број девет у Будви, хол 
зграде Академија 3!-Iaњa, Тахо
ђе, посматра·ЈИ ЦЕМИ yo<Iили 
су пропaraидни материјал на 
удаљеностн од двадесетаЈС ме

тара од БИр3Чmг мјеста број 
17 у Бару, мјесиа заједница 
Старн Бар. 
Из ДемократСke Црие Горе 

су саопштиnи да су aJmtвисти 

те партије раэбили .. обилии 
.,.,.. дп""" у """"" "ру. 

- Том приликом је одузета 
н евиденција нзлазака на rnа
саље на БМ 60 - Библиотека 
Стари Бар - навели су из Де-
МОКраУ'ске Црие Горе. 
Саопштењем се оrnаСlVlа н 

Права Црна Гора. која тврди 
да је на бир3Чroм мјесту БА 
баllКС'Т саna у Будвн (поред 
рецепције хотела ,.Алекса
ндар") утврђено да постојн 
списак од шест бнрача издат 
од МУП-а. МИМО rnавllОГ 
бирачr.oг списка. 

- Та лнца. дајуhи иа увид 
СlЮј идеитифнnциони ДОК
умент, иеllе биm у I>IOryhн-
0C11I да се идеиmфихују у 
електронском систему mtrrp
оле бирача. Наведеним лиц-
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има су H~a рјешења о упнсу 
у бирачЮ1 списак 4,апрlVlа. 
ми се ие иanазе у бирачком 
списку. Овдје се ради о фалс
ификованим рјешењима lVIи 
о фмсифиmваиом главном 
бирачkOМ списку на начин 

што у њему нису проведеllа 

рјешења МУП-а и rpaђаtlима 
оиемогуhеио rnасање , Осн
оваllО сумњамо да се ради о 

изборllој крађи - саопwтeио 
је из избориог urraбз Праве 
ЦриеГоре. 
Де"'Ql:раУ'Ска Usша Гора сао

пштиnаједа се ублиз"ии ОШ 
"Стефан Мнтров Љубнша" у 
Будви напазн wтвб ДПС-а. 
Демократе су нстакле да сн
мшmfЗерн ДПС-а евидеиmр-

М06wжit иэ60ptfИ шта6 ДПС-а и f!8I1ДE!Н'ТИpaњ 6ирача 

ају ко излази на rnасање и да 
је аигзжовзно приватно обе
збјеђење, што су пријавили 
пмнцији . Пмнuија је дошла 
на локацију и прнвела иеКDЛ
ико особа ради идентификац
ије. EЮ1Ilд .ДАНА. 


