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I БРОЈНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ШИРОМ ЦРНЕ ГОРЕ 

али и куповали 

Опозиција снимила куповину гnасова 

Т
ОКОМ I'.36opHOГ дана члана бнрачlФГ одбора и њero- људи lФји су К)'Поаали nнчне 
забиље:tcеие су број- вог замјеннtt8. харте и привели нас на ин~ 

. не . н~npaвкnности, - Тнме је npeкpшен члан 35 мЗ'П{вни разговор. Јасио се 
ХОЈе у велиmЈ МЈери доводе У Закона о избору од6орниж:а и да закљ)'Читн да СМО морали 
питаље регуnарност изборног посланика - ухазапи су из ЦЕ- бктн cкnoн.eHH са те nоlClЩН
процеса. Неке нерегуларио. МИ. је да бн онн неометано NornH 
стм уочилн су IIJ)e.!lставинцн из Демократске Црне Го. да наставе своје КРИNннanне 
опозициоиих партНЈа, а иеке ре су cэonШТК1!И да се у току радњс:. Нuxж иашег (ЩIl3Cж:а у 
представ~ицн. нсмаднних ор- цијелог юбориor дана у КYI\Н craинцу пonиције, добили смо 
I'8НИ33ЦНЈа КОЈИ су пpaтwlИ нr у Недахусима у Бијелом Пољу ИИфоРlolзuију да се управо то и 
боре, Цеfl'l'ЭР за мошгroринг КОја се нЗ1Iа3И у блнзини би- десило - нlIВQIIИ се У cэonште
(ЦЕМИ) са 1.340 посматрача рачкнх мјеста 28, 29 и 30 об- љу Демократа. 
н Центар задемократску тран- в.љају кривнчна .цјenа иа иачин ЦЕМИ Је ynр.аио да је до
зицију (цд1) са 300 посматра- што се купују личне харте н ШIIО дО прекида гласаља у 
ча ТОIФМ цијелOl' дана пратклн дијели новац у сврху rnaсаи.а трајању од 30 минута на би
су реrynарност предсједнич- за предсједннчlФГ каидмдата рачкоммјесту I05-Дoмoыna-

ких ~. На аеhииу злоу- Мила Ђукаиовнhа. ._ .... ~ 
потреба Јуче су упозоравале - С обзиром на то да 
flOf1итнчке паp-lије, докумен- се ради о КРИВНЧНОМ 
ТУ.Јуhи непра~ИЈ(IIОСТИ фато и дјслу, а да је Ilеnpија
видео I>IJJrepИЈanом. вљивање кривичног 

Активисти мојкоDa'lКИХ .цјсла ТIlКQђe кривично 
ОПОЗИЦИОНИХ m,ртнја које еу .цјсло, функционери и 
полржanе кандидатуру Мла- ахтк8НСТМ бјелопољ
дена Бојаниhа 311 предсјединка ских Демократа су на 
Црне Горе ОТХЈ1И11н су пара- позив мјештана доlШlН 
лепии изборни nmб ДПС-а на на лнце мјеста. Стајали 
БИр3ЧКОN мјеС'Ј)' број 17 - Бр- смо на јавној површини 
СlФво. преко пута тог објcкra и 

- два лицв с) у ayry НNMa пркмијfmUlН већи број 
биpa'lКН спнсак и водила еви- грађана који улазе у по
денцију юaшnюt бирача на MeHyrн објекат. Ннка
том бир3ЧКОМ .,јесту, алн су оу врсту JCONуннкацнје 
нм t1f СПИСlC08И одуэетн - са- нијесмо иммн с њима, 
о~и су ахткВИСТМ ооози- ннти смо својим прису
ЦИЈе.. . СТ1ЮМ yrpooклн њкхову 

ЦЕМИ Је саоппrrно да Јел- беэбједиост, вdI смо са
иом бирачу иије OМ~HO мо мирно стајали, што 
rnасање на бирачJCON МЈесту је довело до тога да је 
71 у Бару - ОШ .,мекснIФ" јер објекат:швореи н да је 
уређај за елеkТpOliСКУ н.денти- юборни ннжењерннг од 
фнкauију није IlреПОЗII80 lЬe- ахтканcrз ДПС-а пре
гов лични документ. кннут. Накои некonиlФ 

спискове, 
• Изборни дан у свим општинама обиљежила бру
тална кршења Закона о избору одборника и посла
ника. Евидентирани су очигледни примјери куповине 
гласова и притисака на бираче 

дине"горља Горицв":mo urro 
су чланови бир3ЧКОГ одбора 
ушлн У вepбanни ItOнфлнкт. 

- Оаој сктуацнји је претхо
дило онемогућавање rnасаља 
путем пнсмајсдном бирачу за

то што је испред н.егове 
куће била нстакнут цр
ногорска застава. Н8Ј(()Н 
тога је овај бирач, иначе 
старији господин, дошао 
са снном на бирзчко мје
сто н rnасао - иаводи се у 

саоп~њу. 

ЦЕМИ је саоппrrно 
да на бнpaчmм мјесту 
74Ц - ЈУ ОШ "ОlCТOих" У 
Подгорици н на бнр3Ч1CO/II 
мјесту 39 - Зепеннж:а Ј у 
Херцег Новом бнрачнма 
ннје омогућсно rnaca
ље услел неnpeпознава

и.а личног документа од 

уређаја за електронску 
НJlентификацију, упркос 
неспорној моryl'жости 
утвpl)ивања идеlfl1Пeт& 
бнрача путем визуелие 
нлеитнфикацнје. На тај 
начин, Пfм бирачниа је 
ycкpaheHa Moryhнocт да 
rnасају. 
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Уnaprни сп~ови ДПС-а 

јеаима дозвољавали 
бирачима rnacаљс: 
усред oHeMory!\eHe 
електронске иден

Пlфикацнје бнрача. 
Рожаје бирачко мје
сто девет - Башча 
- уочено је крше
н.е правИ1lа забра
не упorpeбe елеЈ(
троиских уређаја 

за lCONуинкацкју иа начин што 
је један од чланова бнрачmг 
одбора kOpиCТ1tО h4обнлни те
лефон. што је супpomости са 
чланом 71А Закона о избору 
одбориика и посланика - иа
велн су из ЦЕМИ. 
ОНИ су lIa6CIТН да су у Под

горици lIа бирачlФМ мјесту 25-
А ЈУ ОШ .. Владимнр На:юр" 
њихови посматрачн уочили да 

се на чстнрн контролна купо

на пoтnисао само предстааник 

Оllозиuије у бирзчком одбо
ру. Тиме су, како су указали, 
прекршена правнла изборне 
процедуре (члан б8б став 3 
Закона о юбору одборника н 
rюcлани.ка), односно није ува
жеи приицип парнтета масти 

и опознције прнли.JCQМ пoтnн
сивања IФнтponННХ rcyпOlla. 

У Ба!?У, иа бирачком мјесту 
17 - МЈесна эајсдкнца Сгари 
Бар, посматрачи ЦЕМИ су 
уочили проnaraн.цин матери

јал на удаљености од дваде
сетак метара од бнр3'11COГ мје

ста, чимеје npcкршен члан 69. 
став б Закона о избору одбор
ннка И посланика. 

IФГ одбора, У једном случају 
провужао личну ж:арту rnасача 

кроз систем за слектронсЈ:)' 

кдеНПfфшсзцију бнрача, чнме 
је дошло до кршења члана 68 
б Закона о юбору одборнКJtЗ. Н 
посланика -указалн су из ц& 
ми. 
како су caonu.rтмлн, у Ннк

шнhу, на бнpaчmм мјесту 97, 
Дом Старо село, један од чла
нова бнрЗЧЈ(()Г одбора је тра
жио н добио одговор од оста
лих чланова бирачкor одбора 
о томе да ли су појединн би
рачн искористили своје право 
rnаса, чнме је прекршеи члан 
71а Закона о избору одборни
ка и посланнкз. 

- У НИlCШиhу, иа бирачком 
мјеСУ)' 15, Дом МЗ Мркоwни
ца, члан бирачКDГ одбора ко
риcrn моБИЛIIН телефои на 
бирачlФМ мјесту, чиме је пре
кршен члан 71а став Ј 3аЈсона 
о кзбору одборннха Н посла
никз. У Даниловrpaд.)', lIа би
рачком мјесту један, Данилов
град - нсточии жварт, квмера 

која је усмјерена ка улазу у 
бнрачко мјесто није поlCpИве
нз, чиме се крши принцип тај
ности rnасањ.а - ИCТ1llCJlи су из 

ЦЕМИ. 

- Упркос неоспорној Moryh- минута, иа том мјесту 
ности да му се утврди ндеитн- су се појавкnн припад
тет путем 8ИЗ)'СЈlие идеитнфн- инци МУП-а по пријави 
кацнје, бирачу је онсмогућено 
rnасање. На овај lIачнн ус
кpaheHo му је &:mf8HO бирач
ко IIpaвo - Н8ВС.lII су IIЗ НВО 

Грешном ушnе у wтa6 СДП-а умјесто сд 

- Ти случајевн yпytIу
ју н иа неједнаку праксу 
чланова бнрачЮlХ одбо
ра, кој и су у неким случа-

- У Будви, на бирачlCON мје
сту 9, ХО/Ј зграде Академнје 
знања, посматрачн ЦЕМИ су 
YQ'Iили да су чланови бирач

ког одбора rnacнo потврдно 
ОДГОВОРИIlН на питање 11епо

знат особе да ли су два бира
ча ИСIФристила своје бнрачm 
право. Овим је поаријеђен 
принцип тајности rnacaљa. У 
ННlCШиhу, на бнрачlФМ мјеС1)' 
13, ШколсlCМ uetn'8p - стара 
ЗГРIl.!lа, услел краћсг oдcyC11l8 
предсјединка БИpa'lmг одбо
ра, његоау познцију је зауэсо 
посматрач са 1ОГ 6ирачIФГ 
ијеcra. Тако је посматрач, 
умјесто прсдсјелника бнрач-

Вјерује се да !Ic rnасаи.е иа 
бирзчlФМ мјесту БСП у Будвн 
6кrи ПOllиnrrcно иакон што је 
представннк ДФ пријавио оп
итlНcxoj нэборl'lој IФмнсији 
да је на том мјесту oмorytte
но rnacaњc једном бнрачу !со
јн није био уписан у бнpa<fКИ 
спнсак. ПредсједнНIC бнрачlФГ 
одбора из редова ДПС-а омо. 
ryl\ио је бирачу да гласа ИаЈ«) 
није бно уписан у бнрачкн 
списак на том мјеС1)', позива
jyhH се на сајт blrali.me. 

ЦЕМИ. 
ИЗ те НВО '."у саОПШТК1lн 

да се нв rnасllЧоо.>OI мјесту 14& 
- ]Л Центар "Морача" у Под
горици rnacaIh.e несметано од
вијa.orо иако је биpa'lКН одбор у 
пonодневним саПIМ8 радко у 

непOПI)'tЮN cacraвy, што под

ра3)'Иијева одсуство j~oг 

Изборни штаб канндата 
Младена БојаинЬа у Пље
вљима иницирао је прекид 
гласаи.а док се не уклонн бил

борд Мила ЋупновнЬ. са 
једног би.рачmг мјеста. 
Демократе тарле да су сат 

прнје затварања биpanншта 
љy.nн масовно дonазклн по ио

вац у кућу Ре+иlal. Франце. 
Посм:npaчи ю НВО ЦЕМИ 

наводе да је 'lЛан бирачmr од-


