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ИЗБОРНИ ДАН У СВИМ ОПШТИ НАМА 

кпи опоз оне 
акт висте и 
поваn 

• Активисти ДПС-а на Конику напали кандидате за одбор
нике Луку Ракчевића, Лазара Прелевића, Зорана Микића и 
Јанка Крстовића 

Јучерашње локалне нзборе 
у ПoдroрlЩИ " још десет оп
штнна обнљежиле су бројне 
неправилности и нерегулар

НОСТИ, уюьучујуhн н нападе на 
опознционе пмитичаре н ак

ntВисте, КDje ообиљно доводе у 
питање регуларност изборног 
процеса. 

Најозбиљнији иапад се до
roднo у ПОДГОРИЧЈ<Ом насељу 

Коник. када је ''Рупа активиста 
ДIlC-a, међу којима је било и 
лица са крнмнналнOt.l прошло

ш!!у, налала кандидате и aJmI
висте Демократске Црне Горе 
и Грађанског покрета УРА. 
из коалиције .,подгорица за 

21. вијек" су С:lОПШТИЛИ да су 
њихове npeдставнlUCe на Кони

ку физички напали aкrнBHCТH 
Демократске Ilартије соција
листа. Једном од активиста те 
коалиuнје оте.'1и су телефон, 
док су кандидату за одборника 
Лазару Прелевиfiу нанијели 
тешке '1јелесне повреде. 

- Кандидати за одборнике 
Лука РакчеВIIIi, Лазар Пре
левн!\, Зораи )"',ки. и Јаико 
Кретови!i. су, заједно са дру
rnм акrивНCПlма иаше коали

ције, открили и снимали пункт 
Демократске партије соција
листа на коме '--"'1 активисти те 
партије куповали личие карте. 
ТОМ ·nPИЛИkOм појавнло се не-

Ј«)ЈЈНЮ) аутомоБЮЈ:а и uнпоаа са 

эатамњеним стаклнма н без ре
Пfстрацкја, из којих је изашло 
неkOЛИКО десетина активиста 

ДПС-а, којн су прво 3аЛO'Iелн 
вербалнн, а затим и физички 
обрачун са кандидатнма за 
одборнике коалиuије "За 21. 
вијек". Том ПРИЛИЈ<Ом 3адЗТС 
су бројне повреде aкmаиCПI
ма коалицнје "За 21. вијек", 
а Прелевнh је након иапада 
одвезеи у Ургентни центар на 
шивење. Другим аКТИВИCПIма 
су задати бројии ударцн пе
сницама у днјелу rnаве, Докје 
jeдlJON од њих myl)eH мобилни 
телефон којим је СИИNао поче
тах иицидента - наводи се у 

саопштењу коалиције "За 21. 
вијек". 
из те J(()aItиције тврде да је 

напада'lе предводио atmIBHcтa 

ДПС-а са Коннка Еро Шкри

Јољ. 
Како су оцијеиили, ДПС је 

са Коника послао поруку о ка
квој је криминалној организа
цији ријеч. 

- Ударили су на младост, на 
оио најпопrreиије и најчистије 
што постоји у једном друштву. 
Ударкли су на људе који једи
но желе да ова земља крене на

пријед, да више не присуcmу
јемо сценама у којима сваки 
нэбории дан пролазн на овакав 

Дијелили новац бирачима 
Кано су саопum1ПИ из m УРА, на раскрсница упица !.мај и 

Ивана Горана Ковачи"'а на Нонику, У трафици ноја је У При
ватном власништву, налази се штаб ДПС-а у нојем се вјеро-
8aПIО дијели новац. Саопuпeно је да је на бирачном мјесту 
бр. 20 А, ош _Саво ПејаНОl»1ћ-, оrryномоћени Пј)еДcr.JВНИК 
једне писте, без видно истаннуте акредитације, стоји иза 
ypeflaja за епентронсну идеlffi1финацију бира'4а и приликом 
идентификаЦије бирача користи мобилни телефон, uпo је су
проПlО закону. 

Из УРА тврде да се у мјесту Балоrn1'le у Рожајама врши ку
nOI»1Ha rnatoвa у кругу основне школе. Демократе иаводе да 
се у Пљевљима, у непосредној близини бирачног r.tjecтa Руд
нин угља, наsмзи штаб ДПС-а у нанцеларијама Руднина угља 
из којег се прати излазност. 

варварски и иецивилизован иа

чии - навели су у саопшreњу 

Како тврде из коалиције .,За 
2 [ вијек", полнција је изашла 
на лнце мјеста, али касио. ИЗ 
"f)'JICИЛaшrвa је синоh саопште
но да су формирали предNет 
поводом ових дешавања на 

Конику. 
из ДеNократске Црие Горе 

оmyжилн су активисте ДПС-а 
да су упали у просторије њн
ховог општинсЈ<ог одбора у 
Пљевљима и Физички наср
иули на присутне. 

- Организована кримниал
на група - активнсти ДПС-а 
- упала је у просторије ОО 
Демократа у ПљеВЉНNа и фи

зички насрнули на ФУНlЩНоне
реДеNОкрага Бојана Крвавца 
н Николу P08~aHtllfa -саоп
штено је из Демократске Црне 
Горе. 
Пocnвиик Демократске цр

не Горе Мијомир Пејовиli 
доставно је снимак разговора 
са припадниЈ<ОМ полиције од 
којег је, како тврди , тражио да 
заустави возило без perнcтap
ских ознака и легитнмиwе 

особу која је управљала тим 
моториим В03И1IОМ, 1Фје је кру
жило. Полицајац је пребацно 
одговориост ив неЈ<ОГ другог, 

тврдеl\и да је неко други за то 
задужен, а ие ои. 

- Дакле, више је него очи
rnедно да ПOЛlЩИја, ие спрово
деhи закон, умјесто да llIТИ11! 
грађане, штити криминалце 
у uиповима без реrкстарских 
ознака. у uипу без регистар
ских озиака очевици су пре

познали извјесног Миша Во
јИНО8иli.а , бившег инспектора 
А.НБ-а - сaoпшnши су ю Де
мократске Црне Горе. 
На бирачЈ<ОМ Mjecry 97 Дом 

омладине Бериславци , два би
рача су истовремено rnасала у 

једној кабиии, 'Ulме су прекр
шили члан 69а 3aкDиа о нэбору 
одборника н пocnаииЈСа. 

Иcro име. друга фотографија 
На6ирачмоммјестуБРОIIQ90Ш _саво Кажић·и 128 ОШ .Мах

мут Лекић-, чланови бирачиих одбора гласно су изговарали 
имена бирача, што је cynРОПlо Правилима о раду бирачиих од
бора, саопштено Је из ЦДТ-а. 
На бираЧИОN мјкту седам - пословни обј~ат у ВЛЗOfиштву 

30pllNa ",,"". уочено је приcycnю пропагандног материlanа на 
_ удаљености ОД C1IeГ<I4-5 IofeЈара од бирачног мјеста, чиме су на
... рушена правила изборне процедуре (члан 69 3анона о избору 

одборнина И пocnанима). 
Носипац листе _Све за NOj гpaд~ с ...... Н Р8дум0 ...... је на 

свом фејсбун npoфилу објавио фотографију на нојоЈ се види да 
особа из базе података и особа са личне нарте нису исте. 

- Погледа~ слину. Фотографија ноја иэлази нада СЕ! проеуче 
lIична марта и она на лично) кар"" Io!ора;у да 6Ylt! потпуно ltCТe 
јер су иэ исте базе nOдamцl. На лицу МЈеста ниЈе бмо MOryћe 
утердктмда ли се ради о истој особи. oaдie на истој фотоГрафији 
8ИД)fТe личну карту и слику диcnлefa, као и броЈ бирачног мјеста 
- написао је Радуноеић. 
он је noэeao с8е људе моји се налазе у бмрачким одбормма да 

бy1tj onptЗНМ и да одмах реагују liёI оеанве ~0C'rИ. 

гnасове 

из Центра за мониторинг 
(ЦЕМИ) су саопurntЛи да је на 
бираЧЮ)N мјесту 65-А - Поре

ска управа Црие Горе, у Под
горици, бкрачкн одбор прихва
тио захтјев за гласање путем 
писма у ) 4 часова и 30 минута, 
ЧИNеје прекршен Чllаи 85, став 
3 Закоиа о избору одборника и 
посланика. 

- На бирачком Njecтy 59-А, 
тУ "Ћина Врбица" у Пoдro
рнци, лице које иије члан би
рачког одбора је у одсуству 
предсједника бирачког одбора 
и замјеиика предсједника зау
зело њнхово мјесто, прн чему 
је изостала реахцнја осталих 
чланова бирачког одбора - са
општено је из ЦЕМИ-ја 
Они су се током избориог 

дана оrnаснnи свопштењем у 

коме оштро осуђује насиље 
које се дешава у градовима у 
КОјИNа се одржввају локалии 
избори, односно у Пoдroрици 

н Пљевљнма. 
- ЦЕМИ позива ryжила

штво и Ш)IJицију да спроведу 
све законON предвиђеие радње 
" процесуирају лица која су 
одговориа за ове догађаје. Та-

Николић: Нема неправилности 
Пl!LI',"·~'" Д~Мf.;НIJ" 'е,·с> Г' ,j~' l'll· ~JЏ""!"'~.~. Милош Н ИМО

лић ",]3,10 Је Љ·ј Је l,з60р,·" ,";.,:Н ГР,)w;", ~C'. ac~,.·, Н(,ПРдu,~r 

,'0(' .. " да сне ·н·ку '.·r'pO'l'nf> nf>"I'-I~~"·-РТ ""':('\)'·00 "pC·'jl:'(,l 

"РР";II'.-,' HC·"Gr.,'" ,Р H.ll,I~: До, il' '·'·'ј;';:РI·ГР Нј)(';·р.II';' O;:l: 
,'111.;.'·j.; у '1 ;'·:У'lЈ,'ј', ;i"~· :.,р;; .. ,., .. (' :~'.';:., ,.LI.~ ,lе ,·зе!t'СН,l ,г 

6.'рд<;;НIС " 

кође, позивамо политичке па
р-тнје н њихове актмвисте да се 
уздрже од насилног понашања 

и да осуде било Ј<Оји вид наси
ља током избориог проиеса
навели су из ЦЕМИ-ја. 
Челиик Праве Црне Горе 

Марко Милачиli н носилац 
листе те партије за Подгори
цу Владислав Дајковиfi об
јавили су иа Фејсбуху снимке 
на којима иаводе да се ВIf.ДИ 
да је на Забјелу имnpoвнзова
ии ппаб Демократске партије 
социјалнста. Мнnачиhје саоп
nrrио даје режисеру Младену 
Иваиовиflуотета камера и да 
је удареН' да се исnpeд. те згра
де налазе ВlmfВнсти JЏlC-a и 
да ту кynyjy rnаСО8е. На сним
ку који је објавио Дајковиl'i 
види се препирање и !)'раље, 

а у једном тренутку један од 

окупљених покywавада му от

ме телефон којим сиима. Си
туација је више пута била на 
ивици озбиљиог инцидента, а 
из Праве Црне Горе тврде да 
је полиција дошла тек након 
сат времена, а да није урадила 
ништа да сприје'lИ куповину 
rnасова. 

Из Демократске Црне Го
ре саоnштeно је да је ДеNО
кратска партија социјалиста 
у Спортској дворани ,.Ада" у 
ПљеВЉНNа формирала канце
ларију у коју бнрачн долазе по 
иовац. 

- Акrивистн Демократске 
Црие Горе ушли су тамо и 
разоткрили штаб - иаводи се 
у саопштењу Демократа. 
из UДТ-a су саопwтиnи да 

је у близиии ОШ .. Божидар 
Вуковиh Подroрич8НИН" на 

Управа полиције примила 21 пријаву 
Из Упр,ше ГlОР,\ЦИје СИtlоh Је (.1()flШТ€'НQ,цд 

Ч токем јучерашњеr ,с;ана пРИt.1ИПИ Ч,Ii< 21 
ПрС1ЈдОУ везану Ја ПОНilI1не ю600е 

Тврде дil су ПОПИЦИјСК~' СЛУI1i6f'НИЦИ 'IO( ту· 
ПИЛИ по CBilhOJ ОД ТИ~ ПрИЈава. 

-у Подгорици Је nO.GHl'j('TO 12 ПрИЈава. 
у БИје:IUМ Пuљу 4f'1ИрИ. У Б..ЈЏУ ДlJИјt'. ,1 'i 
llљеВЉИМд РожаЈ,lма И f{опаl1Н1НУ по је;1.,а. 

у "JjtJ€'h~M БРQјУ Сllуч,IЈl:l.Jд. СЛу~t«(;f'I1I1I(" 
ПОПИЩ·1ј(' су ЮЈШЩ1 на ЛИЦ€' МЈЕ'СТЈ ГдЈе су сб,,· 

8111101 Ulуж6енf' ~Ijepe,' радње. Са ,J.oral;,IIIIMa 

]Ј HOI~ le Г\(Је '''j_,jl., !'''треО.Ј УТЮј""Т>1 СУ" Н.,!) 

11('",' '" IY'''''IOI.(;' НЈIUilше ПРИј;ша О;]IIОСИ";О сС' 
"<1 ;10, "У,",Щ1ИНУ .11 'ЩIИ': H"p,lJJ ':Пf>- СПУ-IЈ,l'U_il. 

Гlр"јетње 11 ~Н,ј3ИiJЈ'"ht' 11,' Ту"У 11" Щiр,;с.~ом 

Mlec ту (.р" С'lуч.Ј;,I'. О!IРМ()' yh.1(],J,!,C' I .'""С'LЊЈ 
!,дs., <Л',Ч']јiј' ,;e~';." ,j",I·,PIH· (1"".1,1,<,'.' 

Q')T'" р,]Ф,iС;,·,,(, ';;l<,J <:IIY'!"j,,1 [:"',.Јс' '; 

СЈолштењу УПРЈее поmЩИј~ 

КЈI<О су додатl. од ОС1ЈЛ"У. ПРИјЈIJЉf'''I1Х 

СnУЧдјеЕЈд ИЭДВдјаlУ догаћаl у tlдсељу КОt<И+< у 
Подгорици. ,<ад.! су ЈЮ\1!ЈI1СТИ IФ,lЛИЦИјt' УРА 

и Демократа ОКО 10,45 ПОIIИЦИЈИ ПРИЈdВИЛИ 
фИ)ИЧkИ напад на ,""ИХ ОД С 'ране више П"'Цd 

- ПО!IСЩLI~(~.,И l:ру,н6еници ~y ПР~ДУЈе· 
Пi1 '-1Јере ., радње lIа РЈСВјеТЉЈВЈЊУ ОВОГ 

ПОГЈћ,lјЈ УЈР'(' су 113Јiюе од ОВИХ ЛИЦi!. 
Il~ПИЦ"IЈ је I1ден-"ф:"<ОПЈ;ТсЈ једно од ЛИ 
Ц,:, нд HOle (",. ПС,Ј.н~с~,о,џ, ~lp"jd8e Y'~..J.ыml 

Н.Н) Н.,, M,JГyl~['r "ЈЩЈШL1()ц.Ј" 0.:.\ ТО' ЛИЦ.Ј Ј[' 
'Ot:'TJ 1'3:JEJJ о (ee~,y If' ОСсЈШ:ј[',;Ј1(,Н над· 

IIP'"H,' ту'ю~л,·щ . "o,e~, С; ,,::,ССI,ШЉf''''1 [;IСКИ 

np"f<VnIh('>i11 "'~H()~! ;]~·С.Щ;НIЈft,"~Г ПССТ',ГТi!ЊЈ 

'Ю.1ИCl,"I(> П')Ј"!l'~'ј('. L1 ClI·i",i:С:·';"1И ,'<Ј( Т .ЩЉЈ;У 
'H""f'H',,-',i '1 mi'''' г:реi:Чf'I" - "с<НГ·Ј1" (1' v 
с",)ј'.ЈЈ'(·Г»', ··01'",<,,:., 


