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ОБИЉЕЖИЛЕ ТЕШКЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИ 

• • 
'::~;;j;;;:;~~I<Oje су физички насрнули ,""""".lјП(;·, 

КоННХУ, У којој се налази пет 
бнрачкю:. мјеста, љихов МО
билин ТИМ уочио окупљање 
политичких активиста н ayro
м06иn кз тјег се врши свиден
ција бирача. 

- Апелујемо на партије да 
удаље своје ахтивнсте од би
рачких мјеста н ОlAогуће 6и
раЧНNЭ право на приватност 

н кориw!'iење права гласа без 
притиска - саопштилн су из 

цдт-а. 
На бирачком мјесту број 109, 

ОШ "Саво Кaжкh" - Буроње, 
члан бнрачког одбора водио 
је евиденцију о бирачнма који 
су rnВСaJlИ, што је забраљено 
члано", 71 а 3aКOHn о избору 
одборника н посланика. 
Општнпски одбор Демо

кратске партије социјалиста 
Бар оmyжио је axtивисте ко
алиције ,,Бар за 21. вијек" да 
сузакључали чланове Мјесног 

одбора Тополица 4 након што 
су, како су нагласили, безу
спјешно покушали да насил
но провале у просторије тог 
мјесног одбора 
На бирачком мјесту број 61 , 

Мјесна заједница .. 19. децем
бар", бирачки одбор је непра
вилно спроводно процедуру 

rnасања, ТЭЈ(() urro су се бира
чи потписивали у wтaмпаном 

изводу И3 бирачког списка 
прије спроведеие електрон
ске идентификације. Овакво 
поступаље је супр<лно члану 
68б закона. 
Из ГрађанСlФг савеза за про

мјене доставили су порталу 
.. Вијести" фотографију возн
ла И3 којег се, КaJ((I су навелн, 
сннмају и попису ју бирачи у 
Подгорици. 
На бирачком мјеС1)' 105-Б, 

ДОМ омладине Горља Гори
ца у П~)Дгорици, гласачу иије 

Посебне хемијсне у Плаву 
из uлa6a ноалицмје ДФ-СНП и из uлa6a демонрата У n.na

еу терде да су Социlaлдe'foloнpaтt V Плаеу својим гnacaчима 
noдијелим noceбfe ЈЬубмчасте хемијсне за гласање на из--- на бнрнюм •• }есУу број 60 - МзWННОфОNeТ У nOдгорн-
ЦМ, чnaнмцa 6мрачнor одбора гласала је ван набмне за гласа
ње, што је 3ilбpaњetЮ ЧПiItfOtoj 6901 замона О иэ6ору од6орнн
на н noc:лaннмa ~Н су из цдт. 

Они су caonwтмли да ~ на 6ирачиом мјесту број 2З-Ц ош 
• Бранио божоемl\- У ПОДГОрИЦИ оnytЮмо1'!ена npe.дcтaeннцa 
једне писте водила eви,дeliцију о бнрачима који су гпacanи, 
што је за6рањено Чnо1ном 71 а 3аиона о избору одборника и 

"""""""'. 

омоryhеио да оствари своје 
бнрачко право јер није упн
сан у бирачки списак иако је 
по зваиичној евиденцији тре
бало да гласа на том бирачком 
мјесту, што су конст:rroвали из 
ЦЕМИ-а. 
Активисти ДФ-а и СНП-а 

тврде да су у Горљој Горици 
зannијенили материјал од ак
тивиста ДПС-а, које су дали 
медијима иа увид. из покрета 
УРА наводе даје у finизиии ка
фattе ,.Бријег Мора'је" у Crapoj 
варати nримијеhено више ва

зила без регистврских ознака . 
кандидати за одборнике са 

листе ,.Бар за 21. вијек" ТIIpдe 
да су открили један од шraбова 
ДПС-а у Бару, н то у продав-

ници 3,/ЈЈ)аВе хране, у 

купују гласови 
- Кандидати за одбориике 

са лнсте ,,Бар за 21. вијек" по
звалн су полнцију да дође на 
то мјесто - наводи се у саол
шreњу 

На бнрачком мјесту ОШ у 
Ковачевиl\има у Пљевљима, 
грађанин је на основу лич
не карте другог лица преузео 

гласачки лнстић за то лице, од
нио га У аутомобил, а затим га 
вратио и убацио га у f1Iвсачl()' 
кyrију. 
-Овим су npeкршене одред

бе члана 69 став једаи н члан 
69а став три ЗВlroиа о избору 
одборинка и посланика - ука
залн су из ЦЕМИ-ја. 

страна 5 

Мyroша 
onOMeнyт 

Д.POКrOt> пореске ~ 
м +УнмцмоНВ9 демократсне 
партије coцмjanмcтill (ДПС) 
М......., м. м,nмu. се на

мои onololМje npeдcтaвмима 

Onwrинcмe изборне комиси
је (QИI() удаљмо са 6иpa'-l{ИХ 
ијесч на простору Доње г 0-
рице, гдје се эадржавао са 
својим illmlвистима. 
Из ноалиције .За 21. ви

јек" су оцијetlWlН да 1аНвим 
чињetЫ!toI Мyroша помушава 
да 0CПIapи ncм)(onowнн при

тисам на 6мраче камо би 3<10-

_ДПС. 
- МtЪyrмM, наши aкn4вм

стм и представници у ОИН-у 
обилазе Терен и труде се да 
01Ю10не што више неправиn

ностм. Од IфИминanног ,оје
nONЊa ДПС-а tмCМO иишта 
друго .... oчetQoIвanи - нaвenи 

суиэкoanиције.За 21.виjel(. 

Одбор пратио 
за кога се гласа 
у Подгорици, на 6ирач

ком мјесту 19 а - НИЦ .Бу
до Томовић", ие налази се 
у сваком тренутиу свих I1eT 
чланова бирачког одбора 
ДlЖјеmасањеу'ItЖY. што је 
у cynропlOСП1 са чланом 72 
Закона о избору одборника 
и ПОС11аиина. ЦЕМИ иавоДИ 
да је на бирачком мјесту 
два - Дом здравља V Блоку 
пет, замјеник предсједника 
бирачког одбора Фотогра
Фисао обиман ~ампани 
материјал телефоном иcnод 
стола, чиме је прекрwена 
забрана употребе уреЈ)аја за 
епеюронсну комуникацију. 
ЦЕМИ је саОПШТ\10 да је 

у Рожајама члаи бирачког 
одбора на бирачмом мје
сту осам - Сеошннца, који 
је задужен 3<1 одвајање ку
пона од гласачнихлнстнl'lа, 
отварао поједине листи1'le 
и вршио уемд у то за кога 

су бирачи гласали. Притом 
ти бирачки лиcrnl'lи нијесу 
проглашеии неважеl\им. 
чиме се крши Чnан 85б из
борног заиона. 


