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ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ ОБИЉЕЖИО ВЕЛИКИ БРОЈ НЕПРАВИЛНОСТИ У РЕЖИЈИ ДПС

Дупла гласања, куповина бирача, пребијања опозиционара
Идентификован велики број изборних штабова ДПС-а у којем се дијелио новац грађанима 
који излазе на гласање

Изборе у Подгорици и десет општи-
на обиљежиле су бројне неправил-
ности у режији Демократске пар-

тије социјалиста и њених коалиционих 
партнера, који су поново демонстрирали 
познати арсенал злоупотреба и махина-
ција на изборни дан.

Опозиционе партије, Центар за мони-
торинг и Центар за демократску транзи-
цију забиљежили су масовне злоупотребе 
од стране ДПС-а, оптужујући их да су на 
више мјеста повриједили тајност гласања, 
па чак и физички нападали активисте 
опозиције. Највећи број неправилности 
забиљежен је на бирачким мјестима у 
Подгорици.

ЦДТ је евидентирао нерегуларности на 
бирачком мјесту бр.60 Машинопромет у 
Подгорици, гдје је чланица бирачког од-
бора гласала ван кабине за гласање, што је 
забрањено Закона о избору одборника и 
посланика, 

- На бирачком мјесту бр. 23-Ц ОШ "Бран-
ко Божовић" у Подгорици, опуномоћена 
представница једне листе водила је еви-
денцију о бирачима који су гласали, што 
је забрањено чланом 71а Закона о избору 
одборника и посланика, саопштено је из 
ЦДТ-а.

Направилности су уочене и на бирач-
ком мјесту бр. 109 ОШ “Саво Кажић” и 128 
ОШ “Махмут Лекић”, гдје су бирачки одбо-
ри гласно изговарали имена бирача, што 
је супротно Правилима о раду бирачких 
одбора.

ЦДТ је евидентирао да се директор По-
реске управе и високи функционер Де-
мократске партије социјалиста Миомир 
М. Мугоша налазио у близини бирачког 

мјеста заједно са својим активистима, што 
је супротно закону.

-  Након опомене представника 
Општинске изборне комисије Мугоша 
се удаљио са бирачких мјеста на просто-
ру Доње Горице, на којим се задржавао са 
својим активистима, кажу у ЦДТ-у.

У коалицији “За 21. вијек” указују да так-
вим чињењем Мугоша покушава оствари-
ти психолошки притисак на бираче како 
би заокружили његов ДПС.

- Од криминалног дјеловања ДПС-а нис-
мо ништа друго ни очекивали, указали су 
у коалицији “За 21. вијек”.

ЦеМИ је евидентирао злоупотребе на 
бирачком мјесту 7, пословни објекат у 
власништву Зорана Аџића гдје је уочено 
присуство пропагандног материјала на 
удаљености од свега 4-5 метара од бирач-
ког мјеста, чиме су нарушена правила из-
борне процедуре.

ЦДТ је указао на проблеме са учита-
вањем пасоша бирача на више изборних 

мјеста.
- Бирачки одбор упућује бираче да се по-

ново дођу и гласају с личном картом. Ова 
пракса је недопустива, будући да Закон 
јасно прописује да бирач може гласати 
и са пасошем и с личном картом, наводи 
ЦДТ.

Нерегуларности су евидентиране и у 
Голубовцима, гдје су гласачки листићи за 
одборнике скупштине Главног града и за 
изборе за одборнике скупштине Градске 
општине Голубовци одштампани на па-
пиру исте боје.

- Са више мјеста нам стижу информа-
ције да бирачки одбори издају погрешне 
гласачке листиће  што изазива конфузију 
и проблеме на бирачким мјестима. Апе-
лујемо на ОИК Подгорица да у хитном 
року ријеши ове проблеме, како се због  
њихове бројности не би довела у питање 
законитост избора, нагласили су у ЦДТ-а.

ЦЕМИ је навео да на бирачком мјесту 
105-Б, Дом омладине Горња Горица, у Под-
горици, гласачу није омогућено да оства-
ри своје бирачко право, јер није уписан у 
бирачки списак, иако је по званичној еви-
денцији требао да гласа на том бирачком 
мјесту.

Из опозиције су констатно стизале оп-
тужбе да се у близани бирачких мјеста 
налазе штабови ДПС-а, у којима се врши 
куповина личних карата.

Кандидати за одборнике са листе "Бар 
за 21. вијек" тврде да су открили један од 
штабова ДПС у Бару и то у продавници 
здраве хране, те наводе да се ту купују гла-
сови. 

Из Грађанског покрета УРА су саопшти-
ли да  на раскрсница улице 1.мај и Ивана 
Горана Ковачевића на Конику у трафици 
која је у приватном власништву дијелио 
новац гласачима ДПС-а.

Из ЦеМи-ја на бирачком мјесту 59-А, 
ЈПУ “Ђина Врбица” у Подгорици, лице 
које није члан бирачког одбора, у одсуству 
предсједника БО и замјеника предсједни-
ка заузело њихово мјесто, при чему је изо-
стала реакција осталих чланова бирачког 

Тања Ћорић

Зулум наоружаних присталица ДПС

Предсједник Праве Црне Горе Марко Милачић саопштио је да су активисти 
његове странке брутално нападнути од стране наоружаних ДПС активиста у 
штабу за куповину личних карата  на Старом аеородрому.

- Батинаши ДПС-а су до зуба наоружани и покушали су да линчују наше ко-
леге. Ово што се дешава у Подгорици и осталим градовима гдје се одржавају 
избори је скандалозно понашање партијских војника и актииста ДПС-а који у 
близини бирачких мјеста, у специјално формираним паралелним штабовима 
шире страх али и врше незакониту и криминалну контролу оних који излазе 
на биралишта. Ријеч је о до сада невиђеном тржишту личних карата, казао је 
Милачић.

- Ово оргијање ДПС-а према активистима бројних опозиционих партије је, 
у овој мјери, до сада незабиљежено иако је Црне Гора богата сличним инци-
дентима, закључио је Милачић.

Поништени избори  
на једном мјесту у  
Шавнику

Оштинска изборна комисија 
Шавник одлучила је да се по-
ниште локални избори на бирач-
ком мјесту 14 у селу Милошевићи.

Ту одлуку су донијели, јер члан 
бирачког одбора у чијој се кући 
организују избори није дозволио 
другом члану бирачког одбора да 
уђе у просторију у којој се гласа.


