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Из аута без таблица евидентирали бираче, у штабовима куповали тасове 
И36орни дан у Беранама OfIW1WIИ су да је у граду и ис· пy608мl'la, НОЈИ је у 6лисном О организованом cnpoeof>eњу 

прошао је у npIOIlNЮ нane- пред 6ирачких мјеста приии- CPOдel8Yca &умом Гопyбo8t- актмвности са ЦИJ'Ы!to4 rJpeНpa
тој im<4ОСфери. Т енэк;е су по- je1'leнo доста ayroм06и.na без 1\ем, бмВШММ npeдсједжком јања изборне воље гpaf)aнa -
,,",ле да расту одмах нанон ~ ознана, као и на ОПUlТИНe' &!ране и фужцио- caonuлw1Н су из Aet.40кpaт0a! 
отваран.а 6иpanиwтa, када q десетмне служ6ених аутоtoЮ- нером дпс-а. што наводи на црне Горе, уз noдcjel'laњe да 
из КOёI1иција .Здраво Бера- била пpиcntглих из Подгори- суињу да се на 080104 л<жали- је вуиа Голу60виl\ оmyжен 
не" и .СДn-Деиос", !<аО и из це и ДPYntX мјеста. ппу врше paзnичlfТf! 3ЛО)'lЮ'" за злоу00тре6у cлyж6eнor 00-
Дeмrжpaтcмe црне Горе и m - На 50 метара ОД бирачног тре6е 6ирача одстране ДПС-а ложзја за IJPI1jeмe ДОН је био 
УРА, саоПWТWIИ да су на еиUJe мјеста у мјеау Буче, У Берана- - саопumtЛИ су из ноалиције предсједнИ!( опumtНe Беране. 
мјеста у граду и приградсиим Na, ompивен је штаб ДПС-а у .Здраво Беране", Aet.loкpaтe су ооnицији 
насељима забнљежнли да је којем се спроводе нелeraлне Из Деиоиратсне црне Горе поднијеле пријаву да се прет
ДПС на више инсталИpaн+lХ акrnвности. шта6 је стацио- су rютвpдили наводе ноали- ходне вечери и јуче у једном 
nyжтoва l<)'Повао гласове. Са- ниран у иући Рад.оана Го- ције .Здраво Беране". објекту у БудиN1bИ oнynио 

Пријаве поднио и ДПС 
Пријаву полицији поднио је и Богдан ФатнI'I , носилац ли

сте ДПС-СД-БС .Беране побјеDује", rnрдећи да га је непо
зна1il особа позвала са непознатог броја и тражила новац за 
преДУЭИlo4ање нене актмвности. 

- Б.Ф. је телефомску везу пренинуо, а потом је с тог броја 
пЈмо1мио порущ да се нешто понесе одреl'>etюм лицу или 1'Ie 
то лице уcynРОТНОМ 06јаеити списан у јавности. И о овом до
ratlajy је обавмјewтен тужилац. моји је сугерисао да се упути 
ииицијатива за юдавање иаредбе за изуэимање листинга 
lOf04e!)y ова Д1Ј;Ј броја, што је и У'*1Њl!Но - саоПШ1МЛи су 10 
","ициј.. ДЈ. 

- Још од р~их јутарњих..а- већи бlЮi гpa~aнa . По њмхо-
сава. испред НYI'Ie Радована вом сазнању, 1iI1040 се вршило 
Голу60ВИI'la. Вукиног блисног кynoвaњe бирача од стране 
рођана. ПРИlo4ијећено је спро- актмВИC1il ДПС-а . Деlo4онрате 
во/)ење Ж!лeraлних актмвно- тврде да је 1iIj објенат у ма-
СП1. Кућа ноја је претворена у сништву ropwl_ Рад.уно8i4ћа. 
избориишта6ДПС-аналазисе - Поред овога. ПРИlo4ијеће-
на оно 50 метара од бирачног но је вмше возила без реги
Io4jl!CJil У мјесту Буче. Испред старооо: ознака ноја су била 
НYI\e се налазе два возила без ка yc.ny3и ДПС-у. Не3ilнони-
perмcтapcнмx озНёlНa. Тано/)е, 1iI радња. строго лpetipШilјно 
ислред шта6а је npимијећен .цјело вожња возила без ~ 
и МуЈко roпy608i41'1 , дирен- гистарсиих 03НёlКa, ноја се по 
тор ош .Вук.аwин Радуновић". эанону морају ИСКЉ)"OO1'l 10 
Појава вуке Голу6оеиt.a, во- сао6раћаја, а идентитет лица 
зила без r.t6лица и nyжт 3iI ноје их вози и власника одмах 
куповину гласова у 6ерансном yrвpдкn1, учестала је појава 
насељу Б)'4I! ГIOТ8pI)yjy ТВрдње У и3бopнoN дану У Беранама. 

Обавијестили тужиоца 
о куповини тасова 

Из попиције су саопwтмли 
да q Цеюру безбједнOCПI 
Бераие јуче поднијете чети
ри пријаве ноје q се одно
силе на Haвo~ нривична 

дјела против изборних пра
ва, односно на ТЗВ. кynОВИI-I)I 

гласова. 

- О свему је обавијewтен 

држаени тужилац у ОсНОВ
ном државном тужилаштеу 

у Беранаlo4а. ноји није мало
жио преДУЭИlo4ање даљих 

мјера и радњи и ноји није 
нвалифиновао догаћаје нао 
нривично дјепо против из
борних права - навели су из 
берансне полиције. ДЈ. 

Нема сумње да r:y ова возила 
само средство nOlo4orty нојег се 
спроводе IieЛега111te atm1eнO

сти чији је носилац ДПС - ис
такле r:y Дeмot<paтe. 
Из те crpaнHe тврде да је liiI 

6мрачном мјесту у Бу6ања ..... 
3ilмјенин члана 6мрачног од
бора из редова ДПС-а радо
..-tp Бv6-a у свом возилу 
водио I!В&oIДI!НЦИју И3ilШЛИХ 
6и"..... 

- Бу6ања, дакле. посједује 
паралелне cn~оее па нојима 
води евиденцију у норист Де
монратсне партије социјали
ста, ноју npl!ДC1iIВ1Ьа мао члан 
6иp.NIог одбора. оео је још 
један у низу дсжаза нpweњa 
изборног npoцeca са циљеи 
npeкpajaњa изборне воље 
rp.aЬaнa Берана - каееле q 
Дeмtжpате. 

Фризерајпретворен 
у изборни штаб 

из ДtМOIO>am<O црно Г"'" 
су CiICН1L1JТНIIOI да су н.npaeил

ности eeндмnмpaиe и у при

гpilдCНОИ насеroy Долац. 
- у објекту фриэерсног са

пона, нo~ ~ за ову npилину 

""""""'" у ю6орни <иr.>б 
ДПС-а, на рЈелу је yxвal'leнo 
више особа са CnИCНОВИIo4a у 
рукама н ненолино људи НО

ји су дошли да .~jy" свој 
глас. Један од оних иоји )е 
учество8аО У о ....... нелeraл
........ atm111НOC'n1104a био ;е и 
м.,мо к,... члан 6ирачког 
одбора из редова ДПС-а на 
~ од ~ ~ М]I!'-

• 

, 

Ј 

ста у Долцу. Икп!ресанnю је 
поменути и информацију да 
је npeдcjeдI4tН ДПС-а, ....,.., 
Ћyмaним1I тетан господину 
кучу -наееле су Демонрате. 

l<aнo су додали, ycmIOвмли 
су да с@ изборни шг.t6 ДПС-а 
налаэlЮ на 50 Ne"rapa од би
рачног мјеста број 12 У мјесту 
Будимља. 

- из изборног штаба у Бу
димљи је изашао МУЈО wh
~ иоји је иcтoepetoeЮ н 
члан 6ирачког одбора у lOtМI! 
ДПС-а на ТOf04 6нрачном lo4јеау 
- caonштмле q Демонрате. 

ДЈ. 
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