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ва npoвjcpa биp;NКОГ списка Афи
овога пута не будс иеправнлно

стм kOje ће псжренyrи и тај
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Ништа од фер избора
Министар yиyrpaшњих по
слова Горан Данмловић је ре-
anна опасност за будућност

укаэао је Радуловиl\.
да се нијесте ии одазвали

црне Горе, ОЦИlенио i~ фуж

велиимм граЪансним проте

цмоиер Демократсног фронта
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а ни у осталим секторима И 3

'1"'1-

ваше нaд.nежностм - додао је
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мјеста локацнја rnacaњa проми 

пи за фер и cnободне изборе ,
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Досадawњи изборни про
цес у Црној Гори 06иљежила
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Стојановић је упозорио да
коиачан број бlЈРачкнх мјеста

фин ансирају ам басаде Вел и ке
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степена контроле и регулације
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Изражавамо озбиљну сум

њу У то да су поједиие поли
тич ке партије, 3Jloynотребом
л ич н их података грађана и

потп нса,

јановић.

PRAVI MODEL ZA PRAVE
PROFESIONALCE.
Posjetite nш prodojni solon i zatra!ite model prema Ya~jт potrebama.
~ 1rha\Rdai. ndo, Щ

.... . . .
,~~~_.+.,

mOgIenJe, E5P,desna llljew boma klimovrata, ~ I ~ ~ kqц 5!jec11ta. wмm PtOStOI' 3.1rn3, nOSOOSt 71N1Ig

usorodnji 50:

. 'E&S8IG

"*

l'rirщШ iZgItd ~ ~ юmo ~ rrd. AIOdjO
оо ~ ZOIkJ. 10 _ ddUI)t I kankn!1roe POnUCII! maIima
lrtdtoIin:Ij!e 0pfI"" kOjI ~ u ~. оре! south eosт шоре LL.C i 0'I'iaIlenI diIef todrfo..qu рю.оо da pICIfnI~ i
pooo.Aa.o~ u ЫЬ.,." "-'ItII1 be{~ncPe .• cijeoo I.z POPJde~ Ьеl PfJ-I-<L

М.8.

