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ијања опозиционара
Тарзанов син дијелио
новац за гласове
Из Коалиције „За 21, вијек” саопштено је да су син Тарзана
Милошевића - Никола и Нермин
Бећировић, потпредсједник СД-а
и одборник у Скупштини Општине
Бијело Поље куповали гласове.
Њих двојица су, како је саопштено, водили спискове и дијелили новац у кући Бекташевића у
мјесту Недакусе.

одбора.
Неправилности и нерегуларности евидентиране су не само у Подгорици, већ и у
другим градовима у којима су се одржавали локални избори.
Тако су у Пљевљима Демократе евидентирале да се у непосредној близини Бирачког мјеста Рудник угља, налази штаб
ДПС-а, те да се у канцеларијама Рудника
угља прати излазност.
ЦеМИ је евидентирао повреде тајности
гласања у Рожајама, гдје је члан бирачког
одбора на бирачком мјесту 8 Сеошница, у
Рожајама који је задужен за одвајање купона од гласачких листића отварао поједине листиће и вршио увид у то за кога су
бирачи гласали.
Општински одбор ДПС Бар оптужио је
активисте коалиције "Бар за 21. вијек" да
су закључали чланове Мјесног одбора Тополица 4 "након што су безуспјешно покушали да насилно провале у просторије
мјесног одбора ДПС-а.
- Припадници Демократа и Грађанског
покрета УРА у подгоричком насељу Коник
провоцирали су и вријеђали активисте

наше партије, саопштили су из ДПС-а.
Из Грађанског савеза за промјене доставили су фотографију возила из којег су
тврдили да се снимају и пописују бирачи.
Из ЦЕМИ-а су саоштили да је у Пљевљима један грађанин гласао на основу личне
карте друге особе, преузео гласачки листић, однио до аутомобила, да би се потом
вратило и убацио га у гласачку кутију.
Коалиција “За спас Пљеваља” оцијенила је да је јавном предузећу “Чистоћа“ извршни директор Саша Јечменица позивао
раднике предузећа и вршио притисак на
њих да гласају ДПС.
- Пријети им отпуштањем ако то не учине, а од најтврђих опозиционих гласача
изричито захтјева да не изађу на гласање,
саопштили су у коалиција “За спас Пљеваља”.
Такође, у Пљевљима су Демократе саопштили да је ДПС у Спортској дворани
"Ада" формирао канцеларију у којој су бирачи долазили по новац.
Из Демократске Црне Горе оптужили
су активисте ДПС да су упали у просторије Општинског одбора Демократа у
Пљевљима и физички насрнули на њихове функционере.
Предсједник Праве Црне Горе Марко
Милачић и носилац листе те партије за
Подгорицу Владислав Дајковић објавили
су снимке на Фејсбуку, на којима наводе
да се види да је на Забјелу импровизовани
штаб ДПС-а.
Милачић је казао да је режисеру Младену Ивановићу отета камера и да је ударен,
те да су се испред те зграде налазили активисти ДПС, који су куповали гласове.
Дајковић је објавио снимак на којем се
види препирање и гурање, а у једном тренутку један од окупљених је покушао да
му отме телефон којим је снимао. - Ситуација је више пута била на ивици озбиљног
инцидента, полиција је дошла тек након
сат времена али није урадила ништа да
спријечи наводну куповину гласова, каже
се у саопштењу Праве Црне Горе.
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