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ДАНАС СЕ ОДРЖАВАЈУ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У ЦРНОЈ ГОРИ 
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• На mасачком листићу је 17 листа - Албанци одлучно, СДП, 
Албанска коалиција, Алтернатива, Позитивна, ДПС, ХГИ, Де
мократе, Кључ, Српска странка, СПИСП, ДСА, ДФ, Бошњачка 
странка, БДЗ, СД и Странка српских радикала 
• Бирачко право има 528.817 граћана, а биралишта ће бити 
отворена од 7 до 20 часова 
Парламентарни избори , који 

ће бити одржаии данас, десети 
су од уаођења виwепартијског 
система у Црној Гори, а четвр
ти након стмцања независно

стм. На rnасачком лнcrnћу је 
17 листа, бнрачkO право има 
528.817 грађаиа, а бнралнwтa 
lIе бити отворена од 7 до 20 Ч8-
"' ... 
Изборна листа Албанци од

лучно прва је ка mасаЧКОIII 
пистиhу, друга је Социјалде
мократска партк)а. треllа Ал
банска коавИЦИЈа, а четврта 
Алтернатива I.lJ!И 8 Гора. На пе
том Mjecry је nожrивна Црна 
Гора, на шестом је Демократ
ска партија социјалиста, седма 
је Хрватска ~aђaнcкa нниција
тива, а осма Демократска Црна 
Гора. 
Велика коалиција Кључ је иа 

деветом Mjecry, Српска стран
ка је десета, слиједи Crpaнкa 
пеизионера ИН lla.llи.ца н соци-

Значајно присуство посматрача 
Г1apnaмeнтapнe МЭ6ОРе у L!Pнoj Гори у нед;ељу нaдrneдal\e 

"рено 2.6OO~. UЛ'O је jy'te и ЭННИ'fНO потерЬено. Из
боре l'Ie нaдгneдaтм 2.092 дOМilћa " 512 страних nocматрача. 
Изборе l'Ie нaдrneдa'JМ немадине органммције Мрежа 3i 

а41ирмацмју нeвnaдмнoг сектора . центар :Ја моtмТоринг М ис -
1раЖМNЊa М цeкrap за демонратсму траюмцију. и дatteкa 
НВО СИЛ6А npaтмl'le дaнawњe ~ и360ре у Црној 

г""". 
Пocмaтpнty WМCМjy Г1apnaмeнтapнe cнynlUТlМ ОЕБС-а :м 

изборе ....... 3э nocnaнммa из 23 земље чnанице п! меЪуна
родне организације. ПодсјетмNО , napnaмeнтapнe иэ60ре У l.IIr 
мој Горм 2012. године надгпедanо је t .Ш посматрача. 

јалне правде Црне Горе , а иа 
12 мјесту је Демократског са-
8е3З Албанаца. На 13. мјесту 
је Демократски ФРОIП, на 14. 
Бошњачка странка, иа мјесту 
број 15 је Бошu.aчка демократ
сп. ззједница, на 1б. мјесту су 
COlUlj8J\.lleMoK~ Црне Горе, а 
на 17. мјеСТ)' Crpaнxa српских 
радикала. 

Такође, локални нзбори да
нас биhе oдI?*ани у Будви, ко
тору, АидрИЈевици и Гусињу. 
Први вишестраначкм изборн 

3з Скупштину одржани су у де
цембру 1990. године и на њима 
је побиједно Савез комуниста 
Црне Горе (СКЦГ), странка 
која Ье касиије промијенити 
име у ДeMO.~Cкa партија со
цијалиста (ДПС). Та странка 
освојила је та.ца више од 171 
"иљаду гласова, односно 83 
посланичка мјеста од 125. 
Осим Cкцr У парламект су 

ушли и Савез реформски" сна
ra Јyrocлавије (СРСЈ) са 17 
мјеста, Народна странка (НС) 
са 13 и Демократска lФалиција 
савез муслиманско-албански" 
страиака са 12 посланички" 
мјеста. 
Наредни парлзмеlПарни из

бори одрж.ан.и су 20. децем

бра 1992. roдние, а на њнмаје 
апсолутну власт добио ДПС 
освојивши 46 посланичких 
мјеста од 85. 
Друга странка по јачини у 

Скулштини тада је била НС са 
14 посланиD, затим Либерал-
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Листм1'l за данашње парпаментарне изборе 

ни савез lJpие Горе (ЛСЦГ) са 
13, Српска радикална странка 
(СРС) са осам и Социјanдемо
кратска партија (CДn) са чети
ри мандата. 

На изборима 3. новембра 
199б. годнне и ајвнше тасова 
освојио је ДПС и са 45 мандата 
остао на.ij ача странка у црно
горском парламеmy. 

КоалИЦИЈа НС и ЛСЦГ, На
родна слога, освојила је 19 
посланнчккх мјеста, Странжа 
дeMokp3Тcxe ащијс три, док су 

anбаиске страике - ДeM~~
скм савез IJpHe Горе (ДСЦЈ ') н 
ДeMOkp3ТCкa УНИЈа Ал6аиаца 
(ДУА) ocвojкne по два мандата. 
Први избори ншн расијепа 

у једниСТ8еНON ДПС-у одр.а
ни су31. маја 1998. roдннe и на 
ЫМ3 је побиједила IC08lIlЩКја 
да :ККВИМО боље - МJUlО Ћужа
И08мh. 
Та кoanиuмја коју си чммм

nе НС, сдп и Ћукаиовмhева 
струја у ДПС-у освојила је 45 
МандЩ СНП 19, ЛСЦГ пет, а 
ДClЏ' и ДУА по један Мандат, 
Нnnи што је НС напустио ВЛ3-
дајуЬу К01UЩИју следehи избори 
ОДРЖ3ИК су 22. anpкna 2001 . ro
диме и на љнма је нај8ИШе ma
сова освојила коалиција Побједа 
је Црне Горе, ДПС-а и CДIl.-a, са 
}'It)'fIио 36 послаинчких МЈеста, 
али јој то кије било довољно да 
~ владу. Кoanицмја за
Једно за Јyrocnuиjу коју су чи
ниле СНП, нс и Српска ~
на странка (СНС) освојилаЈе 33 
м.aндara, ЛСЦГ шест, а ДCцr и 
ДУА по један Мандат. Након вн-

шемјесечиих преговора ЛСЦГ 
је поЩlЖЗО мањинску Владу 
ДПС-а н СДП-а. када је ЛСЦГ, 
нахон пomисин.ан.а Беоrpaдcког 
споразума, ускратио noвјерење 
Влади тадашњег преми~' .... 
пкм Вyjaвoeкla на има 
одржаним 20. октобра 200 . ro
дине, хоалИWlја ДnC---CДll сада 
под имеиом за европску Црну 
Гору са 39 nocланичких мјеста 
.освојила је anco.пyrny власт. ко-
8ЛНШlје cНn-a, НС-а и СНС-а
Заједно за промјене освој Иllа је 
30 послаикчпot мјеета, ЛСЦГ 
четири, а Демокра1'Сжа коалици
ја Албанци ззједно два мандата. 
На сеmeмбарсlOlМ иэборlOlа 

2006. roдкие, првим након сти
цања иезависиOCПl, lCDIlIIИЦИја 
ДnC-CДIl за еaponсЈ:У Upиy 
Гору поново је ocвojкna anсо
лутиу маст са 41 nocлaииЧICИМ _. 
Друга је била Српска листа са 

12 мaндara, док су новоформи
рани Покрет за промјене (ЉП) 
и коалиција СНП, НС и ДСС 
освојили по 11 мјеста у парла
меlП)'. КоалИlUlји Лнбepanне 
партије и Бошњачке странке 
(БС) припanа су три мaндara, 
док су ДУА, ДСЦГ И Албанска 
алтернarnвa освојиле по једно 
пOCllЗЮfЧКО мјесто. 
На парламентарним изборима 

29. марта 2009. roдине за 81 мје
сто у црногорском naрламеmy 

борило се 16 юбориих писта. 
КОЗЛНШIја Европска Црна Гора, 
коју су чннкnн ДПС, CДN, БС и 
Xpвan;кa "Рађанска ИНИlUlјати
ва, имanаје 48 посланика. СНП 

у Будви учествује десет листа 
у Будви l'Ie 6ИП1 одржани редовни покални из60РИ, а пра

во гласа има 16.401 бирач. Из60рна номисија у тој опwrnни 
расније је yrвpдила редослед попип1чких парТМја. НОaJIИ
ција и група граЪана на пистм. Прва на пистм је ноапиција 
Бура буди Будву - СоцијaJIИСТМЧка народна партија и Демос. 
а други Демонратска партија социјалиста. Тре1'lи на листм је 
Црногорсна демонратска унија. четврти Уздигнимо Будеу -
Радомир Гленџа. пеТ\1 ГраЪансна акција. шести Демонратска 
Црна Гора. а седми коалиција Будва мора у нојој су ГП УРА. 
Социјалдемократсиа партија и ЛИ6ерална партија. СЛиједе 
ПОЗИП1внаЦрна Гора на осмом. Демократски фронt.на деве
том и СОЦИЈалдемократе на десетом M}кry. 

је имао 1б, Нова српска демо
кратија осам, а љп пет пред
стаанижа. Мјесто У црногор
ском naРЛЗМСIП)', са по jeдНlojlol 
пoenанкчlUIМ MjeCТOlol, заузеле 
су Демократска унија Алба
наца, коалиција Демокpan:ю.>г 
савез у Цриој Гори и Албанске 
алтернативе, Форца и Албан
ска коалнција Перспектива. 
Последљи нзбори , на којима је 
гласало 362.714 бирача, одржа
нн су 14. октобра 2012. године. 
Коалиција Европска Црна Гора 
- Мило Ћухановић освојиnа је 
39, Демократски ФРОIП ~o, Со
цијалистичка народна партија 
девет. Позитивна седам, Бо
шњачка странка три, Изборна 
листа мањинског а.1банског на
рода д,ва и Хрватска rpaђallcKa 
ИНИЦИЈатиВilЈсдан мандат. 

М .В , 


