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ВЕСТ ПО ВЕСТ
ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ


СЕЛФИ КАО ИЗ
ФИЛМА "КУМ"
ФУНКЦИОНЕР ДПС Предраг Секулић поставо је на "Фејсбуку" селфи
који је направио у изборној ноћи,
а за кратко време фотографија
је постала прави хит на овој друштвеној мрежи. На фотографији
је у првом плану Секулић, док се
у позадини види Мило Ђукановић
који седи у фотељи, као и други
високи страначки функционери.
Ова Ђукановићева поза многе је
асоцирала на сцену легендарног
Кополиног филма "Кум".

АВГУСТОВСКИ БИЛАНС


СМАЊЕН ОТКУП
МЛЕКА
УКУПНА количина откупљеног
крављег млека у августу је износила скоро 2,27 милиона литара, 0,5
одсто мање у односу на исти период прошле године. Укупна количина прикупљеног крављег млека не
укључује количине из увоза.

ПОЗИВ ВИСОКОШКОЛЦИМА


ПОШАЉИТЕ
ПРИЈАВУ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ високошколаца за Програм стручног оспособљавања високошколаца почео
је јуче и трајаће до 18. новембра,
саопштено је из Министарства
просвете. Упутство за пријављивање корисника биће објављено
на порталу e-UPRAVE.

ГУЖВЕ НА ПУМПАМА


СКУПЉЕ
ГОРИВО
У ЦРНОЈ Гори ће од поноћи све
врсте горива поскупети пет
центи по литру, што је изазвало
гужве на бензинским пумпама.
Цене евросупера 95 и 98 октана
ће у наредних 15 дана износити
1,12 евра, односно 1,16 евра, док
ће литар евродизела износити 99
центи. Последње промене цена
горива биле су 23. августа.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС


НАГРАЂЕНИ
РАДОВИ

УЧЕНИК деветог разреда ОШ "Октоих" Шпиро Мугоша победник
је овогодишњег Литерарног конкурса за ученике основних школа
на тему "Свом учитељу/својој
учитељици захваљујем за", који
је Министарство организовало
поводом 5. октобра, светског Дана учитеља. Министарство просвете обезбедило је новчане награде за ауторе најбољих радова.
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ИАКО СЕ ЧЕКА ЗВАНИЧНО САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, ОПОЗИЦИЈА СЛАВИ

ВЛАСТ ВЕЋ
"СКРОЈИЛИ"

Савез ДПС са другим странкама не може да угрози ДФ, Демократска ЦГ и "Кључ"

Б

УДВАНСКА опозиција објавила је победу
на локалним изборима и најавила конституисање нове власти, иако се
званични резултати Општинске изборне комисије
још чекају. Локалну власт
чине странке окупљене
око Демократског фронта,
Демократске Црне Горе и

33 одборника. ДПС је
освојио 12 мандата, а нова странка,
ЦДУ "Волимо Будву", успела је да
обезбеди и трећи
мандат. Социјалдемократе имају једног одборника.
Челни човек листе "Волимо Бу-

- Уверени смо да ће
после избора бити
довољно памети и
разума код наших
политичких конкуконку
рената, као и да наш
супериорни програм

СПОРАЗУМ ПРЕ ИЗБОРА
ЛИДЕРИ странака које ће, како су казали имати власт
у Будви, Марко Бато Царевић, Драган Краповић, Божена Јелушић и Веселин Марковић, саопштили су да
имају неупитну већину.
- Ове четири странке су пре избора потписале Споразум
да ни у ком случају неће улазити у коалицију са ДПС. Пошто су прелиминарни резултати ОИК показали да имамо
већину, проглашавамо победу - казао је Драган Краповић,
вођа листе Демократа Будве.

Иванчевић: Уверени смо да ће и
после избора бити разума
Велике коалиције "Кључ".
Према резултатима ЦЕМИ
и ЦДТ, однос ове тројке у
односу на ДПС је 51,3, према 37,9 одсто, па ни евентуални постизборни савези социјалиста са другим
странкама не могу донети
промену.
Демократски фронт, Демократе ЦГ, коалиције "Будва мора" (УРА, ЛП, СДП)
и "Бура буди Будву" (СНП
и ДЕМОС), имају већину од

дву" Драган Пурко
Иванчевић, казао је
да ће његова странка сарађивати само
с онима који прихватају њихов програм, у супротном,
биће "часна опозиција".
Са освојена три
мандата у Црногорској демократској унији су
- задовољни. Носилац листе Драган Пурко Иванче-

вић каже да њихов програм
"није имао конкуренцију"
на овим изборима.

ЦЕНТАР ЗА МОНИТОРИНГ ЈУЧЕ САОПШТИО СТАВОВЕ О РЕГУЛАРНОСТИ

Хапшење
није омело
изборе

ПОТВРДА Нема промене у расподели мандата

Протести опозиције ипак могу довести до понављања

ПОДГОРИЦА - Хапшење држављана Србије уочи избора није угрозило изборни
процес, сматрају у Центру
за мониторинг, невладиној
организацији која је пратила
изборе. Представници ове
НВО на конференцији за

саопштио и у недељу. ДПС-у
припада 36, ДФ-у 18, Коалицији "Кључ" девет, Демократама осам, СДП-у четири,
Бошњачкој странци и Социјалдемократама по два, а
ХГИ-у и "Албанци-одлучно"
- по један мандат. Не чуди их

КУПЦИ ГЛАСОВА НА СЛОБОДИ
СУДИЈА за истрагу Владимир Нововић, после саслушања осумњичених М. М. и Б. Д, одбио је предлог Специјалног државног тужилаштва за одређивање притвора. Они се сумњиче да су починили
кривично дело повреда слободе опредељења при гласању. Прецизније, због сумње да су куповали гласове на парламентарним изборима одржаним пре три дана у Црној Гори.
С. Ђ.

новинаре изјавили су да је
неправилности било, наjвише због необучености бирачких одбора, али, по речима
извршног директора Златка
Вујовића, инсистирање опозиције на непризнавању могло би да изазове протесте и
нове изборе.
- Нема промене у расподели мандата које је ЦЕМИ

тражењу било каквих компромиса због искључивог
учешћа у власти, него у
разговорима о реализацији
нашег програма - казао је
јуче Иванчевић.
Будва је претходних ме-

што Државна изборна комисија није, иако је требало, у
понедељак до 20 сати да саопшти прве, прелиминарне
резултате.
- Проверавају се записници. Сви чланови владајуће и
опозиционих партија, а има
их 26, морају да их потпишу
- рекао је Златко Вујовић.
Долазак великог броја

грађана из иностранства на
гласање у овој организацији
сматрају проблемом на који
су већ указали.
- У бирачком списку постоји велики број грађана
који не испуњава темељни
услов - резиденцијални. Или
су се људи лажно пријавили,
или нису одјавили пребивалиште. И ту је реч о десетинама хиљада. Део њих је
дошао и остварио бирачко
право према закону. Ми смо
инсистирали на измени закона, разговарали са министром унутрашњих послова,
предлагали теренску проверу, како је случај у Хрватској
- појаснио је Вујовић.
На новинарско питање како коментарише оцену страних посматрача, конкретно
ОЕБС-а, да су избори били
фер и демократски и да су
одраз слободне воље грађана.
Када је реч о хапшењу
"терористичке" групе, у ЦЕМИ-ју, очекују да надлежни
одраде свој део посла.  Б. Р.

за Будву, може бити
тачка окупљања за
свеукупну добробит
нашег града и свих
грађана. Наша парпар
тија и наша изборна
листа, неће учествовати
у испразним политичким
комбинаторикама, нити у

сеци била у центру пажње
због многобројних афера,
судских процеса и нагодбе
њених челника са тужилаштвом. Уколико се нешто
драстично не промени,социјалисти ће после деценијске власти отићи у опозицију. 
С. ГРЕГОВИЋ

У КОТОРУ, НЕИЗВЕСНО КО ЋЕ ЧИНИТИ ВЕЋИНУ

Рачуницу праве и
власт и опозиција

КОТОР - На локалним изборима у Котору учествовало
је 12 партија, али нико није
освојио апсолутну већину,
па ће будућу власт чинити
више партија, а калкулације праве и ДПС и опозиција.
Оцењујући резултате локалних избора председник

власти у Котору, без ДПС.
Сличну поруку упутили су
медијима и из Демократског фронта, уз оцену да су
Которани свесни да им је
потребна промена и да се у
граду десила "детронизација" ДПС-а.
У СДП-у признају да су

ШИРОКЕ КОАЛИЦИЈЕ
С ОБЗИРОМ на то да је на ДПС освојио 12 или 13, а за већину од 33 одборника, потребно је 17, у овој партији рачунају на подршку Хрвата (ХГИ)
и Либерала, али и на СД. Прве две су освојиле по један, а Социјалдемократе два мандата, па им ни то не би било довољно за формирање
власти. Зато се надају и разговорима са партијама које су за ЕУ и НАТО.
Из угла ДФ, власт би чинила широка колиција са Демократама, СНП, СДП
и УРА. Они би заједно имали 17 одборника. Демократска ЦГ је освојила
пет мандата, а поновила је да ће преговарати са свима из опозиције.

ДПС истакао је да је ова
партија постигла бољи резултат него 2012. године, те
да их сада чекају преговори
са евентуалним сарадницима у ономе што јесте њихов
програм.
- С обзиром на то да смо
први пут учествовали на
изборима и освојили пет
мандата, презадовољни смо
- кажу Демократе Црне Горе. Они поручују да почињу
преговоре око формирања

очекивали нешто бољи резултат, а о преговорима
који треба да уследе разговараће кажу прво у својој
партији.
Которски ДПС очекује
подршку досадашњих коалиционих партнера ХГИ-а
и Либерала, а као новог могућег партнера Социјалдемократе (СД). Реч је, како
се истиче, о власти државотворних, грађанских и мањинских партија. 
В. В.

