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ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА ОСВОЈИЛА 32 МАНДАТА У СКУПШТИНИ ГЛАВНОГ ГРАДА 

Без промјене 
у Подгорици 
Коалиција .. За добро 

грађана Подro~ице -
Мило Ћухановиh", mJY чиие 
ДПС, Бошњачка странка, Ли
бералиа партија, ДeMoкpвrcxa 
унија Anбанаца, Цриоro~ 
сха и Позитивна Цриа Гора, 
освојила је апoonутиу маст 
иа јучерашњим лok8Jlним Ит 

бор".' У Пoдropици. 
Та коалиција Ье у IIOBOW са

зиву Скynштние Главиог гра
да имати З2 одборника. 
Иако је ранијих roдюIа била 

пракса да се након проrnаше

ња побједе на изборима при
cтanицама у изборном штабу 
ДПС-а обрати 11редсједник 
странке Мило Ћуtallиови li, 
1'0 је овог пуга юocтanо. У 
изборllИ штаб синoh су cпI

ГnИ Иваи ByК08IJ~, иоскnац 
писте ДnC-a, и Владан Вуче
nиll, предсједних пoдropич
mr одбора ДnC-a. 
Према прелиминарним ре

зултarима, за коалицију "За 
добро грађана Подгорице", 
коју је предводио Иван Ву-

ковиh, rnасanо је 47,6 одсто 
6ирача, на основу чега су нм 
при пала З2 мандата. За коали
цнју ,,подгорнца за 21. вијек" 
rnасanо је 25,7 ОДСТО rpaђaнa, 
urro је освојених 17 мандата. 
док је kOМHцнja Демократ
ски фронт н Соцнјanнcmчха 
народна партија "Све за мој 
град" освојила 12,З ОДСТО, 
urro је осам мандата. За Со
цијanдемократе Ивана Бра
јоеиllа гnасало је 5,1 одсто 
граЈјана, urro им је доиијело 
трн одборничка мандата, док 
је Албанску алтериативу по
држало 1,8 ОДСТО грађана, urro 
им је доиијело један мандат. 
Испод цеизуса су остали 

Грађански савез за промјеие 
сдп - Демос, који је подр
жanо 2,9 одсто rpal)aнa, листа 
".марко Милачиh - да Пoдro
рица буде породица", коју је 
подржanо 2,З оДСТО бирача, 
Уједнњеиа Црна Гора - Гораи 
Даинловнl'i, за коју је rnаса
ло I,З одсто rpal)aнa, група 
грађаиа "Саша Мијоаиh - ПО
бједкик од ријечи", коју је по-

Ђукановићу 
истекла 

лична карта 

Предсједник Црне Го
ре МИ/IO Ћукано ... '" гла
сао је јуче у ош .Саво 
Пејановић-. Ђукановићу 
прилинQМ процеса иденти

фикације елeкrpoнсни апа· 
рат није могао да yo.iИ1il па
сош, нанон чега су цлаНО8И 

6ирачног одбора тражили 
њeroey nи'*ђ' карту. МеЬу
ТИМ, преДСједнин Црне ГО
ре је саопштмо да је нема и 
да N)' је истенла прије два. 
трмдана. 

држanо 0,1 одсто грађана, и 
"Српска kOМиција - Добрило 
Дeдeнh'", за коју је rnасanо О,З 
ОДСТО 6ирача. 
На локалним изборима 

укупно је rnасало 64,2 одсто 
6ирача. 
Прслимииарие резултате 

локалних избора саопnrrnо је 
центар за иониторинг (ЦЕ
МИ), који је пратио јучера
шљн изборни процес. 
Послаимк ДПС-а Мнnош 

Николиli саопwrио је да Је 
та najmfja у ПoдropltЦН осво
јмла anconутиу маст. Ои је 
оцијеиио да је сам избории 
дан прошао без неких вcl\нx 
непpaJlИ11НОСТ које би моrnе 
угрозити реryларнQCТ. 

Предсједиик Демократске 
IJЈше Горе, која иа нзборнма 
учествовала у коалицијн са 
УРА, Але .. "'t8 Бечнfi поручио 

је да дан протекао у 8К11fДe
мократском амбнјенту и да 
су имали настаВЗЈ: цетињских 

ахциоиих филмова. Ои је нс
TUIIO да је у Подгорнци била 
иајвеha 8ПcmиеНЦИЈа. 
-Сет је разлога за маљу И3-

-'~~' 

Излазност мања него прије четири године 
6ра 2016. ГOДI4Нt У Iloдropици је l'1>МO гла
ц имало 155.831 6ирача, а yнynнo је rnacano 
119.1.43 6иpaч,I. Нaт.w иэборима је yчecnю
вало 17 ЛМCR, a)fijeA/Ы48)' no6јцу од*јеna 
Је листа .СМГУРИИМ Нораномl дпс - ммno Ћу
ианоемћ·, моја је дo6мna '8.561 rnac. 

ДПС је на л~anним и36ооима у Подго
рици 201.4. годиlte освојио 49.146 гnacова, 
иnи 29 мандата, ДФ 30.002 rnacoea, или 17 
IoIандата. СНП 14.776 гмсоаа. иnм оса.! ман
ДгЈа. • кoanиција .Eaponcнo пице ПОдro9И
це. (СДП и ПоЭК1'И8е) 9.04 гласа. илм пет 
Matдa'ТI. An6aНOIa НOЗI1ИЦИЈа је npмje ЧImt
ри годин. имanг 1.342 rnac:a и ... је ушла у 
-..",....... 

на 08ИИ 1\CЖ.I11tИ4 lU60pимa 0ДЭИ8 6ирача 
~ био 6.4,2 одсто. што .. эмanю ~ него ка 
лoиanниt4lО6ормм. прије чmtfIМ roдмнe, к&

онто- да је ка macaњe М3аШПО 70.1 одсто гра&аиа. На ~ иэ6opммoI 16. 

ПАРТИЈЕ 

за добро граЬана Подгорице - Мкло Ђуиановић 

Алекса Бечић - дритан А6аэо ... l'I- Подгорица:Ја 21.вијек 

Д81сжрата<И фронт - Социјалистичка народна партија 

СоциЈаЛДewot<paТе - Иван Брајовиl'l 

ГраЬансни саве] за nPOloljewe СДП - ДЕМОС 

марио Мклачић • да Подгорица буде nopодица 

Албансиа алтернативal Altemativa Shqiptare 

Уједињена црна Гора - Г ораи Даниловић 

Група rpabaHa Сашо МијОВИI'I· Побједнин од ријечи 

Српска ноалиција - До6ркло Дедеиl'l 

лазНQCТ иа изборима. Први 
је замореиост 6ирачmг ти
јела коистантним изборним 
процесима. Имали смо море 
ииформација ових даиа да је 
вршеи прнтнсах иа оие што 

су запослени у локалној само
управи, тахо да је овога nyra 
логика бкла другачија. очито 
да смо имали апcmнеицију 
тp8lUfционалиих бирача јед
ног дИјела опозиције. Дали 
смо максимум, водили смо, 

по меии, нвјбољу кампаљу ко
ју су икада 8Одкле ове двије 
партије које су наступиле као 
коалиција. И сад кад бисмо се 
аратилн на почетак кампање 

не бисмо промијенилн ИН
шта јер смо ззиста дали свој 
макснмум - казао је Бeчнh и 
поручио да настављају да се 
бо",. 
ПрелсјСДИНk m УРА Дри

nи Аба30виfi казао је да до 
изборие побједе ие доводе 
партије на вnаCПI иеro "kРИ
мнналци којн су kOp}'МnиpaJlН 
од стране ДПС-а". 
-Жао ми је urro колеге из 

опозиције нијесу успјеле да 
анимира~у бираче. H8.U!a ко
алИЦИЈа Је показала да Је мо

дерна, европска, грађанска 
anтepHaтнвa- рекао је Абаэо
виl'I. 
Предстааник коалиције 

ДФ-СНП "Све за мој град!" 
Јован ВУЧУЈЮВиfi саопштно 
је да нијесу задОВОЉНИ резул
татима ових избора. Пocnanи 
су поруху опозицији да орга
низују протесте јер, како је 
истакао, pa.VlOгa имају иanре
тек, а ДФ и СНП he ии се при· 
дружнтн. 

- Наша коалиција се запа
rana за јсдннСТ1Ю опозиције 
јер је то једини IIачин да се у 
Црној Горн СРУШИ криминал
'IМ рсжим, али иаш позив иије 
дао резynтat. Тахођс, позива
ЛИ смо и да се ие расипају rna
оове на мane странке јер смо 
знали Ј:УДа 1'0 води. Нијесмо 
задоlOЉИИ рсзуnтaтнwа ових 

нsбopа. Пажљиво Ьемо их 
анализирати и доносlПН од

луке. ДФ и СНП нико ие м()оо 
же поколе6атн. Настављамо 

ПРОЦ МАНДДТИ 
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иашУ бескоNЛРОМИСНУ борбу 
против режима и за слобод
иу Црну Гору и очекујемо да 
се тако понашају и остали су
бјекти у опозицији - казао је 
Вучуровиl\. 
И.аи ВујовкЬ из Грађаи

ског саасза 3з промјене казао 
је да је према љиховим пода
цима њнхова kOМиција )'ШЛа 
у подгорички парламент, мн 

да иису задовољни 0CТ1I8pe

инм резултатом. 

- Очекиаалн смо бољн ре
зултат, разлога за то има аи

ше и субјектиаие и објектив
не природе. Та анanиза 1Iе тек 
услиједити, а на цијелој опо
знцијн је да преиспита своје 
политичко лјеловање н да га 
прнnаroдн ономе што јесу ПО
требе опозициоиих бирача. 
Свакако, ииа доста простора 
за побо.п.шањс onо)ищ.оие 
ПQIIнтнке. Анanюс резулта

та 1Iе услијеДКПI, а и пнтање 
ОДГОlOрНости 1Iе битн тelola о 
којој heMo разroваратм. То се 
подразумнјеаа-- рекао је Ву
јовнћ. 


