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у РОЖАЈАМА ДПС И сд ОПОЗИЦИЈА 

Власт у рукама Бошњачке странке 
АПСОЛyrи)' еласт у Рожа

јама са 19 одборннчКЮt 
мјеста освојила Је Бowњачка 
cтpaнlQl коју је подржэло 50,8 
yкynHO нзашлих rnасача. Ова 
пaprnја је у пpeт.wдном С8]И8у 
ИNRЛа 17 иандат:L На другом 
!"јссту Је ДеIllО~ат.ска парти
Ја СОUИЈалиста КОЈа Је ОС80ЈКЛ8 

десет мандата, а имала је по
дршку од 27,8 БНра'Iа, што је 
за два одборннчка мјеста мање 
у односу на локалне изборе из 
2014. године. У JtОкanии пар
ламент I\е уl\и н Социјanдсмо
кpare, lФји су први пут ове п> 
дине самocranно Ilacтynили на 

локални .. нзборкма у овој оп
ШТИНН. они су уз подршку 4,2 
ОДСТО бнрачког 11{јanа осао
јклн чerирн waндaтa. У со 
yn83H Н Социјanдемократска 
пaprнја сајсднмм одборМИJCOW. 

што је за трн маље у односу на 
претходни сазив. Испод цензу
са су остали Демократска цр
на Гора, УРА, Покрет за про
.. јенс н коалиција Нова спрска 
демократија, као н СПП, која 
је у претходном манда1)' има
па једног одборника у Cкyn
I.II11tHH опurnше Рожаје. 
у бирачки списак у овој 

ОПUЛННН уписано је укупно 
22.037 бнрача што је у односу 
на 2014. годину више за не
што више од 700 rлзсзча. На 
јучерашње изборе юашло је 
01(() 12,5 хиљада rnасача. Ре
З)'Л'I'8'11{ ЦЕМИ-ја на основу 
узорка послије сто ОДСТО обрэ
ђеиих бирачхих мјеста у Рожа
јама показују да је преl(() пола 
rnacoвa. односио 50,8 ОДСТО, 
освојила Бошњачка странка. 
Слиједе листа за добро гра

ђана Ражаја. ПобјtAНН'Шl! 

Мило Ћующоаиh - 27,8 ОДСТО, 
Couијал.цемократе - иван Бра
јоаић - Досљедно за Ражаје -
12, 1 ОДСТО, СДП-за ПРОМјеие 
4,2 одсто. 
СПП - Хазбија Калач осво

јио је 2,5 ОДСТО rnасова. Алек
са Бечиh - ДeMoкpгre - П~ 
бједе, а ие подјеле 1;1 QlJ.CТO, 
Сложно за Ражаје - братски 
н искрено HarтpHjeд 0,8 ОДСТО, 
УРА - Хусеин Љаиh - Рожаје 
нзwа куhз 0,4 ОДСТО, Промјене 
за боље Рожаје - Акда Нкна 
КурпејО8иh 0,2 одсто. 
Према подацима ЦЕми

ја, Бошњачка страика има 19 
мандата, ДПС 10, сд четири 
и СоцијапдеМОкpIO"CltI пavтја 
један манд8Т. 

Носилац листе ДПС-а ~ 
авр Кап ... је казао да је 38До.. 
вољан пocт1lJ1fyтим peзynтa

""' .. 
ПАРТИЈЕ ПРОЦ МАНДАТИ 

Боwњачка странка - Рафет Хусоемћ 50,8% 19 

за добро rpoЬана Рожаја. П06једничкиl Мило Ђукановић 27,8% 10 

Социјалдемократе - Иван Брајовић - Досљедно за Рожаје 12,1% 4 

СДП - за Промјене 4.'" 1 

СПП - Хаэбија Калач 2,5% О 

дnetcc.a Бечић - Демократе - Побједе, а не noдјепе 1.2% О 

Сложно за Рожаје - братски и иа.рено напрмјед 0,8% О 

УРА - Хусеин Љаић - Рожаје кawa КYI'Ia 0,4% О 

Промјене за боље Рожаје - Аида Нина Курneјоеић 0,2% О 

ВЕЋИНА У ДДНИЛОВГРАДСКОМ ПАРЛАМЕНТУ И 
ДАЉЕ У РУКАМА ДПС-а 

Црн 
• 

-у по Један мандат 
Листа ДеNОкратске парти

је социјалиста <ДПС) - .,за 
добро ДaннnoВl-paдa! - МII
ло Ћукановиl\" освојиna је 18 
мандата, односно више од по.. 

лавине rnасова, 51,8 одсто, на 
јуче шршеним оп111тинским 
изборима у ТOJOI '-раду. 
Опооицина листа ,,Алек

са Бечиh - Дрктан Абаэовиl\ 
- ДaнКnOBrpa.ц за 21. вијек" 
је на Щ))'ГОМ Njecry са осво-

јених шест мандата, односно 
19,6 одсто rnасова. То су ре-
3}'1Jmli .IDје је сниOn презен
товао Центар за MOHНtopHнr 
И истраживање (ЦЕМИ) на 
осиову 1 оо ОДСТО обрађених 
бирачких мјеста. 
"народна maлицнја - Ча

сио за Даниловrpaд" освојила 
је трн ыaн.дara, ОДНОСНО 8,4 
олсто rnасова. Нова српска де
мократија у manнцији са По-

за добро гpatJaНa д..ниловградаl Мi-1ло Ћунановић 

Anенс.а Бечи~ - дlжтaн дбазовић - Даниловград за 21. вијек 

Народна ноanнција - Часно за д..ннловrpaд 

Нова cpncкa демокртија - Покрет за промјене 

Социјалдемократе - Иван Брајовић 

Марио МИЛНо1ћ - за прави Данилоarpaд - Права Црма Гора 

СДП - Ч3сно за пРОмЈене - Дражен Драгојевиl'l 

урд - Хусемн Љаић - Рожаје наWil кућа 

Про...јeнt' за 6ољ.е Рожаје - н1да Нина Курneјовић 

КPerOIOOI за промјене дощnа је 
до два мандата у Даниловгра
ду (6,5 одсто). ИC"nI број ман
Д)П8 (даа) освојиле су и Соци
јацдемохрате - Иван Брајовиh 
(5,7 одсто), док су по један 
мандат освојиле лнсте "мар
I(Q Милачиh - За правн Дани
Jl()Brpa.ц - Права l.4Iиа Гора'· 
(4,2 одсто) н сдп - Часио за 
промјене - Дражен Драгоје
BКn (3.7 одсто). 

51 .8% 18 

19,6% 6 

8,4% З 

6,5% 2 

5,1% 2 

4,2% 

З,7% 1 

0,4% О 

0,2% О 

---

- С 06зиpoN на то да је Бо- Остаје нам само да честитамо - МИ сио наш посао заврши-
шњачка странка на масти н БС-у на побједи - рекао је Капач. nи и noтnyнo смо задовољни са 

да је између локалних юбора Нocиnau nllCТC Соцнјамемо.. четири одборнкчка мјеста која 
запocnиna прсжо 500 Љy.ItИ, ка кpm. Фарух Кал... истакао је СМО освојили. Очиrnедно је да 
овај начин је створила mасачку вeJlНIФ 3аДОII()ЉCПЮ nocrnrnyrnм су остале партије пале у одио.. 
машннерију и бltJ10 је немогу- peзymaтoм. С обзиром ва то да су су иа претходне локалне избо-
I\e борlfI1i се пра11(в тога. Мн у претходиOhl мaидa'IY нмали два ре и ово нам даје за право да 
смо эадоВOJЬЮl што је ю60рнн (Џ\борничlС8 Njecтa, НCТ8КIIИ су да будемо презад08ОЉНИ - ka380 
дан протекао кopeiCПfО и у миру. су oдpaдкIIH посао ваљано. је КAnвч. 

АПСОЛУТНА ПОБЈЕДА ДПС-а У БИЈЕЛОМ ПОЉУ 

Формира11е власт 
без коалиције 

Лиcra .,за добро JlIЗI)ана Би
јелог Поља - Мило Ћухано.. 
виJI." освојиna је 58.8 одсто rnа
сова у Бијелом Пољу, или 25 од 
yкynHO 38 мaншrra. 
Градоначелиик Петар Смо

ловиli, који је био носилац ли
cre, истакао је да је оствареиа 
anconyrна побједа ове писте у 
Бијелом Пољу. 

- Хвала свима на демократ
ском процесу и дeMoкparcкoj 
вмосфери која је владала у Би
јелом Пољу, а посебно хвала 
оины rpaђaкныa којн су нама 
далн подршху. Оно шro је бит-
110 је да од сјутра cВJI заједно 
настаа.љамо реализацију k3J1Н
тanннx пројеката ка добробит 
свих rpal)aнa, ~ и каже на
зиа наше коалИЦИЈе, а са циљем 

0ПIap3lЫI НОВИХ радних мјеста 
и бoљer живота у Бијелом По.. 
љу -1C33ЗO је СмonовиJI. Н додао 
.да је pcзyлтar очеккван и да не
l\e IOИeвјеркти noвjepeњe шје 
су КN Бјелооољцк ухазали. 
На основу сто ОДСТО O6PaI)e

мих биpa<IXИX мјеста за Бијело 
Пол.е. листа..,за добро JlIЗI)а
на БијenOf" Поља - Mкno Ћу-
1WIовиI'I" 58,7 одсто rnасова, 
кпи 24 Maндara. ,ДФ - Бирај. 
Одnучи. Промијени! 9,4 од-

СТО, или ЧC'Пfри ма.ндата, ли

ста ,.Алекса Бeчиh - .lJPIrraН 
дбаэовиh - Бнјело Поље за 21. 
вијек" 8,5 одсто, или трн ман
mrra. "најбољи избор - Сouи
јaл.иcntчка народна партија" 
7,7 одсто, или 3 мандата. "сдп 
- за JlCН80Т У Бијелом Пму" 7 
одсто, ИЛИ три МаНДаТа, .. Ује
дињена Црка Гора - Горан да
КНIIOви!'i" 3,8 ОДСТО, или један 
мaндIП. "Српска коалиција -
СлавкоФyшml\" 3,1 одсто, или 
jtnaн M8НДIIТ. савез за помире
њс - Светисла. Перкшиll са 
1 ,1 ОЛCfO и листа ..за наш rpaд 
Бијenо Поље - Ј.4!нoropcка И 

СГПГ' са 0,7% ocraп:и су без 

"-'" 
Предсједник ОИК Бнјело 

Поље ДуШICO Војиlt08иli казао 
је да је изборни дан протекао 
у фер условима и да није било 
ИИ.ЈСДНОГ npиговора.. 

Право таса на .IЮII3IIlIИW из
бориыа у Бије.1ОЫ Пму имало 
је 40.235 rpaђaн, који су rnаса
лн на 103 бнрач:а мјеста. 
На 1КЖЗItНим юбориыа щ

JIaUtНN 20 14. године К11I8:ШОСТ 
је биna6ЏI ОДСТО,аод 38 од
борНИО дпс је имао 19, СНП 
7, сдп н ДФ по 5, а БС два од
бори,"", 

------------------------------------------------------
ПАРТИЈЕ ПРОЦ МАНДАТИ 

за добро гpatJaнa БиЈелог Поља - МиI10 Ђукановић 58,7% 24 

ДФ - Бирај. ОДl1y'tИ. Промијениl 9,/1% 4 

Anенса Бечић - ,!Ј,рИТCIн Д6азови~ - БиЈело Поље за 21. вијем 8,5% З 

Најбољм избор - СоцијалиrnlЧна НiI90дИа napтија 7,7% З 

СДП -за животу Бијело~ Пољу 7,0% 2 

Vjедињена. црна Гора - Горан Данмловић З,8% 1 

Cpnc:кa нoanиција - Славно Фyшrић З,I% 1 

савез за nOМИрење - Сеетислае Пepиwић 1.1 % О 

за наш град Бијело Поље - ЦpttOГOpcмa И СПП 0.7% О 


