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POLITIКA 

BEZ PROMJENA NA LOКALNIM IZBORIMA 

Opozicija 
odbranila 
Berane, 
DPS Ulcinj 
В 

erane се ostза 
оpoz.јсјопа opsti
па, dok се Demo
kratska partija so

cijalista (DPS) и formira
пје vlasti u Ulcinju тасаа 
da trafi saveznike medu 
albanskim - nacionalnim 
sшnkamа, pokaza1i ЗU re
zultati jueerasnjih аЬоса u 
tim орјtinата. 

КоаЈјсјја "ZШауо Беrа
пе", sa 14 mandata. i !)е
тоkrзиIш Crna Gora sa 
ёеtiЛ odЬоrШЬ imaju ро
trebnu veCinu za (оrшi

ranје vlasti u tom gradu, 
dok је koalicija Demokrat
ske partij socijalista, so.. 
cija1demokrata i ~пјаёkе 
stranke osvојПа 17 man
data. 

U odnosu па izbore 2014. 
godine koalicija "исауо 
весапе" јта ёем тао
data manје, dok koa1iciia 
koju predvodi DPS Ьсој 
mandata identiam опот 
koji је ратја мlla Duka
поујСа јта1а рпје ёеоп 

godine kada је па lokalnim 
izborima nastupila saшо
stalno. 

козliсјја SOcijaldemo-
kratske ратје (SDP) i De
mosa, Gradanski pokret 
URA i lista "Rijee - Vladimir 
вato DurШс" nijesu preSle 

_. 

Rezultatr rzЬora u U\cinJu 

сеnzш. SudeCi рсета зјпое 
оЬјауlјеnim podaciша, 00-
bomike u lokalnom РМ
la.mentu пеее im.ati ni 
Scranka pravde i ротј
сепја, Нзtй -Glas naсoda za 
Веranе" kэо ni lista "На
predno Веranе". 

Nosilac liste "Zdravo Ве
rane" i aktuelni grado
naCelnik DragosJav 
~1dC, kazao је da su се
zultati pokazali da је ta 
koalicija zaslufila роУје
сепје јес је OOgovomo rз
dila. 

"DPS је u Весanaта iz
gubio ovog puta, јес su 
biraCi dali prednost 
po~tenju u odnosu па zlou
роиеЬе. Весапсј su роо
иН da nikad пеее izgubiti 
cast, bez obzira па pritiske 
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DPS-a", kazao је Ьюс 
рrзееп skandiranjem oku
plj.enЉ pristalica. 

SCekic је kazao da se па
kon konaCnog рсеЬсојаvз
пја rezultati mogu dOOatno 

Rezultatllzbora u Beranama naCno naјјаеа pзrtiја u gra
du. 

NazivUste 

КoaIJф .ldnwo8nne" 
OPS-SD-BS 

GOOI 

рсотјјеniа u korist оро
zicije. 

ProglaSavajuci pobjedu 
оpozјсјје u Веrзnaта, 

predsjednik ОетоПаtй 
А1еЬа В«iC је Iшzaо da је 
vlast u tom gradu saeuvзnа 
zahva1jajujuCi Оетотtз
та. on је kazao da је DPS 
zabiljefi1a pad оо 20 odsto 
u odnosu па izbore 2014. 

gOOine 

broi таnda" 
14 

17 

4 

"DPS је 2014. јтао 17 
mandata, koliko јта i sada 
u koaliciji sa вs i soci
jaldemokratama. Deшо
krate su osigurale rast оо 
ио OOsto u Веranата u 
odnosu па рмlатentarпе 
аЬосе 2016. То је rezultat 
terenske Ьтрапје parti
је", kuao је вeCic. 

Nosilac izborne liste "Ве
сапе pobjeduje" вogda.n 
Fatic priznao је роси, ј8-
tieuC:i. da је о 5vemu 
odluCiva1o 7s do 80 glasova 
ЫсаСа. Fatic је istakao da је 
koaHcije јтаlа 1.600 gla-
50уа vise оо коаНсјје 
"Zdravo Вerane", а 6.000 
glasova уј§е оо Оетот
<а. 

MGradani Вerana 8U па
рrаvШ зvој аЬос. ттеЬа 
sacekati da "Zdravo Ьеса
пе" i Oemokrate Уоrшirзјц 
vlast~ оио је Fatic, na
уооее; da је DPS ројеd.i-

Fatic је kazao da nije ЬПо 
nepravilnosti u аЬотот 
procesu, ali da jeste ЬПо 
pritisaka па пјшоуе ы
raCe. 

Prema preliminirnim re
zultatima Centra za то
nitoring, DPS i Forca su u 
Ulcinju osvoji1e ро devet 
mandata, i za Уоrшiranје 
vlasti изfјее podrsku пеке 
оо a1banskih рзrtiја i коа
Исјја које su uSle u lokalni 
parlament. 

Кoalicjja ОетоПаtзке 
pзrtiје, PerзреЈсоуе i Ое
mokratskog saveza u Стој 
Gori, koju predvodi Fatmir 
I)@ka. озvојНа је sedam 00-
bomickih mandata, dok su 
SOCija1demokrate i !>ето
ЈааtзЬ unija AlЬanаса 
(DUA) Мehшeta zenke 05-
уојШ ро tri ооЬошiсЬ 
mjesta. Те аЬоrnе liste 
mogle Ы Ыа potencijalni 
saveznici DPS-u u Уоnni
ranju уlзsа u Ulcinju. 

Lider Ротсе i aktue.lni 
gradonaeelnik Nazif cun
gu kзио је da се se faliti 
zbog izbornih перrзујlпо-
8ti, dok је predsjednik u1-
cinjskog DPS-a Ljoro Nre
)dc rekao da su se nada 10 
mandatu u grad5kom par-

Sl.avl]e pr\staLIa koaLlcl]e "Zdra\l'O Вerane~ 


