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БРОЈНИ СКАНДАЛИ ПО КОЈИМА ЈЕ ГРАД ПОСТАО ПОЗНАТ ОПРЕДЕЛИЛИ БИРАЧЕ ДА ШАНСУ ДАЈУ НОВОЈ ГАРНИТУРИ

ДПС ЗБОГ АФЕРА ИЗГУБИО БУДВУ
Милова странка појединачно и даље најјача са 12 одборника, а опозиција заједно има 18

В

ЛАСТ у Будви, која
је осим престонице
црногорског туризма
последњих година словила
и за центар организованог
криминала, после више од
деценије могла би да измакне из руку ДПС. Грађани ове општине казнили
су партију која је владала
градом, за бројне афере по
којима је се Будва "прочула".
Све ово је исход још незваничних, али како кажу
у опозицији, тешко променљивих резултата. Наиме, ДПС је појединачно и
даље најјача партија, али
са 12 одборника без велике помоћи других неће
моћи да формира власт,
јер је за тако нешто по-

И КОТОРАНИ ИЗАБРАЛИ ПРОМЕНЕ
ДПС је, према још незваничним резултатима, изгубио власт и у
Котору, најстаријем бокељском граду који се последњих година
препознаје по обрачунима криминалних кланова. Као и у Будви,
ДПС је појединачно најјача партија и има - 12 мандата. Но премало
да би формирала власт за коју је потребно, као и у Будви, 17 одборника. Демократски фронт и Демократе су обезбедили по пет, СНП
И СДП по три, Социјалдемократе два, УРА и ХГИ по један мандат.
Простора за комбинације има, али уколико не буде драстичних и
неочекиваних "прелета" опозиција и у Котору преузима власт.
зборној кампањи истицала да ће са "онима који
прихвате њихов програм"
- има два одборника.
Актуелни
председник
општине из редова ДПС др
Срђа Поповић, казао је да
"још није све готово", јер
треба да се преброје гласови са три изборна места

ОКРЕЋУ НОВИ ЛИСТ
КОНАЧНИ распоред снага које ће водити две најпознатије приморске средине, будванску и которску, знаће
се након објављивања коначних резултата, али и коалиционих договора који ће уследити наредних дана.
Тек, бирачи у обе ове средине, чији су туристички и
културни потенцијали велики, одлучили су на недељ
недељним изборима да се окрене нови лист. И на њему се ис
исписује нова страница развоја ових средина, које, како
истичу у опозицији, треба да се убудуће препознају
по ономе што их је деценијама красило - а не криминалним аферама.

Царевић: У Будву је стигла слобода и
људи који ће град домаћински водити
требно још пет мандата.
На другој страни опозиција, која бар како је тврдила у кампањи, не жели
постизборне коалиције са
ДПС, има 18 одборника и
то по седам из Демократског фронта и Демократа
Црне Горе, по два из коалиција СНП-Демос и УРАСД-ЛП.
Социјалдемократе, који
и не крију да им је ближи
ДПС, освојили су један
мандат, а ЦДУ "Волимо
Будву", која је у преди-

и да се нада 13.
а можда и 14.
мандату.
Док се у
ДПС
надају
преокрету, у
ДФ већ славе.
- У Будву је
стигла слобода, дошла је демократија
коју су донели нови људи
који ће знати да воде домаћински некада најбогатију општину не само у
Црној Гори, чију су касу
испразниле бројне афере

ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ

- казао је лидер листе ДФ
Марко Бато Царевић.
Најпријатније изненађење избора и на државном
нивоу и у Будви су Демократе. Они ćе заједно са
ДФ чинити окосницу вла-

Пејовић: Грађани су се
одупрли притисцима

ДЕМОКРАТСКА ЦРНА ГОРА

сти у девастираној општини.
- Упркос бројним изборним
злоупотребама,
притисцима власти, наш
успех у Будви је тиме већи.
Народ је препознао искре-

ност, младост, поштење и
знање дајући нам поверење. Хвала свима који су
то учинили, одупирући се
притисцима. Мислим да
је све готово, да смо у Будви сменили власт, која је

била годинама генератор
злоупотреба - казао је за
"Новости" потпредседник
Демократске Црне Горе
Будванин Миомир Пејовић. 
С. ГРЕГОВИЋ

ШТА СУ У ИЗБОРНОЈ НОЋИ И ДАН ПОСЛЕ ГЛАСАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ ЈАВЉАЛИ СВЕТСКИ МЕДИЈИ

Странци: Превагнуо НАТО!
ПРОЗАПАДНИ ДПС

ПАРЛАМЕНТАРНИМ изборима у Црној Гори бавили су се регионални и
светски медији. Тако је, рецимо, московски дневник
"Комерсант", оценио да је
већина црногорских грађана гласала за улазак у НАТО и ЕУ.
Овај лист, како преносе
агенције, изнео је оцену да
су избори постали својеврстан политички дуел пре-

АГЕНЦИЈА Ројтерс је објавила да
је "прозападни ДПС на челу са
Ђукановићем у вођству", Би-БиСи је јавио да је премијер који је
обећао да ће увести Црну Гору у
НАТО у предности.
Британски јавни сервис објашњава да је глас за Ђукановића
био, заправо, глас за ЕУ и НАТО, а
глас против њега подршка онима који желе од Црне Горе да направе "руску колонију", пренела
је "Побједа".

Сви пренели
вест о победи
прозападних
политичара
мијера Мила Ђукановића
који се залаже за улазак у
ЕУ и НАТО, и проруског
Демократског фронта.
"Комерсант" додаје да
је једно од главних питања
које треба да
реши нови
парламент чланство земље у НАТО.
"Присталице уласка имају опипљиву
већину, јер поред потенцијалне владајуће коалиције,
чланство у НАТО подржава
и део опозиције", закључује
лист.
"Парламентска газета"

пише да је на изборима у
Црној Гори победила ДПС
и цитира шефа Комитета
Државне думе за спољну
политику Леонида Слуцког који каже
да је гласање
показало да
постоји доста
велики број
бирача са антинатовским расположењем.
"Њихов глас треба обавезно да буде саслушан при
формирању владајуће коалиције", сматра он.
- Више од 20 одсто, или

једна петина гласача гласала је за опозициони Демократски фронт који се
залаже за зближавање са
Русијом и против је увлаче-

ња Црне Горе у Алијансу навео је Слуцки.
"Њујорк тајмс" је јавио да
прозападни ДПС води и да
су управо ово избори који
ће одредити будућност Црне Горе, да ли у ЕУ и НАТО

или враћању савезништва
са Русијом.
Хрватска радио-телевизија објавила је да је Ђукановићев ДПС победник
избора, позивајући се на
податке ЦЕМИ-ја.
Гостујући у вестима "Ал
Џазире Балканс", Петар
Турчиновић, бивши амбасадор Хрватске
у Црној Гори и
декан Факултета за међународне односе
и дипломатију "Либертас",
закључује да су избори у
Црној Гори надишли простор Црне Горе и да имају
изузетно велики значај геополитичке природе, те да се
ради о такмичењу између
Русије и НАТО-а. 
В. Н.

ВЕСТ У СЛИЦИ
БАР - Где су се све налазила бирачка места по Црној Гори довољно
илуструје снимак који су направили посматрачи Центра за демократску транзицију. У насељу Комарно у Црмници код Бара, под државну заставу и војни шатор Црмничани су одлучивали коме да дају
глас на парламентарним изборима. Недалеко од овог места налази
се родно село Бранимира Гвозденовића, министра одрживог развоја и туризма, али је остало непознато да ли је министар приметио
нерегуларност на овом бирачком месту.
В. К.

НАПРАВЉЕН ПРЕСЕДАН СА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА


"ВАЈБЕР" ПОНОВО РАДИ

ПОДГОРИЦА - Интернет сервиси "Вајбер" и "Вотсап" поново су доступни корисницима, саопштиле
су компаније "Црногорски телеком", "Теленор" и
"М:тел".
Црногорска Агенција за електронске комуника-ције и поштанску делатност наредила је суспензију
забране коришћења поменутих апликација и других
сличних сервиса, која је током дана упућена свим теле
телекомуникационим операторима у Црној Гори.
У заједничком саопштењу три компаније наведено је да је забрана кориштења "Вајбера" и "Вотс-апа" суспендована од недеље у 19.30.
Оператори су били дужни да спроведу меру привремене забране коришћења наведених апликација јер су употребљене за "нежељену комуникацију", а у складу са одредбама Закона о електронским комуникацијама.

