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ДАНАС ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ГЛАВНОМ ГРАДУ И ДЕСЕТ ОПШТИНА

Битка за слободну Подгорицу

На изборима у главном граду Црне Горе учествује девет листа, које ће се надметати за 61 одборничко мјесто
у градском парламенту
На изборима у Плаву у коалицији ће наступити ДФ и СНП, док
ће самостално изаћи СД, ДПС,
АА, Демократска Црна Гора, БС,
СДП, Странка правде и промјена
и Група грађана „Бирам Плав“.
За одборничка мјеста у рожајском парламенту бориће се ДПС,
СДП, СД, Демократе, УРА, Покрет за промјене (ПзП), Странка
правде и помирења (СПП) и БС.
На изборима у Пљевљима
учествоваће коалиције Демократска народна партија, Покрет
за Пљевља и Права Црна Гора,
Нова српска демократија (НСД)
– СНП – ПзП, и ДПС-СД-БС. У изборној трци биће и Демократска Црна Гора и грађански савез
„Пљевља свима“.
На изборима у Даниловграду
наступиће четири коалиције, и
то: Демократе и УРА, НСД и ПзП,
ДНП, СНП и Југословенска комунистичка партија Црне Горе,
ДПС и ЛП. За учешће у локалном
парламенту самостално ће се бо-
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Подгорици и десет општина данас се одржавају локални избори, од којих су
свакако најважнији они у главном граду Црне Горе.
На биралишта, поред грађана Подгорице, излазе и житељи
Голубоваца, Шавника, Жабљака,
Бара, Плава, Пљеваља, Рожаја,
Даниловграда, Бијелог Поља и
Колашина. Гласачка мјеста отворена су од 7 до 20 сати.
Из Министарства унутрашњих
послова саопштено је да право
гласа на локалним изборима
има 306.722 грађана.
Право гласа у Подгорици има
134.991 грађанин, а у Голубовцима 11.948. Бирачко право у Шавнику има 1.723 грађана, Жабљаку
3.101, Бару 38.235, Плаву 9.145, а у
Пљевљима 26.037 грађана.

Гласачка мјеста отворена од 7 до 20 сати
У Рожајама право гласа ће искористити 22.037, у Даниловграду 12.752, Бијелом Пољу 40.235 и
у Колашину 6.518 грађана.
На изборима у Подгорици
учествује девет листа, које ће
се надметати за 61 одборничко
мјесто у градском парламенту.
На гласачком листићу налази
се коалиција “За добро грађана
Подгорице Побједничка коалиција Мило Ђукановић”, коју
чине ДПС и партнери - Бошњачка странка, Либерална партија,
Демократска унија Албанаца и
Црногорска, уз подршку Позитивне Црне Горе. Носилац ове изборне листе је Иван Вуковић.
На изборима ће у коалицији
наступити Демократски фронт и
СНП, а носилац листе “Све за мој
град” је Славен Радуновић.
У изборној утакмици ће се за
одборничка мјеста борити и Уједињена Црна Гора. Носилац лис-

те “Уједињена Црна Гора, Горан
Даниловић - Озбиљни људи за
озбиљан град” је Данило Јокић.
На листи се налази и Права
Црна Гора. Носилац листе “Марко Милачић - Да Подгорица буде
породица Права Црна Гора” је
Владислав Дајковић, а на изборима ће учествовати и Грађански
савез за промјене (СДП и Демос
Слободни грађани). Носилац ове
листе је Иван Вујовић.

На изборима ће учествовати и
“Група грађана - Саша Мијовић,
Побједник од ријечи”. Носилац
ове листе је НВО активиста Саша
Мијовић. На гласачком листићу
налази се и коалиција “Подгорица за 21. вијек”, коју чине УРА
и Демократе. Носилац листе је
функционер Демократа Владимир Чађеновић.
У изборној утакмици учествује
и листа “Социјалдемократе - Дос-

Преко 1.000 посматрача ЦЕМИ и ЦДТ
Центар за мониторинг и истраживање акредитовао је у
Државној изборној комисији 836 посматрача, а Центар за
демократску транзицију 216.
Представник ЦЕМИ Иван Вукчевић рекао је да ће та организација пратити изборни процес на бирачком мјесту, рад
Државне и општинских изборних комисија, као и вршити паралелно пребројавање гласова.
Он је позвао грађане да пријаве неправилности уколико
их уоче у току изборног дана.
Вукчевић је најавио да се прве пројекције прелиминарних
резултата могу очекивати након 22 сата.

љедно за Подгорицу”, а носилац
је Ђорђе Сухих. У изборној трци
у главном граду учествоваће Албанска алтернатива, а носилац
је Ник Ђељошај. На изборима у
Голубовцима учествоваће ДПС,
Грађански савез, УЦГ и СД, а у
коалицијама ће наступити ДФ и
СНП, те Демократе и УРА.
У Шавнику ће на изборима учествовати ДПС-СД, Српска коалиција, а заједнички ће
наступити СНП и ДФ, као и Демократе и УРА.ц За одборничка
мјеста у жабљачком локалном
парламенту бориће се Демократска Црна Гора и коалиције ДФСНП и ДПС-СД.
На изборима у Бару учествоваће шест партија, двије групе
грађана и три коалиције.
Самостално ће наступити ДПС,
Права Црна Гора, СДП, СД, Демос
и БС, а у коалицији Демократе и
УРА, ДФ и СНП, и Демократски
савез Албанаца и Демократска
партија. Као група грађана кандидовале су се листе „Реформа за
Бар“ и „Радомир Цакан Новаковић – Бирам Бар“.
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рити Социјалдемократе, СНП и
Права Црна Гора.
На изборима у Бијелом Пољу
учествоваће Српска коалиција,
СДП, Уједињена, ДФ, СНП, Савез
за помирење. У коалицији ће
наступити Демократе и УРА, Црногорска и СПП и ДПС, БС и СД.
За власт у Колашину бориће
се пет политичких партија: ДПС,
СДП, СД, Демократе, Уједињена
Црна Гора, коалиција ДФ и СНП и
Група грађана “Шуле и Микан са
грађанима за Колашин”.

ПРЕДСЈЕДНИК ПЗП НЕБОЈША МЕДОЈЕВИЋ САОПШТИО

Марковић зна ко стоји иза рата нарко-кланова

Медојевић

Предсједник
Покрета
за
промјене и један од лидера Демократског фронта Небојша
Медојевић сматра да премијер
Душко Марковић зна ко стоји
иза рата нарко-кланова у Црној
Гори, додајући да су у питању
Агенција за националну безбједност и власт.
- Сукобе у јединственом
которском клану иницирала је АНБ, јер су процијенили да постоје
тенденције да дјелују
независно од режима и
АНБ-а. Нико се не сјећа
да је читав сукоб, који
је однио 25 живота, почео безазленим рањавењем у ногу. Потом до-

лази до подјела у јединственом
которском клану који је настао
под контролом АНБ и режим је у
паничном страху иницирао рат
кланова, навео је Медојевић на
свом ФБ профилу.
Према његовим ријечима, овај
рат сада поприма све обрисе сукоба карактеристичних за обрачун мафијашких породица.
- Крушчић није био “војник”
већ “цивил”, али у блиским
пријатељским односима са вођама Шкаљарског клана. Оваква
брутална ликвидација у сред
бијелог дана, с леђа, са овјеравањем је бацање рукавице у
лице вођама Шкаљараца и значи подизање љествице, сматра
Медојевић. Како је навео, ликви-

дације “цивила” су ријетке у мафијашким обрачунима.
- То појачава сукобе и изазива другу страну која “мора”
одговорити још жешће, јер, у
супротном, губи се ауторитет и

Мафија је јача од слабе државе поједене
корупцијом
изазива сумња “војника” у чврстину вођа у нападнутом клану.
Ако Шкаљарци не одговоре још
жешће и бруталније, то би било
доживљено као кукавичлук и
предаја, казао је Медојевић.

По његовим ријечима, добри
познаваоци односа између сукобљених кланова знају да је Кавачки клан под заштитом АНБ,
тужилаштва и судова, односно
режима, тако да ће ово убиство
додатно дестабилизовати ситуацију у Црној Гори и довести до
ескалације насиља.
- Давно сам упозорио режим да
је идеја да иницирају сукобе унутар Которског клана погрешна и
да ће довести до дестабилизације
прилика у Црној Гори и угрожавања безбједности државе. То је
гашење пожара бензином. Ствари су измакле контроли. Мафија
је јача од слабе државе поједене
корупцијом. Нека нам је Бог у помоћ, закључио је Медојевић.Ђ. С.

