2 страна

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
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2018.

ОДРЖАНИ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ПОДГОРИЦИ И ДЕСЕТ ОПШТИНА

Побједа

ПС-а, зрело

•
за оставке у ОПОЗИЦИЈИ
• ДПС освојио нај виш е гласо ва у девет општина. Демократе оствариле одл ичан резултат, СД најјач и у Плаву, а БС у Рожа
ј а ма. Коал иција ДФ-СНП п остигл а лош резултат, као и СДП -Демос
• Изборни да н обиљежили ф изички напади активиста ДПС-а на чла но ве Демократа, УРА и Пра ве Цр не Горе
-~-.,..
коалиције, а Her.цje самocraлно ПOCПl

На јучерШЈЊИМ локалиим и3-

борима у Подгорици и десет
ОПШПIна иајвише rnасова освојила

је Демократска партија сouијanиста
(ДIlC), иег.цје самостално, а нег.цје
као КQнсппуен'I' коалнције. У Пoдro

рнци је иа основу узорка иакон

100

одсто обрађеиих бирачких мјеста
евиденrnо да јсо листа ДПС "За добро
грађана Подгорице - Мило Ћукано
вић" освојила 47,9 ОДСТО rnасова (32
Манда1"а). Слиједе К9МИција Демо
крме - УРА са 25,5 одсто rnасова (17
мандата), дФ-сНГI 12,2 одсто тасо
ва (осам мандата), Социјалдемократе
5, 1 oдcro (11'и мандата). а Албанска

Amepнатива 1,6 одсто Оедан м~щдат).
Прн садашЊСМ стању, испод цензу
са и без мандаrз остале су коалици
ја СДП-Демос - 2,% ОДСТО rnасова

(ова коалиција је нв граници цензуса
н ОИК мора пребројати сваки rnас),
Права Цриа Гора са 2,4 одсто тасо
ва, Уједињена IlJ:1Ha Гора са 1,3 одсто

тасова,

rpyna

грађаllа Саша Мијо

ВIlЬ - ПобједнИI( од ријечll са 0,7 од
cro тасова и Српска коалиција mjaje
ОСlЮјила 0.2 Од'-'ТО rnасова.
ДПС је освојио lIајВllше rnасова на

изборима у де5СТ OI1штннв. ИДемо
кратска Црна Гора је, нещје као дио

rna добре резутате, нмајући у вlЩY
да је у већини општнна најјачи опо3ИЦИОlfИ субјект. Социјалдемократе
су иајјачи субјект у Плаву, док је у
Рожајама побједу однијenа Бошњач
ка CЧWIка. Коалиција ДФ-СНn није
оcrnaрила значајније резуЛ'l'ате,

као

ии савез СДП-а и Демоса. У ПCUUO
рици је, према подацима Ue1f'l'Pa за
демократску транзнцију, пред затва
рање бнрачких мјеста rnасало 64.2
ОДСТО биpatiа. У Кonawину је rnасало
79 oncro бирача, а у Пљевљима 73 од

cro.
за лош избории реЗУ.rrтa'l' опозици
је, како се оцјењује у највеЬем дије
nу опозиционе јавиOCПl, одговориост
треба да сиосе лидери странака, по
себно ОНИ који странке воде децени

јама.
Демократска

napnija

социјanнста

побиједила је иа локалним изборима
у Колawииу са освојених 39,3 одсто
rnасова, иако је у пporeJU'IОМ Мандату
маст у '!'Ој ОПШПIии имала опозиција.
Н а основу сто ОДСТО обрзђеиог бирач

ЈОС)г 'l'Ијела у Колawину, Демократска
Црна Гора освојила је [8,5 oдcro rnа
сова, савез Демократског фроllТа н

Социјan истнчкс народне партије 15,3,
а rpyna 6ирача Шуле и Микан заједно

са '1'ађапима Колашина 9,5 одсто rnа
сова. Социјалдемократе је подржanо
8,4 oдcro бирача, а Социјanдемократ
ску партију 6,8 одсто. Цензус иије

родна партија освојио је 22,6 одсто н
имahе седам одборника, а Демократ
ска Црна Гора 21,6 oдcro rnасова, од

прешла Уједињена Upиа Гора.

ДПС Црие Горе побиједила је на
локалним изборима у Шавнику са
63,4 одсто освојених rnасова.. На

Демократска партија социјалиста
побиједила је на локалним изборима
у Даниловграду, са освојених 51,8 од
сто rnасова. На осиову сто одсто об
рађеllОГ 6крачког ПIјenа, коалиција
ДеМОКРiПСICе Црие Горе и ГрађансlOOГ

покрета УРА освојила је

19,6

одсто

rnасова, HapoдIla коалиција 8,4 ОДСТО,
а коалиција Нове српске деt.lокрагнје
и Покрета за промјеие 6,5 одсто. Со
цнјалдемократеје ПQЦJJжвло 5,7 oдcro

rnасача, Праву Црну Гору 4,2 одсто. а
Социјалдемократску пщrrnју 3,7 од

cro.
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пaprnја социјалиста -

34,4 ОДСТО, илн
14 мандата. Слиједе Социјалдеr.40кра
те (СД) са 18,6 oдcro (осам Манда1"а),
Бнрам Бар 12,6 oдcro (пет мандата),
Демократе и УРА 11,4 одC'l'O (четири

осиову сто oдcro обрађеиог бирачког

мандата), Социјалдемократска парти

"!'Ијenа, коалиција ДФ-а н Социјалн
стичке народне пaprије освојила је
24,3 одсто rnасова, а Демократска цр
на Гора 12,5 oдcro.

ја 6,6 ОДСТО (два мандата), Демократ
ски фронт и снп 6,3 одсто (два ман
дата), Бошњачха страJlка 4,1 одсто
(један мандат), а Права Црна Гора 3,1
ОДСТО, 'го јест један маидзт.
Демос је освојио 1,2 oдcro, Албан

Резултати ЦЕМИ-ја иа осиову
узорка послије 97 одсто обрађених
бнрачких мјеста у Бијелом Пољу по
казују да ДПС има
(25 мандата).

58,8 oдcro

Листа ДФ-а освојила је

rnacoвa

9,5

ОДСТО,

или четири Мандата, савез Демокра
та и УРА 8,6 oдcro, или 11'и Мандата,

ци за Бар

0,8 ОДСТО, 1<30 И

Реформа за

Бар, и они су ocraли испод цензуса.
У Пљевљима је коалиција ДПС

СД-БС, иа основу

100

одcro обрађе

мих бирачкнх мјеста Центра за де
мократску транзицију, освојила 53,9
ОДСТО, Демократе 18,4, коалиција

Коалиција ДемокрЗ'I'CКС партије со
цијалиста и Социјалдемократа UpHe
Горе побиједилаје на локалним избо
рима у Жабљаку са освојених 55,7 од
сто rnасова. Та коалнција у локалном
парлаыекry имallе 18 одбориика. На

urro јој доноси 11'Н
6,9 oдcro (два мзн
д3'l'3), Уједињена Цриа Гора - Горан
Даниловиh 3,8 одсто Оедан r.4aндaт), а

основу сто одсто обрађеног бирачког
1'Нjen~ коалиција mjy чине Демо

лиција са 2,9 oдcro, Савез за помире
ње - СВC'fИC1Iав Перкшиlll, 1 одcro и

Резултати локалиlfX избора показа
ли су да опозиција не може пpaкrnч
но да се нада формираљу MacnI нн У

кратскн фронт и Социјалистнчка на-

Црногорска и СШl са

једиој општ1!ин r;цje се јуче rnасanо.

СНП

7,7

одсто,

мандarn, сдп

испод цензуса осталн су Српска коа

ПОГЛЕ

0,7 ОДСТО.

ИЗ УГЛА

нсд-снп-љп
Спас Плеваља"

вља свима"

13,5 одсто савез ,,за
12,6, а листа ,,I1љe

1,6 одcro mасовз.
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носно шест.

Резултan! из Бара показују даје нај

више mасовз освојила ДeMoKpгrcкa
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- ЕУ у својој породици не ~ЛИ
:ЈеМЈЬУ У којој убијају и р.ањаеају
ноемнаре на упици и у којима 6ити
НО8МНар не npeдc1a81ba rqжвилегмју

него ~iњe опасно занимање.

дЕЈАН "ИnCИlAЦ,

ДИРЕМТОР
МСТРАЖИВАЧКor
ЦЕНТРА MAHe-.

