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 Значајан пад Демократске партије социјалиста (ДПС), скок Социјалдемократске партије
(СДП) и нешто лошији резултат партија власти на државном нивоу у односу на 30. август
прошле године.

  То је резиме јучерашњих локалних избора у три општине - Мојковцу, Петњици и
Цетињу.   

Политички аналитичар Милош Бешић оцјењује да су грађани јуче послали поруку ДПС-у
– да треба нешто озбиљно да мијења у својој политици, али и партијама нове власти да
морају да буду сложне, ако мисле да задрже њихово повјерење.

  

Након шеснаестогодишње власти, ДПС ће у опозиционе клупе мојковачког парламента.

  

Ова странка, заједно са Социјалдемократама и Либералном партијом, освојила је у
Мојковцу готово 400 гласова мање него на прошлогодишњим парламентарним изборима.
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Тако је остала иза досадашње опозиције, која има укупно 17 мандата, иако је већини
пала подршка у односу на 30. август прошле године.

  

И на Цетињу пад владајућег ДПС, и снажан раст СДП.

  

ДПС је добио чак 1.700 гласова мање него прошле године, а СДП је скочио готово 10
одсто, и сада има 670 гласова више него 2020.

  

Демократска Црна Гора (Демократе) и Грађански покрет УРА остали су без два односно
једног одборничког мјеста, док је Стара Гарда Либералног савеза Црне Горе скочила са
два на три.

  

ДПС је освојио апсолутну власт у Петњици – али су и тамо у односу на прошлогодишње
изборе имали око 600 гласова мање.

  

У овој општини расли су Бошњачка странка (БС), Демократе и највише Странка правде и
помирења.

  

Политички аналитичар Милош Бешич констатује да пад излазности на јучерашњим
локалним у односу на прошлогодишње парламентарне изборе осликава незадовољство
грађана и влашћу и опозицијом.

  

Пад ДПС по њему значи да грађани траже корјените промјене у тој странци.

  

"Да козметичке измјене неће бити довољне, и они поручују да нешто мора да се
промијени озбиљније у њиховом приступу, њиховој политици, кадровској политици.
Мислим да је то коначно и ДПС-у јасно", истакао је Бешић.
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Јасно је, каже Бешић, да највише разлога за славље има СДП.

  

"Они су у ситуацији да се апсолутно питају када је нова власт у питању на Цетињу. И
врло је битна симболичка порука да то аутентично ткиво, грађанско, процрногорско се
креће ка њима. Проток времена доводи до губитка гласова ДПС-а, али ти гласови не
одлазе у супротан блок и већ да је СДП превасходно исходиште незадовољних ДПС
гласова", рекао је Бешић.

  

А како су бирачи задовољни Уром, Демократама и ДФ-ом, које чине власт на државном
нивоу?

  

"УРА, без обзира на то што има релативан пад у укупном броју гласова, у све три
општине они су нешто пали, али с обзиром на њихову врло непријатну ситуацију, рекао
бих да могу бити више него задовољни као и Демократе који имају релативан раст. Не
видим неког посебног разлога за задовољство за ДФ. Да, узеће власт у Мојковцу, није
то проблем, али просто морају да прате шта је порука њиховог бирачког тијела. Они су,
не тако изражајно као ДПС, али ДФ је узео мање гласова у укупном збиру него што су
узели 30 августа 2020", рекао је Бешић.

  

За то су сами криви, оцјењује Бешић јер, како истиче, три владајуће коалиције нијесу
сложне и шаљу опречне поруке.

  

Све што се јуче десило, закључује, је јасан сигнал грађана да...

  

"Ми не желимо да се врати ДПС, зато што просто нијесу били довољно добри, нека
нешто озбиљно промијене, ако мисле да гласамо за њих, једнако - ми смо врло критични
према новој власти али та наша критика према новој власти није довољна да би поново
гласали за ДПС", рекао је Бешић.

  

(Вијести)
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