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Лидер Демократске партије социјалиста (ДПС) Мило Ђукановић вратиће се на јавну
функцију после годину и по паузе, након што је изабран за председника Црне Горе
освојивши 54,1 одсто гласова, према прелиминарним подацима ДИК (Државне изборне
комисије). На изборе није изашло 190 хиљада бирача.

  

Кандидат већег дела опозиције Младен Бојанић освојио је 33,2 одсто гласова,
представница Социјалдемократске партије (СДП) Драгиња Вуксановић 8,2 одсто
подршке, док је за кандидата Праве Црне Горе Марка Милачића гласало 2,7 одсто
бирача.

  

  

Излазност на изборима је била 63,9 одсто, што је на нивоу претходних избора за
председника.

  

Прелиминарни резултати су саопштени на основу 97 одсто обрађеног бирачког
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материјала. Посматрачи избора, домаће и међународне организације су забележили
неправилности, уз оцену да оне не могу утицати на коначни резултат, док ће став о
регуларности гласања данас саопштити посматрачка мисија Организације за европску
безбедност и сарадњу (ОЕБС).

  

  

Мило Ђукановић: Моја победа значи подршку на путу Црне Горе ка ЕУ

  

Нови предсједник Црне Горе Мило Ђукановић је казао да су испунили обећање и
побиједили у првом кругу.
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  Он сматра да побједа значи подршку путу Црне Горе ка Европској унији.  "Убијеђен сам да нећемо изневјерити очекивања грађана и да ћемо у наредних петгодина направити тај завршни корак", поручио је Ђукановић у Старој згради Владе.  Навео је да цијени ентузијазам, лојалност и посвећеност грађана, и да је срећан шторазумију да ће тај пут довести до бољег живота иако имају проблема у свакодневномживоу.  Он се захвалио изборној инфаструктури ДПС и коалиционим партнерима и поручио дасу они "непобједива коалиција".  Ђукановић се захвалио свим грађанима који су учествовали на изборима без обзира закога су гласали.  Демократска партија социјалиста је раније прогласила побједу Мила Ђукановића наизборима.  Посланик те партије Милош Николић је казао да на основу 80 одсто обрађеног узорка,Ђукановић има преко 54% гласова.  Он је казао да се ради о великој и историјској побједи "у кампањи у којој је био сампротив свих".  Ђукановић 53.8%, Бојанић 33.5%, Вуксановић 8.3%...  22:32  На основу 100 одсто обрађеног узорка, ЦДТ резултати показују да је МилоЂукановић освојио 53,8 одсто, Младен Бојанић 33,5 одсто, Драгиња Вуксановић 8,3,Марко Милачић 2,7, Хазбија Калач 0,8, Василије Миличковић 0,4 и Добрило Дедеић 0,4одсто.  Младен Бојанић: Наставићу да се борим да ослободимо Црну Гору одЂукановићеве диктатуре  Црна Гора је бирала како је бирала. Ја сам поносан на свој резултат. Имали смо запротивника човјека који је заробио институције и државу, истакао је вечерас кандидатвећег дијела опозиције за предсједника Црне Горе Младен Бојанић.  "Ја ћу наставити да се борим и ово је добра основа за нову борбу. Увели смо новуреторику, Црна Гора то није препознала. Наставићу да се борим да ослободимо ЦрнуГору од Ђукановићеве диктатуре", казао је Бојанић.  

  Он је казао да у овом тренутку нем резултате избора и да неће говорити о томе.  Он се захвалио свим бирачима који су му дали глас.  Из ДПС поручили да неће бити другог круга избора  ДПС прогласио побједу Ђукановића: "Био је сам против свих"  Демократска партија социјалиста је прогласила побједу Мила Ђукановића на изборима.  Посланик те партије Милош Николић је казао да на основу 80 одсто обрађеног узорка,Ђукановић има преко 54% гласова.  Он је казао да се ради о великој и историјској побједи "у кампањи у којој је био сампротив свих".  Николић је најавио да ће се Ђукановић ускоро обратити из Старе зграде Владе.  
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  Присталице ДПС-а се окупљају да славе у згради старе Владе.  21:37 Узорак ЦеМи на 87% обрађеног узорка говори да Ђукановић има 53.9%, Бојанић33.5%, Вуксановић 8.1%, Милачић 2.9%, Калач 0.8%, Миличковић на 0.5% и Дедеић 0.4%гласова.  21:36 На основу 90.5 одсто обрађеног узорка резултати ЦДТ су сљедећи: МаркоМилачић – 2.7% Младен Бојанић – 33.3% Хазбија Калач – 0.9% Василије Миличковић –0.4% Добрило Дедеић – 0.4% Драгиња Вуксановић – 8.1% Мило Ђукановић – 54.2%  21:23 На основу 85 одсто обрађеног узорка резултати  ЦДТ су: Марко Милачић – 2.7%Младен Бојанић – 33.3% Хазбија Калач – 1.0% Василије Миличковић – 0.4% ДобрилоДедеић – 0.4% Драгиња Вуксановић – 8.1% Мило Ђукановић – 54.1%  21:20 Портпарол Социјалдемократске партије Мирко Станић каже да резултати којипристижу показују да имају подршку широм државе, али да је рано говорити о коначнимбројевима.  21:13 ЦеМи на основу 73.9% обрађеног узорка наводи да је Ђукановић на 53.7%,Бојанић на 33.7%, Вуксановић 8%, Милачић 2.8%, Калач 0.8%, Миличковић на 0.5% иДедеић 0.4%.   Грађани Црне Горе гласали су на председничким изборима, трећим од стицањанезависности. Биралишта су затворена у 20 часова. Излазност 64 одсто, почели дастижу и први резултати избора.    Results estimations according to 60.2% of polling stations sample processed: Milo Đukanović53,6%, Mladen Bojanić 34,1%, Draginja Vuksanović 8%, Marko Milačić 2.7%, Hazbija Kalč0.7%, Vasilije Miličković 0.4% and Dobrilo Dedeić 0.4% #ZaFerIzbore2018 pic.twitter.com/iR86LY4iJN  — CeMI (@CeMI_ME) 15. април 2018.     На председничким изборима учествовало је седам кандидата - владајуће Демократскепартије социјалиста Мило Ђукановић, већег дела опозиције Младен Бојанић,Социјалдемократске партије Драгиња Вуксановић, представник Праве Црне Горе МаркоМилачић, групе грађана Василије Миличковић, те кандидат Странке правде и помирењаХазбија Калач и представник Српске коалиције Добрило Дедеић.   Гласачко право имало је 532.599 грађана, који су гласали на 1.214 бирачких места.Изборе прати око 2.000 домаћих и међународних посматрача.  21.01 - ЦеМи на основу 60,2 одсто узорка: Мило Ђукановић 53,5 одсто гласова, МладенБојанић 34,1 одсто.  20:55 На 54.9% узорка ЦеМи, Мило Ђукановић има 53.6%, Бојанић 34%, Вуксановић7.9%, Милачић 2.8, Калач 0.7%, Миличковић и Дедић по 0.4%.  20:52 На 53.1% узорка ЦеМи, Мило Ђукановић 53.5, Бојанић 34.1, Вуксановић 8%,Милачић 2.8, Калач 0.7%, Миличковић и Дедић по 0.4%.  20:46 На основу 43.1 обрађеног узорка, подаци ЦеМи показују да Мило Ђукановићтренутно има 53.7% гласова, Младен Бојанић 34.2%, Драгиња Вуксановић 7.8%, МаркоМилачић 2.8%, Хазбија Калач 0.7%, Добрило Дедеић 0.5% и Василије Миличковић 0.4%.   20:38 ЦДТ је објавио да је коначна излазност 64%.   20:33 Милош Николић из ДПС је ТВ Вијести казао да очекује да ће вечерас славитипобједу.  20:29 Никола Јовановић из штаба Младена Бојанића је казао да је дата препорука да сене потписују записници на бирачким мјестима гдје је кршен закон и гдје је било изборнихзлоупотреба. Јовановић је открио и да су поднијели више приговора у току дана. Он јеобјаснио да је приговор одбијен због преурањености захтјева.  20:23 ТВ Вијести је објавила податке ЦеМи на 10.3% узорка. По тим резултатима, МилоЂукановић има 55.9%, Младен Бојанић 34.1%, Драгиња Вуксановић 5.5%, МаркоМилачић 3.5%, Хазбија Калач 0.5%, Добрило Дедеић 0.3% и Василије Миличковић 0.2%.   20:14 Ни Младен Бојанић није у свом изборном штабу у овом тренутку, а на ТВ Вијести јеНиколета Ђукановић из ЦеМи открила да су приговори Бојанића били везани заизвјештаване неправилности у току дана, а да је одлука Државне изборне комисијетренутно да се не прихватају приговори.  20:10 Кандидаткиња Драгиња Вуксановић је после 21 час доћи у изборни штаб својепартије, јавља ТВ Вијести.  20:08 Мило Ђукановић је са осталим челницима ДПС у старој згради Владе гдје ћечекати изборне резултате.  20:00 Затворена бирачка мјеста. Према процјенама изборних штабова изашло је око 62до 63 одсто бирача.  18:16 До 18 часова је гласало 54.6 уписаних гласача показују подаци ЦДТ.   17:35 Из изборног штаба предсједничког кандидата Младена Бојанића саопштено је даје по подацима њиховог статистичко-аналитичког центра излазност на нивоу Црне Гореу 17 часова била 51,5 одсто.   "Наше информације о излазности базиране су на подацима са свих бирачких мјеста, а нена основу узорка", наводи се у саопштењу.  17:18  Излазност до 17 сати у Подгорици је 52,5 одсто, југу 43,1 одсто, централномдијелу државе без Подгорице 55,2 одсто и на сјеверу 48,6 одсто.  "Вјероватно не постоји случај у Европи да они који се труде да допринесу да избори будуфер и демократски буду мета полиције, умјесто оних који краду изборе, купују гласове изастрашују грађане"  

  Нови притисак на грађане од стране државног апарата забиљежен је у Бијелом Пољу,гдје је полиција наредила привођење активиста Демократског фронта (ДФ) који супокушали да спријече малверзације и незаконите радње активиста Демократске партијесоцијалиста (ДПС), саопштено је данас из ДФ.  "Вјероватно не постоји случај у Европи да они који се труде да допринесу да избори будуфер и демократски буду мета полиције, умјесто оних који краду изборе, купују гласове изастрашују грађане. Терор над слободним грађанима Црне Горе се наставља, али то је, уисто вријеме, подстрек да сви слободни људи одговоре масовним изласком на изборе.Ово је само један у низу доказа да су изборне нерегуларности дио заједничког пројектаДСП-а, полиције, тужилаштва и осталих који припадају срамној машинерији којатридесет година ради за једног човјека", наводи се у саопштењу ДФ.  ЦДТ - До 16 сати гласало 46,5 одсто грађана, највећа излазност у Шавнику,најмања у Гусињу   Избори за предсједника Црне Горе, седми од увођења вишестраначја, одржавају седанас. За побједу у првом кругу потребно је да предсједнички кандидат освоји педесетодсто плус један глас од важећих листића. На Порталу Аналитика можете пратитиуживо сва дешавања током изборног дана. Излазност на прошлим предсједничкимизборима је износила 63,9 одсто.  15:24  Права Црна Гора наводи да је на бирачком мјесту 6А банкет сала у Будви (поредрецепције хотела Александар) утврђено је да постоји списак од шест бирача издат одстране МУП-а, мимо главног бирачког списка.   "Та лица дајући на увид свој ид документ, неће бити у могућности да се у идентификују уелектронском систему контроле бирача. Наведеним лицима су издата рјешења о упису убирачки списак 04.04.2018. године, али се не налазе у бирачком списку. Овдје се ради офалсификованим рјешењима или о фалсификованом главном бирачком списку на начиншто у њему нису проведена рјешења МУП-а и грађанима онемогућено гласање.Основано сумњамо да се ради о изборној крађи", саопштено је из изборног штаба ПравеЦрне Горе.  15.20 Како наводи ЦеМИ у Подгорици је од 11 сати гласало 20,3 одсто бирача, на југу15,4, а на сјеверу 17,2.   

  14:49 На бирачком мјерсту бр. 19 Галерија савремене умјетности "Центар", у Подгорици,бирачки одбор је омогућио гласање особи која је умјесто важећих личних докуменатаимала потврду о издату од МУП, којом се потврђује да су јој документа украдена и дачека на издавање нових.  "И поред тога што је исправно спроведена процедура визуелне идентификације,прекршен је Закон. Чланом 80 Закона децидно је прописано да бирач доказује својидентитет биометријском личном картом или пасошем,те да бирач не може гласати безподношења доказа о свом идентитету", саопштено је из ЦДТ-а.  14:41  Посматрачи Грађанског покрета УРА јављају да на бирачком мјесту 77ц – Домздравља Стари аеродром чланица из бирачког одбора изговара наглас имена грађанакоји долазе на гласање.  На бирачком мјесту „ОШ Божидар Вуковић Подгоричанин“ на Конику у непосреднојблизини бирачког мјеста окупља се већи број људи међу којима су активисти ДПС-а сатог подручја, наводе из УРА  13:57 У Херцег Новом у мјесту Топла дијете је уз присуство родитеља, а у њихово име,заокружило број на гласачком листићу и након тога убацило листић у гласачку кутију. ИзЦеМИ-ја наводе да је изостала реакција бирачког одбора.  13:55 У Подгорици на бирачком мјесту 74 Ц и бирачком мјесту Херцег Нови 39 бирачиманије омогућено гласање усљед непрепознавања личног документа од стране уређеја заелектронску идентификацију, упркос неоспорној могућности утврђивања идентитетабирача путем визуелне идентификације бирача.  На овај начин, наведеним бирачима ускраћена је могућност да гласају. Ови случајевиупућују и на неједнаку праксу чланова бирачких одбора који су у неким случајевимадозваљивали бирачима гласање усред онемогућене електронске идентификацијебирача", саопштено је из ЦеМИ-ја.  13:53 Грађански покрет УРА саопштио је да су њихови послатрачи у Улцињу набирачком мјесту бр. 8 "ОШ Братица" открили 9 листића са истим серијским бројем од чегасу се три већ налазила у кутији.  "Посматрачи захтијевали да се обустави гласање што је предсједник бирачког одбораПјетар Љуљђурај одбио". саопштено је из ГП УРА.  13:44 У Подгорици, бирачко мјесто 69- ОШ "Вук Караџић" један од чланова бирачкогодбора је приликом вршења електронске идентификације бирача гласним обраћањемсаопштио име и презиме бирача, чиме је дошло до кршења Закона о избору одборника ипосланика.  13:43 У Мојковцу, бирачко мјесто 5- Подбишће бирач је повриједио тајност гласања наначин што је након завршетка гласања фотографисао гласачки листић, а листић нијепроглашен неважећим.  13:32 Демократска Црна Гора наводи да се у близини два бирачка мјеста у Старом Бару"врше злоупотребе и незаконитости активиста ДПСа".  13.16 - До 13 сати на биралишта је изашло 32,8 одсто бирача, наводи ЦДТ.  12.59 - Председник Црне Горе Филип Вујановић изразио је жељу да његов наследник начелу државе уведе Црну Гору у Европску унију и изразио задовољство што данас гласапоследњи пут као председник своје земље.   "Задовољство ми је што је у мојим мандатима Црна Гора обновила своју државност,ушла у НАТО и наставила тај тренд према Европској унији који је био респектабилан",рекао је Вујановић након гласања.    12:58 Гласачко мјесто 6А на Словенској плажи у Будви затворено је јер је женаухваћена како уписује ко долази на гласање, саопштено је "Вијестима" из будванскогодбора ДФ-а. Њихови представници су саопштили да ће обићи то бирачко мјесто.  12:49 Активисти Грађанског покрета УРА примјетили су неправилности у Игалу,Подгорици и Беранама.  На бирачком мјесту број 8 – Игало, из оближњег угоститељског објекта активисти ДПС-аводе евиденцију ко од грађана излази на биралиште, наводе из УРА.  На бирачком мјесту ОШ „Бранко Божовић“, испред улаза школе примијећен момак којиводи евиденцију изашлих бирача, казали су из УРА.  У Мјесној заједници „Талум“ у Беранама у просторијама те мјесне заједнице оформљенпаралелни изборни штаб ДПС-а у којем се купују гласови, саопштено је из УРА.  12:27 Драго Шћепановић из даниловградске Општинске комисије казао је "Вијестима" даје члан бирачког одбора испред ДПС-а блокирао један од улаза на бирачко мјестоДаниловград 3 и да су о томе обавијестили полицију. "Заградили су споредни улаз удовриште школе јер се из штаба ДПС-а види само главни улаз и они са те позицијеевидентирају ко је дошао на гласање. Због блокаде људи се враћају и принуђени су даиду на главни улаз ", казао је Шћепановић  12:10 ЦДТ: До 12 сати гласало је 27,2% или око 144.600 бирача 
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  12:05 Активисти мојковачких опозиционих партија које су подржале кандидатуруМладена Бојаниића за предсједника Црне Горе, тврде да су открили паралелни изборништаб ДПС-а на бирачком мјесту број 17 – Брсково.  12:02 На бирачком мјесту бр. 22 Трепча у Андријевици, гласач је фотографисао листић,који након тога није поништен. На бирачком мјесту бр. 41 Десна Обала Ибра ИX уРожајама, гласач је фотографисао гласачки листић, и није дозволио бирачком одборуда га поништи, већ га је с контролним купоном убацио у гласачку кутију.  11:58 У Мојковцу на бирачком мјесту број 17 политички активисти кандидата владајућекоалиције су испред бирачког мјеста водили евиденцију о бирачима који су гласали, збогчега су активисти Демократа од бирачког одбора захтијевали да се гласање на томмјесту прекине.  "До прекида гласања није дошло, и најављено је да ће проблем бити пријављен ОИК-у",саопштено је из ЦДТ-а  11:50 - У Подгорици на бирачком мјесту 38А- МЗ Јединство бирач је убацио гласачкилистић са контролним купоном у бирачку кутију, док је члан бирачког одбора задужен заодвајање контролног купона био одсутан са бирачког мјеста.  11:43 -У Рожајама на бирачком мјесту 11 Бијела црква исти бирач гласао је два пута -једном на основу визуелне идентификације усљед нестанка електричне енергије, аједном кроз систем електронске идентификације грађана, саопштио је ЦеМИ.  11.23 - До 11 сати гласало је 18,5 одсто грађана, саопштио је Центар за мониторингизбора.

  11:22 Након интервенције ЦДТ-а и посјете представника ОИК Подгорица, на бирачкоммјесту бр. 14 А Спортски центар, Подгорица, исправљена је погрешна пракса бирачкогодбора, и бирачи се сада потписују у штампани извод из бирачког списка, у складу саЗаконом, наводе из ЦДТ.  11:04 Изборни штаб предсједничког кандидата Младена Бојанића у Пљевљима подниоје захтјев Општинској изборној комисији да уклони билборд предсједничког кандидатаМила Ђукановића који се налази у непосредној близини бирачког мјеста 85 ХотелПљевља.  "Важећи прописи забрањују истицање пропагандног материјала на бирачком мјесту и на50 метара од бирачког мјеста, којима се може утицати на опредјељење бирача, а подбирачким мјестом се сматра зграда у којој се гласа и двориште зграде у којој се налазибирачко мјесто. Јасно се види да је билборд Мила Ђукановића код хотела Пљевља намјесту на ком није дозвољено истицање пропагандног материјала и да га најхитнијетреба уклонити", наводи се у саопштењу.   
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  10:55 На бирачком мјесту број 14 А Спортски центар, Подгорица, бирачи се не потписујуу штампани извод из бирачког списка, што је супротно члану 68б Закона о изборуодборника и посланика.  Бирачки одбор погрешно интерпретира Закон, тврдећи да потписивање бирача нијенеопходно, већ је довољна електронска идентификација.  10.20 - Премијер Црне Горе Душко Марковић рекао је да верује да ће гласање напредседничким изборима протећи у демократској и слободној атмосфери и у добројорганизацији и да ће се на тај начин изабрати председник, који ће имати пунидемократски капацитет да обезбеди Црној Гори наставак европских вредности и развоји просперитет државе.  09:30 Према подацима ЦеМи-а на предсједничим изборима је гласало 6,2 одсто бирача.  09:15  ЦДТ:  До 9 сати гласало је 6,4 одсто или 34.270 бирача  
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  Ово су седми председнички избори од увођења вишестраначја и трећих од проглашењанезависности.  На председничким изборима учествује седам кандидата.  Први на листи је кандидат Праве Црне Горе Марко Милачић, а други Младен Бојанић,кандидат Демократског фронта, Демократа, Социјалистичке народне партије иГрађанског покрета УРА.  Кандидат Странке правде и помирења Хазбија Калач је на трећем месту на изборнојлисти, а следе Василије Миличковић, представник Групе бирача "Грађанска акција" иПартије пензионера, инвалида и реституције, и Добрило Дедеић, представник Српскекоалиције.  На шестом месту изборне листе је кандидаткиња Социјалдемократске партије ДрагињаВуксановић, а на седмом кандидат владајуће Демократске партије социјалиста МилоЂукановић.  Избори почели неправилностима  На бирачком мјесту 11 општине Жабљак (Вирак) уређај за електронску идентификацијубирача не ради, преноси ЦЕМИ. Општинска изборна комисија је одлучила да, поштоелектронски уређај не ради, се гласању приступи по систему визуелне идентификацијекоја подразумијева да предсједник одбора увидом у личну карту или пасош потврдиидентитет бирача, пронађе га у одштампаном бирачком списку и омогући му да сепотпише и упути га у простор за гласање. Због овог проблема је каснио почетакгласања.  На Цетињу, у згради гимназије на бирачком мјесту број 10 отпочело је гласање без петогчлана бирачког одбора као и без његовог замјеника чиме је прекршен члан 35 закона оизбору одборника и посланика.  (Агенције)  
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