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После револуционарних парламентарних избора у Црној Гори, на којима је 30. августа
2020. године, након три деценије свргнут ДПС Мила Ђукановића, сада се с
нестрпљењем очекују локални избори у Никшићу 14. марта, за које је кампања већ
узаврела, а који ће бити највећи испит новој власти.

  

  

“Локални избори у Никшићу важни су мотивационо и суштински. Ево зашто, уколико би
којим случајем ДПС добио већински подршку, то би било охрабрење за државни ниво и
евентуално њихов покушај продубљивања политичке кризе како би се организовали
превремени парламентарни избори. Ипак за нову државну власт, би победа антиДПС
снага била ветар у леђа” објашњава за Нова.рс Мила Радуловић, генерална секретарка
Друштва професионалних новинара Црне Горе.
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  Бојкот опозиције омогућио вештачку власт  Она наглашава да суштински, ДПС вештачки врши власт у Никшићу већ годинама.  “То се дешава од како губе на локалним изборима и пада им подршка. Најпре су томогли, омогућено им је, политичком корупцијом, а затим због бојкота тадашње опозицијена локалним изборима” каже Радуловић.  Наиме, предаја одборничких листа за локалне изборе у Никшићу, који ће бити одржани14. марта, почиње 26. јануара и трајаће до 16. фебруара. Већина најјачих партија јошније донела коначне одлуке о томе да ли ће наступити самостално или са некимкоалиционим партнерима, пишу Вијести.  УРА наступа самостално  За сада је једино УРА најавила самосталан наступ, док је коалиција „За будућностНикшића“ поручила да ће наступити углавном са истим чланицама као и напарламентарним изборима, а није искључила могућност сарадње са новим коалиционимпартнерима.  Тако би ова коалиција могла бити потпомогнута новоформираним политичким покретомпод називом „За живот Никшића”, у чијем одбору су никшићки лекари и интелектуалци,заговорници и учесници прошлогодишњих литија, који су истакли да су им циљеви борбапротив вишедеценијске владавине ДПС-а, економски препород Никшића, као иформирање најширег могућег политичког савеза као „најсигурнијег рецепта за успех урешењу задатих циљева”.  Најважнији избори после парламентарних  Владимир Павићевић, директор Друштва за истраживање политике и политичке теоријесматра да су никшићки избори важни, јер су први избори који се у Црној Гори организујунакон што је ДПС Мила Ђукановића развлашћен на парламентарним изборима прошлегодине.  
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   “На тим изборима ће се видети колики пад бележи Ђукановићев ДПС и какво је новопролазно време партија које чине нову власт. Будући да ДПС сада у јануару имаванредни конгрес на којем се бира руководство, никшички избори ће бити и провераполитичког утицаја који ће у црногорској политици имати ти људи. Пошто ће МилоЂукановић остати председник партије упркос тешком изборном поразу прошле године напарламентарним изборима, делује као да је ДПС одлучио да промовише своје поразе.Отуд многи аналитичари прогнозирају даљи пад утицаја те странке и развлашћивањеДПС-а и у Никшићу” каже за Нова.рс Павићевић.  Он наводи да је наишао период очигледног слабљења политичке снаге МилаЂукановића и његове партије.  
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  “И избори у Никшићу сада у марту, а потом и у Херцег Новом на пролеће, биће приликада се провере ове процене” закључуће Павићевић.  Кривокапић: Не стојим иза листе “За будућност Никшића”  Ипак, што се тиче избора у Никшићу, ДПС и СД још нису донеле одлуку о наступу, као ниДемократе и Демос. Патриотско-комитски савез (ПКС) је у Никшићу формираоОпштински одбор, њихови чланови прикупљају потписе подршке, након чега би се тапартија пријавила за учествовање на локалним изборима 14. марта.  Недавно формирани Грађански покрет Црне Горе (ГПЦГ) тренутно “подиже мрежусарадника у Никшићу”, а одлуку о наступу на локалним изборима донеће када буде имаојасну процену стања ствари на терену.  

  Премијер Црне Горе Здравко Кривокапић рекао је раније да не стоји иза листа „Забудућност Никшића“ и „За живот Никшића“, али и да ће подржати све странке и листекоје имају намеру да Демократску партију социјалиста (ДПС) и у Никшићу пошаљу упрошлост.  Локалну власт у Никшићу сада врше ДПС и СД јер је опозиција 2017. бојкотовалаизлазак на биралишта.  (Нова.рс)  
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