
ЦИК БиХ објавио прелиминарне резултате на основу 90,04 одсто пребројаног материјала: Додику предност од 28.282 гласа у односу на Тривићеву
понедељак, 03 октобар 2022 18:27

 Кандидат СНСД-а Милорад Додик освојио је 268.635 глас или 48.36 одсто, док је
Јелена Тривић освојила 240.353 гласова или 43.27 одсто, показују подаци
Централне изборне комисије на основу 90,04 одсто обрађених бирачких места.
Извесна победа Жељке Цвијановић и Дениса Бећировића за српског и бошњачког
члана Председништва БиХ. Жељко Комшић увећао предност у избору за хрватског
члана.

  

У Босни и Херцеговини су одржани општи избори. Грађани у Републици Српској и
Федерацији бирали су кандидате за више од 500 функција. 

  

  

Према незваничним, односно непотпуним прелиминарним резултатима Централне
изборне комисије, победу су однели Жељка Цвијановић из СНСД-а за српског члана
Председништва БиХ и Денис Бећировић као представник Бошњака.
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Према подацима објављеним на сајту ЦИК БиХ, у избору за хрватског члана
Председништва БиХ  Жељко Комшић из Демократског фронта увећао је предност у
односу на Борјану Кришто из ХДЗ-а БиХ.

  

Наиме, према 90,51 одсто обрађених бирачких места, Комшић је освојио 194.605 гласова,
док је Кришто освојила 164.305 гласова, што прави разлику у више од 30.000 гласова у
Комшићеву корист. 

  

На изборима за председника Републике Српске, са 90,04 одсто обрађених бирачких
места,  кандидат СНСД-а Милорад Додик освојио је 268.635 глас или 48,36 одсто, док је
Јелена Тривић освојила 240.353 гласова или 43,27 одсто.

  

Централна изборна комисија БиХ објавила је прве прелиминарне резултате избора за
Народну скупштину Републике Српске према којима листа СНСД-а има убедљиво
највише гласова.

  

На основу 84,01 одсто обрађених бирачких места, СНСД је освојио 183.532 гласова или
35,20 одсто.

  

Српска демократска странка (СДС) је освојила 80.317 гласова односно 15,40 одсто, док
је за Партију демократског прогреса (ПДП) гласало 50.995 бирача или 9,78 одсто.

  

Следи Социјалистичка партија Петар Ђокић-НДП-СНП, чија листа је освојила 31.143
гласа или 5,97 одсто, ДЕМОС је задобио поверење 30.641 бирача или 5,88 одсто.
Уједињена Српска освојила је 28.055 гласова или 5,38 одсто, иза ње је Листа Небојше
Вукановића За правду и ред са 26.189 гласова или 5,02 одсто.

  

Централна изборна комисија објавила је прве прелиминарне резултате за избор
предсједника Републике Српске.
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  Кандидат СНСД-а Милорад Додик освојио је 242.851 глас или 48,80 одсто, док је
кандидат ПДП-а Јелена Тривић освојила 212.452 гласова или 42,69 одсто.   

Обрађено је 81,91 одсто бирачких мјеста.

  

  

Остали кандидати освојили су мање од два одсто гласова.

  

(РТРС-РТС)
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