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Лидер Двери Бошко Обрадовић на свом твитер налогу објавио је победу у свим већим
градовима, Београду, Панчеву, Краљеву, Чачку. Он каже да победа може бити отета
само великом крађом током ноћи.

  

  

„Победа у свим великим градовима! Београд, Панчево, Краљево, Чачак… Људи, ово је
први Вучићев пораз за ових 10 година власти! То смо ми сви заједно урадили! Честитам
свим уставобранитељима и патриотама! Ову победу могу да нам отму само огромном
крађом у току ноћи! Не дамо Устав!“, написао је он на Твитеру.
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Претодно је објавио незваничне резултате гласања на неколико бирачких места у Чачку.

  

Он је навео бирачка места на којима је, према његовим сазнањима, победила опција
„НЕ“.

  

Нова велика и најубедљивија победа за НЕ промени Устава у Чачку! Бирачко место број
8, Палилула 1: 283 Не, 181 ДА! Ево и Записника! Идемо, браћо и сестре
уставобранитељи! До победе! pic.twitter.com/pLG7VEiy60

— Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) January 16, 2022    

„Идемо! Чачак, Стари град, бирачко место 22, победа! 155 НЕ, 133 ДА! Бирачко место 26,
Свети Сава, победа! 193 НЕ, 178 ДА! Балуга љубићска, бирачко место 55, победа: 115
НЕ, 72 ДА! Највећа победа у Чачку за сада: Медицинска школа, бирачко место 4: 321 НЕ,
270 ДА! Браво, Чачани!“, написао је Обрадовић.

  

У 20 сати затворена су бирачка места на референдуму за измену Устава у делу који се
односи на правосуђе.

  

(Данас)
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