Дарко Глишић: На поновљеним парламентарним изборима СНС освојила 60.2 одсто, СПС 11 одсто,
среда, 01 јул 2020 23:50

Председник Извршног одбора СНС Дарко Глишић рекао је вечерас да је СНС на основу
обрађених 221 од 234 бирачких места на којима је поновљено гласање за парламентарне
изборе у Србији однела убедљиву победу са 60,2 одсто освојених гласова.

Он је на конференцији за новинаре саопштио да је СПС освојила 11 одсто, а да је
СПАС добио "нешто мање", а ПОКС нешто више гласова у односу на изборе одржане 21.
јуна.
Листа Муамера Зукорлића добила је 4,7 одсто гласова, а Глишић је објаснио да је било и
више бирачких места у Санџаку на којима су се понављали избори.

Он сматра да ће тај проценат бити нижи када се обради и преосталих 13 бирачких
места.

Напредњаци су, како је навео, највише гласова освојили у Мерошини 92,86 одсто,
Прокупљу 93,98 одсто и Бојнику 93,83 процената.

На питање да ли ће ПОКС бити четврта странка која ће ући у парламент, Глишић је
казао да је та коалиција по њиховим подацима испод три одсто, али је подсетио да
има још 13 бирачких места са којих се очекују резултати.
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"Захваљујем грађанима што су потврдили поверење у нас, Србија јасно бира свој пут
развоја да се гради и ради. То се вечерас поново показало кроз расположење гласача.
Јасно нам је да је можда и већи број бирачких места неоправдано обаран, али ево
поново смо изашли и убедљиво победили", истакао је Глишић.

Он је рекао да после поновљеног гласања СНС бити на 61 одсто подршке, а тренутно је
укупна излазност на граници од 50 одсто и биће позната након што се обраде сва
бирачка места.

Каже и да су напредњаци однели победу и на бирачком месту у општини Врачар.

Пет од 13 необрађених бирачких места налази се у Шапцу где се, према Глишићевим
речима, још броје гласови.

Он је рекао и да ће се видети када ће бити поновљени локални избори у том граду,
наводећи да "локална власт у Шапцу одбија да призна реалност" и "да не могу да се
одвоје од фотеља".

"Али полако, Шапчани су се определили за промене, ми ћемо испоштовати оно што је
донео Управни суд, изаћићемо на изборе и победићемо", поручио је Глишић.

Видети још:

Одржани поновљени избори; ЦПИ: У Београду гласало 20.96 одсто, највише
неправилности у Младеновцу; Из ПОКС-а јавили да су прешли цензус

(Танјуг)
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