
Дарко Глишић: СНС освојио у Мионици и Неготину преко 70 одсто гласова, резултат у Неготину за 4,4 одсто бољи него на претходним изборима
недеља, 17 октобар 2021 23:32

Председник извршног одбора Српске напредне странке (СНС) Дарко Глишић објавио је
да је та политичка опција на локалним изборима у Мионици на излазност од преко 70
одсто освојила 71,44 одсто гласова, а да је у Неготину освојила 75,44 одсто гласова.

  

  

Он је током телефонског укључења у емисију „Хит твит“ навео да је резултат у Неготину
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за 4,4 одсто бољи него на претходним изборима пре четири године.

  

Према његовим речима, у Мионици је „Здрава Србија“ Милана Стаматовића освојила
0,95 одсто гласова, „Савез 90 зелени Србије“ 2,03, „НАДА за Мионицу“ 4,82, листа
„Слободни грађани“ 5,53 одсто, а заједничка листа Социјалистичке партије Србије и
Српске радикалне странке 10,89 одсто.

  

„Листа ‘Александар Вучић-За нашу децу’ освојила је (у Мионици) 6,5 одсто више него на
изборима пре четири године. У апсолутном броју гласова поправили смо резултат у
односу од пре четири године“, рекао је Глишић.

  

Коалиција НАДА прешла цензус у Мионици

  

Српска коалиција НАДА, коју чини Покрет обнове краљевине Србије и Демократска
странка Србије, саопштила је да су у Мионици освојили пет одсто гласова и постала
парламентарна у локалној скупштини, а да на изборима у Неготину није прешла цензус.

  

„За нас избори у Мионици и Неготину нису били неважни, јер је за нас кампања увелико
почела и обилазимо целу Србију. Очекиван је био резултат за нас да ћемо у Мионици
прећи цензус, а у Неготину не, јер смо имали врло млад одбор“, навео председник ДСС-а
др Милош Јовановић.

  

Народна странка је у Неготину, на основу пребројаних гласова са 42 од 72 бирачка
места освојила 13,26 одсто гласова , СНС 72,33, СРС 1,79, ДСС-ПОКС 2,46, Здрава
Србија Милана Стаматовића 1,51, а Савез 90 зелени Србије 4,32 одсто, уз 4,3 одсто
неважећих листића, саопштио је потпредседник Народне странке Мирослав Алексић.

  

(Бета)
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