
Ђорђе Вукадиновић: Највећи губитници "Уједињени за победу" и СНС. Победници: Вучић, СПС и десне странке
уторак, 05 април 2022 07:55

Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић изјавио је данас да су највећи
губитници јучерашњих избора коалиција Уједињени за победу Србије и Српска
напредна странка (СНС).

  

Вукадиновић је агенцији Бета казао да је коалиција Уједињени за победу Србије
остварила резултат испод свих очекивања.

  
  

Показало се да је коалиција ’Уједињени за победу Србије’ имала неоснована очекивања
да ће освојити двоструко већи проценат гласова на парламентарним и градским
изборима него што су освојили. На парламентарним изборима су освојили знатно мањи
број мандата од оног на који су рачунали, а на градском нивоу највероватније неће моћи
да буду у власти иако су све карте били бацили на градске изборе
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"Показало се да је коалиција ’Уједињени за победу Србије’ имала неоснована очекивања
да ће освојити двоструко већи проценат гласова на парламентарним и градским
изборима него што су освојили. На парламентарним изборима су освојили знатно мањи
број мандата од оног на који су рачунали, а на градском нивоу највероватније неће моћи
да буду у власти иако су све карте били бацили на градске изборе", оценио је
Вукадиновић.

  

Додао је да је и СНС на парламентарним изборима, упркос освојених 122 мандата,
остварио резултат испод њиховог очекивања.

  

"Велики број потенцијалних гласача СНС-а се определио за Социјалистичку партију
Србије (СПС) и мање странке десне оријентације због њиховог чвршћег националног
става и сврставања уз Русију. То свакако не радује Вучића, због предстојећих разговора
са западним амбасадорима и притисака који се очекују са те стране. Претпостављам да
ће због тога Вучић, по обичају, до последњег дана одуговлачити с формирањем нове
владе Србије", нагласио је Вукадиновић.

  
  

СНС на парламентарним изборима, упркос освојених 122 мандата, остварио резултат
испод њиховог очекивања

    

По његовим речима, највећи добитник на јучерашњим изборима је сам Александар Вучић
који је као председнички кандидат освојио убедљиву победу у првом кругу.

  

"Такође, велики победници избора су Ивица Дачић и СПС, као и мање странке и
коалиције десне оријентације као што су НАДА, Двери и Заветници, које су се бориле за
цензус, а оствариле су добре резултате и на парламентарним и на градским изборима и
без неких од њих вероватно неће моћи да се формира градска власт у Београду",
истакао је Вукадиновић.

  

Према прелиминарним резултатима Цесида, коалиција око СНС добила је 42,9 одсто
гласова на парламентарним изборима, а следи Уједињена Србија са 13,4 и
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Социјалистичка партија Србије са 11,4 одсто.

  

Коалиција НАДА добила је 5,4 одсто гласова, Морамо 4,6 одсто, Патриотски блок 3,9, а
Заветници 3,8 одсто гласова.

  

СНС је освојила највише гласова и на изборима за Скупштину Београда 38,7 одсто.

  

Листа Уједињени за победу Београда добила је 20,6 одсто, Морамо 10,5, а СПС 6,9
одсто. Следе Заветници са 3,6 одсто гласова и Патриотски блок са 3,5 одсто.

  

(Бета)
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