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Демократска странка освојила највише гласова на ванредним локалним изборима на
Вождовцу и у Косјерићу, а Српска напредна странка у Земуну. Избори протекли мирно и
без већих неправилности.

  

Према прелиминарним подацима општинских изборних комисија (ОИК) и страначких
штабова, Демократска странка је победила на ванредним локалним изборима на
Вождовцу и у Косјерићу, док је у Земуну највећи број гласова освојила Српска напредна
странка.

  

Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, професор Факултета политичких наука Славиша
Орловић је рекао да избори намају правог победника, због чега ће бити неопходно да се
направе коалиције.

  

Одзив бирача у београдским општинама био је око 35 одсто, а у Косјерићу изнад 50
одсто. Према оценама изборних комисија и представника листа, избори су јуче протекли
мирно и без већих примедби и неправилности.

  

Листа "За европски Вождовац" освојила је према подацима ОИК-а, са око 80 одсто
обрађених бирачких места, 29,7 одсто гласова у општини Вождовац. Друга је СНС са
29,33 одсто освојених гласова.

  

Одборнике у тој општини имаће и коалиција ДСС-НС-НП са освојених 12,04, листа
СПС-ПУПС-ЈС са 9,79, СРС са 6,7, ЛДП са 5,8 и Листа за толеранцију - Расим Љајић са
3,45 одсто освојених гласова.

  

Демократска странка је у Косјерићу, према подацима изборног штаба те странке,
освојила 26,6 одсто, СНС 13,8, Нова Србија 13,4, ДСС 13, СПС-ПУПС-ЈС 12, СПО 8,1
одсто и Г17 плус 5,62 одсто гласова. Цензус у Косјерићу нису прошле ЛДП и СРС.

  

На основу резултата са око 50 одсто обрађених бирачких места у Земуну, највише
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гласова освојила је СНС - 32,95, потом листа "За европски Земун" 27,66 одсто, СРС
11,75, коалиција ДСС-НС-НП 6,98 одсто, СПС-ПУПС-ЈС 6,61 и Листа за толеранцију -
Расим Љајић 2,21 одсто, а од парламентарних странака ЛДП није прошао потребних пет
одсто добијених гласова бирача.

  

Изборне комисије ће данас до 20 часова прогласити коначне резултате ванредних
локалних избора.

  

(РТС)
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