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 Поједине општине и странке објавиле су резултате јучерашњих локалних избора.
Српска напредна странка је освојила највише гласова.

  Према резултатима избора у Параћину које је објавила општинска изборна комисија,
највећи број мандата освојио је СНС 28, на другом месту је група грађана "Сигурно
напред" коју је предводио садашњи председник општине Саша Пауновић са 15 мандата.
 

Пет мандата имаће група грађана "Сви за Параћин", четити Група грађана "Здрава
прича" и три мандата СПС.

  

  

Локална скупштина иначе има 55 одборника, па ће тако СНС имати већину и без
коалиције. Ово је велики преокрет јер је Саша Пауновић већ 16 година на челу
параћинске општине, први пут изабран је 2004. године.
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За ове изборе изашао је из Демократске странке како би се са групом грађана
кандидавао за локалну скупштину. Излазност у Параћину на јучерашњим изборима била
је 61,56 одсто.

  

Ђурић: На Косову за СНС гласало 86 одсто бирача

  

Излазност на парламентарним изборима на Косову и Метохији била је близу 60 одсто,
изјавио је данас потпредседник Српске напредне странке Марко Ðурић и додао да је
највише гласова освојила СНС.

  

Шабачки СНС: Није било нерегуларности на локалним изборима

  

Кандидат за градоначелника Шапца и носилац листе Српске напредне странке на
локалним изборима у Шапцу “Александар Вучић – за нашу децу” Александар Пајић на
данашњој је конференцији за новинаре изјавио да, према њиховим сазнањима, није било
нерегуларности на локалним изборима у том граду.

  

Весић: СНС победио на Новом Београду

  

Изборна листа “Александар Вучић – За нашу децу” победила је на изборима за
Скупштину општине Нови Београд са 42,98 одсто гласова, објавио је на Фејсбуку
функционер СНС Горан Весић.

  

Шапић: Без гласова у унутрашњости прошли би као Метла и ПСГ

  

Председник СПАС-а Александар Шапић изјавио је данас да је задовољан резултатима
своје странке и на парламентарним и на локалним изборима и оценио да је кампања
СПАС-а допрла и до грађана у унутрашњости земље, јер, у супротном, каже, Београд не
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би био довољан за успех, због мале излазности.

  

Фајон: Погоршан ниво демократије након избора

  

Председница Делегације Европског парламента за сарадњу са Србијом Тања Фајон
оценила је, дан након завршетка избора, да се ниво демократије у Србији значајно
погоршао, а као аргументе навела то што, како каже, услови нису били довољни да
главни део опозиције, како она види странке бојкот опозиције, нису учествовале на
изборима.

  

У Тополи СНС на другом месту

  

На локалним изборима у Тополи, листа “Драган Јовановић-Помозимо Драгану-Здраво да
победи-Боља Србија”, освојила је 36,05 одсто, односно 3.950 гласова. Према подацима
Општинске изборне комисије, које преноси портал Топпрес, на другом месту је са 32,89
одсто подршке листа “Александар Вучић. За нашу децу” са освојена 3.604 гласа. Листа
“Нови људи за бољу Тополу–Мирко Јевтић Знамо се” је на трећем месту са 15,47 одсто
или 1.695 гласова. Листа “Ивица Дачић-СПС, ЈС-Драган Марковић Палма”, има 9,25
одсто или 1.014 гласова. Листа ПОКС има 433 гласа, односно 3,95 одсто, а најмање
листа “Нова Србија” – 261 глас или 2,38 одсто.

  

Смедерево: Утврђени резултати локалних избора, СНС освојио 46 од укупно 70 мандата

  

Утврђени су резултати са свих 78 бирачких места на недељним изборима за одборнике у
Скупштини града Смедерева, потврђено је порталу Подунавље.инфо у Градској изборној
комисији.

  

Смедерево: Утврђени резултати локалних избора, СНС освојио 46 од укупно 70
мандата
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На гласање је изашло 43.639 од укупно 96.607 бирача, или 45,15 одсто. За СНС је гласао
24.731 грађанин Смедерева, или 56,67 одсто, за СПС 6512 или 14,92 процента, за СРС
911 или 2,09 посто, за Метлу 2564 или 5,38 одсто, за Шапића 2628 или 6,02 посто, за
УДС-Др Иван Стевановић 2674 или 6,13 одсто, за СД блок 1015 или 2,33 посто и ЈРС је
добио 828 гласова или 1,9 одсто.

  

Мандати у Скупштини града Смедерева биће расподељени на основу освојених гласова,
па ће СНС, од укупно 70 имати 46 одборника, СПС 12, а по 4 мандата изборили су
УДС-Др Иван Стевановић, Шапић и Метла.

  

  

Одлука о проглашењу резултата и расподели мандата, која је донета једногласно од
стране свих 17 чланова Градске изборне комисије, биће објављена у уторак у
Службеном листу Смедерева и на сајту Града Смедерева.

  

Српска напредна странка (СНС) прогласила је апсолутну победу на локалним изборима у
Шапцу, преносе Новости.

  

Кандидат СНС-а за градоначелника Шапца Александар Пајић саопштио је да је та
странка освојила више од 30.000 гласова и да ће имати 38 од 69 одборника у локалном
парламенту, што значи да ће моћи самостално да формира власт.

  

На тај начин СНС је победио главног ривала, досадашњег градоначелника Небојшу
Зеленовића и његову листу "Заједно за Србију", која је у Шапцу била на власти у
протеклих 20 година.

  

Начелница Нишавског округа и прва на листи СНС-a за локални парламент Драгана
Сотировски, изјавила је синоћ да је на основу обрађеног материјала са 144 од 176
бирачких места, СНС освојила 60,11 одсто гласова, а да следе СПС са 8,34 посто и
СПАС Александра Шапића са 5,07.
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Сотировски је навела да је локална коалиција "Ниш, мој град" добила пет одсто гласова,
док су остале листе тренутно испод цензуса од три одсто гласова. 

  

Према до сада обрађеним подацима са 17.66 одсто бирачких места, градска изборна
комисија у Врању саопштила је да је листа Александар Вучић - За нашу децу освојила
50,45 одсто гласова, а ГГ Српска десница Врање - од народа за народ 19,07 одсто
гласова.

  

На трећем месту је листа Драгана Марковића Палме са 9,06 одсто гласова.

  

Према подацима Градског одбора СНС-а у Суботици, листа ове странке освојила је 42
процента гласова на локалним изборима, рекао је на конференцији за новинаре Богдан
Лабан, председник Градског одбора СНС-а у Суботици и градоначелник тог града у
претходном мандату.

  

Друга партија по снази је СВМ, са 29 процената гласова, Покрет за грађанску Суботицу
освојио је 6 процената, СПС 5,45, Војвођански фронт 5 одсто, Буњевци 3 процента,
Руска странка 1,69 одсто. Српска радикална странка са 2,34 одсто није прошла у
градски парламент, као ни Хрватски грађански форум. 

  

У Кањижи и Бачкој Тополи СВМ је, како наводе у тој странци, добио убедљиву већину.

  

Према прелиминарним резултатима, у Зрењанину је гласало 41,5 одсто уписаних
бирача, а њих 60 одсто гласало је за листу Александар Вучић - За нашу децу. 

  

Председник ГИК Крагујевац Вукоје Радовановић рекао је синоћ да је до сада обрађено
38 од укупно168 бирачких места у Шумадији и да је СНС добио "четрдесет и нешто
процената", а други је Верољуб Верко Стевановић да "Сви на ову страну".
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Трећи је, каже, СПС - ЈС, а следи листа "300 Крагујевчана", млади момци и "освежење
за Крагујевац."

  

Према незваничним информацијама Штаба Градског одбора Социјалистичке партије
Србије у Краљеву, са 69 обрађених од 130 бирачких места, листа  Александар Вучић -
за нашу децу освојила је 58,87 одсто гласова, а листа Ивица Дачић - СПС - ЈС 15,55
процената.

  

У ток граду је, према резултатима СПС-а Група грађана Метла 2020 - Староседеоци -
Иван Матовић освојила 6,56 одсто гласова, листа Милан Стаматовић - Зоран Јовановић -
Здрава Србија - Покрет обнове Краљевине Србије - Боља Србија - 5,68 процената, а
листа Александра Шапића 4,79 одсто гласова

  

СНС је на изборима за локалну скупштину у селу Тепечи освојила свих 100 процената.

  

Избори у Новом Саду: СНС 58,64, СПС 11,58, Војвођански фронт 4,18, Метла 3,89,
Спас 3, 87 и СРС 3,85 одсто

  

НОВИ САД - Према подацима ГИК са пресеком у 8 сати на локалним изборима у Новом
Саду највише гласова 58, 64 одсто освојила је листа око СНС

  

Следе СПС са 11,58, Војвођански фронт са 4,18, Метла са 3,89, Спас са 3, 87 и СРС са
3,85 одсто гласова.

  

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић поручио је да "Нови Сад остаје у сигурним
рукама".

  

Победа СНС у Ужицу и Крагујевцу
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УЖИЦЕ, КРАГУЈЕВАЦ - У изборном штабу СНС-а наводе да је ова коалиција на
локалним изборима у Ужицу освојила 54,71 одсто тако да има већину од укупно 67
одборничких мандата у Скупштини града.

  

Српска напредна странка и коалиција на парламентарним изборима остварила је у
Ужицу 56 одсто гласова.

  

Крсто Јањушевић навео је да је ово још једна велика победа демократије у Ужицу.

  

“Велика победа у којој не желимо да нико буде поражен,јер ово је победа сваког
грађанина Ужица ,јер ће нови тим који ће водити град сву своју енергију усмерити на
развојне пројекте у којима ће имати подршку Владе Србије”,нагласио је Јањушевић.

  

Према незваничним резултатима после листе “Александар Вучић-за нашу децу” на
локалним изборима око 25 одсто гласова у Ужицу освојила је Здрава Србија ,а 12 одсто
коалиција СПС,Јединствена Србија.

  

Крагујевац: СНС преко 40 одсто,Верко Стевановић други

  

Вукоје Радовановић, председник ГИК Крагујевац је рекао да је до сада обрађено 38 од
укупно168 бирачких места у Шумадији и да је СНС добио "четрдесет и нешто процената",
а други је Верољуб Верко Стевановић да "Сви на ову страну".

  

Трећи је, каже, СПС - ЈС и, како наводи, једно пријатно изненађење - листа "300
Крагујевчана", млади момци и "освежење за Крагујевац."

  

Према до сада прегледаним записницима, није било никаквих неправилности током
избора.
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“Овако како је кренуло, реално је да неће бити понављања на бирачким местима. То је
моја жеља као председника комисије, а да ли ће бити видећемо", рекао је Радовановић.

  

Излазност на локалу била је, каже, око 53 одсто.

  

Момчиловић: Спремни на сарадњу са СНС

  

Ивица Момчиловић, председник ГО СПС, листа СПС -ЈС, каже да изборни резултати и
вођство СНС -а није никакво изненађење у Крагујевцу, јер се резултати поклапају с
предизборним предвиђањем.

  

“Ми смо ту негде између девет И десет процената тренутно. Не очекујем да ту буде
неких значајнијих померања. Оно што је извесно да ће Српска напредна странка имати и
боље резултате него на претходним изборима, као и наша коалиција СПС - ЈС. Све оно
што смо радили до сада и што планирамо да радимо и све наше капацитете, стављамо у
службу грађана. Зависи од мандатара и оних који буду формирали власт, а то је Српска
напредна странка, у којем ће смеру та прича ићи. Ми смо ту спремни да сарађујемо и
радимо, а од њих зависи како ће се ствари одвијати. ”

  

У Врбасу излазност 58,97 одсто, СНС убедљива

  

ВРБАС - У општини Врбас од 34.941 бирача на изборе изашло 20.605 грађана, оносно
58,97 одсто, показују прелиминарни резултати избора. 

  

Листа Александар Вучић - "За нашу децу" – добила је поверење 11.748 гласача (59,65
одсто) односно, 22 мандата. Одмах иза СНС-а по броју освојених гласова је коалиција
Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган
Марковић Палма - 3.596 гласача (18,25 одсто), дакле 7 мандата. 

  

Група грађана – "Ослободимо Врбас" – задобила је поверење 2119 гласача (10,76 одсто)
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, односно, 4 мандата. 

  

Доктор Војислав Шешељ – "Српска радикална странка" – 1023 гласача (5,19 одсто) 2
манадата.

  

Покрет обнове Краљевине Србије - Ана Стокућа 734 гласача (3,27 одсто) 1 мандат. 

  

СНС остаје убедљиво најјача странка у Сремској Митровици

  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА - Са 42 освојена одборничка места од 61 одборника у
Скупштини града Сремска Митровица, Српска напредна странка и даље остаје
убедљиво најјача политичка странка у једином сремском граду.

  

Како је саопштила Изборна комисија града Сремска Митровица, од укупно 69.478 бирача
на изборима за одборнике у Скупштину града Сремска Митровица гласало је 40.308,
односно 58,01 одсто од броја уписаних.

  

Највише гласовла добила је листа Српске напредне странке Александар Вучић за нашу
децу 23.164, чиме је освојила 42 мандата у градској скупштини. Група рађана Град за све
нас – Владимир Петковић освојила је 11 мандата, листа Ивица Дачић Социјалистичка
партија Србије 6 мандата и листа групе грађана Митровачка алтернатива – Покрет
слободних грађана– др Мирослав Кендришић, два одборничка мандата.

  

Испод цензуса остале су изборне листе Покрета за краљевину Србију, Српска
радикална странка, Војвођански фронт, листа Нови Тим за Митровицу и Метла 2020.

  

 Ниш: СНС-у 58,05 одсто гласова, излазност 44,48 одсто
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Ниш -- Највише гласова у Нишу 58,05 одсто освојила је листа "Александар Вучић - За
нашу децу".

  

На другом месту је коалиција Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије са
освојених 8,43 одсто гласова, показују резултати са 172 од 176 бирачких места које је
обрадила Градска изборна комисија (ГИК).

  

Председнице ГИК-а Љиљана Берић изјавила је за агенцију Бета и да је листа групе
грађана "Ниш, мој град" Драгослав Ћирковић освојила је 4,91 одсто гласова, а листа
Александар Шапић "Победа за Ниш" 4,84 одсто гласова.

  

"Суверенисти су освојили 2,74 одсто гласова, коалиција 'Метла 2020' 2,42 одсто, Покрет
слободних градјана Сергеј Трифуновић 2,25 одсто, Група градјана 'Не дамо Ниш' Бојан
Аврамовић 2,09 одсто", рекла је Берић.

  

Она је казала да је Српска радикална странка освојила 1,97 одсто гласова, Уједињена
сељачка странка 1,96 одсто, Руска странка 1,73 одсто, листа "За краљевину Србију - сви
за Ниш" 1,65 одсто, Српска странка Заветници 1,58 одсто, а Народни блок "Искрено за
Ниш" генерал Момир Стојановић 1,20 одсто.

  

Берић је додала да је листа "Толеранција за Ниш" Мића Јефтић освојила 0,42 одсто
гласова, док је листа "Српска десница за домаћински Ниш" освојила 0,39 одсто гласова.
Према подацима ГИК-а на изборе за одборнике Скупштине града Ниша изашло је
100.416 бирача, што представља излазност од 44,48 одсто.

  

Избори у Београду: СНС освојила највећи број гласова у 16 општина

  

Према првим прелиминарним резултатима, Српска напредна странка јуче је освојила
највећи број гласова на општинским изборима на територији Београда.
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Од 17 локалних самоуправа, СНС је освојила највећи број гласова у 16 општина. До
касних јутарњих сати гласови су се пребројавали у Новом Београду, где се за водећу
позицију боре СНС и Шапићев СПАС.

  

  

Незванични подаци кажу да је излазност у главном граду била значајно нижа у односу
на целокупну излазност у земљи - око 35 процената.

  

За разлику од претходне године, када је СНС био на другом месту по освојеним
гласовима на општинама Стари град, Врачар и Нови Београд, овога пута били су
убедљиви са више од 45 одсто освојених гласова. Успешнији од конкурената били су и на
Палилули, у Земуну, Чукарици, Раковици, Обреновцу, Младеновцу, Гроцкој и на
Вождовцу. Исти резултат забележен је и у Сопоту, Барајеву, Лазаревцу, Звездари, на
Савском венцу и у Сурчину.
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Осим што ће ће у већини општина узети највећи број одборничких места, напредњаци су
постигли и бољи успех у односу на претходне локалне изборе одржане 2016. године. У
скоро свим локалним самоуправама СНС је освојио више од 50 одсто од укупног броја
гласова.

  

У Обреновцу је СНС освојио око 20 одсто више гласова у односу на претходне изборе
када је проценат био 48,4. Ова општина сада је имала чак 72 одсто бирачког тела на
страни владајуће партије. Бољи су били и на Чукарици, где су освојили око 59,58 одсто
гласова, што је такође за 20 одсто више него пре четири године.

  

До јуче опозициони Стари град гласао је у већини за СНС, односно 44 одсто, док је
коалиција око уједињене опозиције добила 16 одсто гласова. СПС је овде освојио 10
одсто, а СПАС 8,58.

  

На Чукарици ће у локалну скупштину ући и одборници окупљени око Александра
Шапића, са 10,44 одсто гласова, као и СПС, који је освојио око 10 одсто. Иако је у Земуну
на листићу било 12 опција, а на Звездари 11, на обе општине СНС је однео убедљиву
победу.

  

Иако су у већини општина окупљени око Ивице Дачића и његовог СПС заузели друго
место, ни у једној локалној самоуправи нису успели да узму више од 20 процената од
укупног броја оних који су изашли на изборе.

  

С друге стране, у скоро свим општинама на којима се кандидовао, Александар Шапић и
његова странка СПАС освојили су 10 и више процената. Српска радикална странка ући
ће углавном у приградске општинске одборничке клупе, као што су Барајево,
Младеновац и Сопот.

  

Коалиција окупљена око лидера Социјалдемократске странке, Нове странке и Покрета
слободних грађана једино је на Врачару освојила 10,49 одсто гласова.

  (Агенције)  
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