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Милорад Додик прогласио победу на основу 85% пребројаних гласова; Иванић:
Још увек није све готово; ЦИК: Највише гласова освојили Додик, Комшић и
Џаферовић

  

- На основу 85 одсто обрађених бирачких мјеста, ја сам освојио 330.890 гласова, а
Иванић 260.197. Дакле, разлика је у 75.000 гласова -  рекао је Додик и додао да
"Иванићу не могу помоћи чак и сви бошњачки гласови из иностранства".

  

  

Када је ријеч о кандидату СНСД-ДНС-СП за предсједника Републике Српске Жељки
Цвијановић, Додик је навео да је на основу 40 одсто обрађених бирачких мјеста,
Цвијановићева освојила 54,1 одсто или 125.118 гласова, а кандидат СзП Вукота
Говедарица 45,8 одсто или 105.889. гласова.
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- Ово је најважнија побједа за Републику Српску, за СНСД. Ово је осма побједа СНСД-а
у континуитету - истакао је Додик и захвалио коалиционим партнерима.

  

Додик објавио је да је добио са разликом од 70.000 гласова.

  

„Ово је победа чиста као суза!“, рекао је Додик.

  

Најпре рекао да очекује да ће коначна разлика бити око 80.000, а за Жељку Цвијановић
око 40.000 гласова.

  

Додик је изразио увјерење да ће грађани бити задовољни њиховим радом, те се нада да
ће оправдати указано повјерење.

  

Он је истакао да је непосредно прије вечерашњег обраћања разговарао са
предсједником Србије Александром Вучићем који је с радошћу примио резултате избора
у Српској.

  

    

01:40 - Фахрудин Радончић: ЦИК минимализује све врсте злоупотребе које су се
догодиле, тражићемо реакцију Тужилаштва БиХ

  

Лидер Савеза за бољу будућност (СББ) Фахрудин Радончић рекао је како изборни
резултати не одражавају оно што су бирачи хтјели.
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  – Изборни резултат СББ је веома добар, јер уколико вратимо филм уназад, протеклихгодина били смо мета монтираних политичких удараца и малверзација. Наши чланови сумалтретирани, паљени су им аутомобили… Цела једна кампања била је усмерена противнас – казао је Радончић, преноси Клиx.ба.  Како је додао, резултати за члана Председништва и сви други резултати за СББ су врлодискутабилни.  – Хиљаде чланова бирачких одбора промењено је преко ноћи, што озбиљно угрожавалегалност ових избора. Ако имате пет-шест хиљада чланова бирачких одбора и од тогаимате неколико хиљада својих чланова, онда можете радити шта год желите. ЦИКминималиује све врсте злоупотребе које су се догодиле. Тражићемо реакцијуТужилаштва БиХ. Мени и мојој породици ће бити олакшање да не будем чланПредседништва БиХ, јер ћу се посветити другим стварима, као што су развој Аваза иизградња новог торња који ће бити висок 200 метара. СББ ће бити конструктивнаопозиција – додао је Радончић.  Радончић је освојио 12,35 посто гласова, чиме се нашао на трећој позицији у утрци зачлана Председништва БиХ.  01:20 - Жељка Цвијановић прогласила победу: Ово је признање напору које самуложила радећи са грађанима  Жељка Цвијановић је изјавила да је 74 одсто гласова пребројано, те да у трци запредседника РС она има 226.777, а Вукота Говедарица 198. 299 гласова.  –  То значи разлику од 28.000 гласова. Очекујем да ће се тренд наставити, разлика ће дарасте. Захваљујем се свима који дали глас за мене, знајући да сам предано радила.Анализираћемо резултате, али јасно је да је већ сада разлика видљива – рекла је она.  Захвалила се људима у СНСД који ради за јаку РС.  – Ово је признање напорима које сам уложила радећи са грађанима. Очекујем да серазлика повећа – поручила је Жељка Цвијановић.  01:01 - Вукота Говедарица: Имам 4.400 гласова више од Жељке Цвијановић  Кандидат за председника РСВукота Говедарица казао је да на пребројаних 35 постогласова има предност од 4.400 гласова у односу на Жељку Цвијановић.  

  "Вукота Говедарица има 115.075 гласова, а Жељка Цвијановић 110.675 гласова",сапштио је Говедарица.  Он је казао да га посебно радује тренд раста у Бањој Луци.  "Могу да потврдим да у центру Бање Луке имам значајну предност. Побеђујем у свимбирачким одборима који се тичу Бање Луке. На овом тренду очекујем да ће разлика битиблизу седам хиљада гласова. Бања Лука даје подршку мени као кандидату у односу наЖељку Цвијановић", казао је Говедарица.  Закључио је да ће изборна трка до самог краја бити прилично тесна.  00:49 - Жељко Комшић: Драги Хрвати, не страхујте од чињенице да ћу ја бити уПредседништву  Лидер Демократске фронте Жељко Комшић кандидат за хрватског чланаПредседништва БиХ, прогласио је победу.  Он је поручио Хрватима у БиХ да не страхују од чињенице да ће их представљати у томтелу.  
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  “Драги Хрвати, не страхујте од чињенице да ћу ја бити у Председништву. Желим дазахвалим свим људима који су поклонили поверење мени. Желим да знате да сам ја тукако бих служио свим грађанима наше земље. Драги Хрвати у Херцеговини, Желим дазнате да сам ја ваш легитимни представник и не треба да имате страх од чињенице даћу ја бити у Председништву БиХ наредне четири године", рекао је Комшић.   00:33 - Како јавља репортер Спутњика, у штабу СНСД-а увелико се слави, а МилорадДодик се дохватио микрофона и запевао песму „Не може нам нико ништа“  00:30 - СДС: Вукота Говедарица води за председника РС  Изборни штаб СДС саопштава да Вукота Говедарица води за предсједника РепубликеСрпске на основу пристиглих првих прелиминарних резултата (Вукота Говедарица 97850, Жељка Цвијановић 92 150 гласова).  Из изборног штаба СДС су рекли да Говедарица убједљиво води у Бањалуци за близупет  хиљада, те да је убједљиво добио у Бијељини и Добоју, Фочи...  00.14 – ЦИК БиХ: На основу 43,42 обрађених гласачких места Милорад Додикосвојио је 55,15%, Младен Иванић, 41,95%, Шефик Џаферовић 38%, а ЖељкоКомшић 49,47% гласова  На основу 43,42 одсто пребројаних гласова, Централна изборна комисија изашла је сапрвим резултатима избора на конференцији одржаној у поноћ.  Према првим прелиминарним резултатима ЦИК БиХ, на изборима за члановеПредседништва БиХ победили су Шефик Џаферовић, Жељко Комшић и Милорад Додик.  Како су навели, за члана Председништва БиХ из бошњачког народа, основу 48 одстообрађених гласова, Шефик Џаферовић освојио је 38 одсто гласова, Денис Бећировић 33,40, ФахрудинРадончић 12,35 одсто, Мирсад Хаџикадић 8,55 одсто, Сенад Шепић 6,13 одсто и АмерЈерлагић 1,59 одсто гласова.  За члана Председништва БиХ из хрватског народа Жељко Комшић добио је 49,47 одстогласова, Драган Човић 38,66, Диана Зеленика 6,92, Бориша Фалатар 3,23, ЈеркоИванковић Лијановић 1,72 одсто.  Највише гласова за члана Председништва БиХ из српског народа, на основу 36,7 одстообрађених гласова,отишло је Милораду Додику 55,15 одсто, Младен Иванић освојио је 41,95, ГојкоКличковић 1,49 и Поповић Мирјана 1,38 одсто.  00:13 - Младен Иванић: Још није све готово, рано је за проглашење победе  Кандидат Савеза за побједу Младен Иванић рекао је да још увијек није готово, наводећида Додик води за око 30 хиљада гласова.   

  "Још увијек је рано за проглашење побједе", рекао је иванић, додајући да се нештонелогично дешавало, нарочито, како је рекао на подручју изборне јединице 7 (Зворник)  Иванић је рекао да ће тражити поновно пребројавање гласова и да још увијек није свепознато. Он је рекао да имају и гласови у одсуству.  23:43 - Додик: Вучић је са радошћу примио резултате    Милорад Додик је рекао да му је председник Србије Александар Вучић честитао напобеди на изборима. Према Додиковим речима, они су разговарали о будућој сарадњи.  „Вучић је са радошћу примио резултате“, рекао је Додик.      

 4 / 5



Милорад Додик прогласио победу на основу 85% пребројаних гласова; Иванић: Још увек није све готово; ЦИК: Највише гласова освојили Додик, Комшић и Џаферовић
недеља, 07 октобар 2018 23:21

„Гласине да се Србија меша у изборе показали су се као неистините“, рекао је Додик инајавио да ће први састанак као члана Председништва бити са Вучућем можда пре негоса колегама у председништву.  23:26 - Човић практично признао пораз  Драган Човић је након првих изборних резултата разочаран чињеницом да су Бошњацимасовно гласали за Жељка Комшића.  23:18 - Бакир Изетбеговић прогласио победу СДА и Шефика Џаферовића за чланаПредседништва БиХ  23:16 - Ковачевић: Република Српска има председницу!  Када је реч о кандидатима за председника Републике Српске, портпарол СНСД-аРадован Ковачевић је рекао да је на основу 34,97 одсто обрађених бирачких места,Цвијановићева освојила 96.201, а Говедарица 77.000 гласова.  „Република Српска има председницу!“, рекао је Ковачевић.  23:15 - Жељко Комшић води и у односу на бошњачке кандидате  Према информацијама портала Дневник.ба, лидер Демократске фронте и кандидат захрватског члана Председништва БиХ, Жељко Комшић, има више гласова него бошњачкикандидати — Шефик Џаферовић, Денис Бећировић и Фахрудин Радончић.  

  Према овим информацијама, Комшић уверљиво води испред противкандидата и лидераХДЗ БиХ, Драгана Човића, захваљујући гласовима Бошњака.  23:12 - Славље присталица СДА у Сарајеву  23:04  - СНСД: На основу 85% одсто обрађених бирачких места: Додику 320.896,Иванићу 250.000 гласова. Жељка Цвијановић има 96.201 гласова, а Вукота Говедарицаоко 77.000  22:54 - ПДП: Додик води за 0,42 промила  На основу 451.986 пребројаних гласова из Српске, за Милорада Додика је гласало213.826, а за Младена Иванића 211.933 гласа. Разлика је 42 промила, односно 1.893гласа, што могу да преокрену два бирачка места, рекао је председник Иванићеве ПДПБранислав Бореновић.  „У историји Српске ово је најнеизвеснија политичка трка до сада“, оценио је он.    Baš tijesno! Od 451 986 prebrojanih, Ivanić 211 933 - Dodik 213 826, razlika 1893 glasova ili0,42%!  — Branislav Borenović (@BBorenovic) October 7, 2018    "Изборна трка је толиконеизвесно да је тешко зати ко је победник И не само вечерас. То је и разлог због којег сејош не оглашавају ни Додик нии Иванић, јер треба бити сигуран“, казао је Бореновићновинарима у седишту странке.   Према његовим речима, на осову 451.986 пребројаних гласачких листића, Додик имаподршку 213.826 гласача, а Иванић 211.933, што је разлика од 1.697 гласова, 42 промила,у корист Додика.  Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић рекао је да је обрађено 39 одсто бирачкихместа, на којима је Додик освоји више од 120.000 гласова или 57 одсто, а Иванић око90.000 или 43 одсто гласова.  22:51 - БН ТВ: Додик победио на Сокоцу  Према првим прелиминарним резултатима за српског члана у Предсједништву БиХ уСокоцу побиједио је Милорад Додик са 3783, док је Иванић имао 3408 гласова.  Из изборних штабова Савеза независних социјалдемократа (СНСД) и Савеза за победувечерас стижу контрадикторне информације, према којима у трци за српског чланаПредседништва БиХ води Милорад Додик односно Младен Иванић.  

  У Босни и Херцеговини одржани су данас општи избори, на којима су бирани члановиПредседништва БиХ, председника и потпредседнике Републике Српске, посланике ипарламенту БиХ, парламентима Федерације и Републике Српске, као и заступнике запарламенте у десет кантона Федерације БиХ. Право гласа у БиХ имало је више од тримилиона и 350 хиљада људи. За попуну 518 мандата надметало се укупно 128политичких субјеката, од тога 58 политичких странака, 36 коалиција и 34 независнакандидата. Укупно је било око 7.500 кандидата.  (Агенције)  Видети још: Општи избори у БиХ: ЦИК: Излазност око 53,26%, могуће је да се повећа за2%; СНСД: Додик води са 50.000 гласова, ускоро проглашавамо победу на свимнивоима; ПДП: Иванић у предности над Додиком за око девет хиљада гласова  Милорад Додик за Спутњик: Да није непристојно, већ сада бих прогласио победу, алисачекаћемо до вечерас да то урадимо и формално  
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