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Републичка изборна комисија (РИК) усвојила је извештај о коначним резултатима
председничких избора по којима је за кандидата владајуће коалиције Александра
Вучића гласало 55,08 одсто од број изашлих бирача.

  

  

Вучић је највећу подршку добио у Трговишту где је за њега гласало 91,62 одсто изашлих
бирача док је најслабији резултат остварио у иностранству (29,22%), на Врачару
(28,09%) и у Чајетини (27,75 %).

  

Саша Јанковић највише гласова освојио је у Сенти где је за њега гласало 41,21 одсто
грађана а најмање на Косову.
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  Вук Јеремић је највише гласова освојио у Шапцу (14,25%), Саша Радуловић у Ади – 4,60док је Лука Максимовић највише гласова однео у свом родном граду Младеновцу – 37,22процента. Иста ситуација је и са кандидатом Бошком Обрадовићем који је највишегласова однео у Чачку - 7,22%.  Лидер радикала је највише гласова добио у Зубином Потоку -11,02% а кандидат ДСС-аАлександар Поповић је у Гаџином Хану освојио 3,72 одсто гласова. Милан Стаматовић јенајвише гласова добио у Ужицу – 17,05% а Ненад Чанак у Бачком Петровцу – 9,67%  Како је гласала дијаспора?  Победник гласања у иностранству је Саша Јанковић који је освојио 42,68% гласова.Највећу подршку имао је у Великој Бриттанији (71,3 %), Уједињеним АрапскимЕмиратима (67,1%) Мађарској (63%) и Холандији.  Вучић је у иностранству добио 29,22 процента, а највећу подршку добио је из земаљарегиона – Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора. Најмање гласова добио је уКатару (2,25%), Финској (3,75%) и на Малти (5,17%)  Гласови из САД су отишли Саши Јанковићу па је он добио 58,32% наспрам 9,92% коликоје освојио Вучић. Јанковић је у Русији освојио 34,33 процента а Вучић 18,91%.  Бошко Обрадовић је највише гласова однео у Јужноафричкој Републици (17,95%) а СашаРадуловић у Катару – 7,87 одсто.  

  Како су гласали Београд и Нови Сад?  Да избори зависе од Београда и Новог Сада ишло би се у други круг јер ниједанкандидат у овим градовима није однео више од 50 одсто гласова.  Вучић је у Београду освојио највише гласова - 44,03% гласова, други је Јанковић са24,10%. Лука Максимовић је освојио 12,64%, Шешељ – 4,29%, Јеремић - 6,34, Радуловић1,54, Бошко Обрадовић 2,28% а Александар Поповић 1,77%.  Јанковић је више гласова од Вучића добио у општинама Враћар, Савски венац и Стариград а Вучић је преко 50 одсто добио у општинама Барајево, Гроцка, Обреновац, Сопот иСурчин.  И Нови Сад је гласао слично као Београд. Јанковић је освојио 24,53, Вучић 44,14%,Јеремић 5,15, Радуловић 2,30% а Лука Максимовић 10,48 %. Ненад Чанак је у НовомСаду освојио 2,5 одсто гласова, Бошко Обрадовић 1,81 а Шешељ 5,71 %.  (Н1)  Видети још: Резултатом 19 „за“ и 9 „против“, РИК прогласио коначне резултате избора;Представници СРС и ДСС гласали за извештај заједно са представницима власти  
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