
Листа ДСС-Двери остварила убедљив резултат на поновљеним изборима и ушла у Скупштину Србије; Санда Рашковић Ивић: Народ у Србији не може више да трпи лажи и преваре; Бојан Пајтић: Ово је почетак Вучићевог краја
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Листа ДСС-Двери остварила је убедљив резултат на поновљеним изборима на 15
бирачких места, освојивиши преко 25 % гласова и тако ушла у Народну скупштину
Србије за преко хиљаду гласова изнад цензуса.

  

  

На многим местима су остварили вишеструко више гласова него на првом гласању.

  

Резултати ДСС-Двери по градовима:

  

Нови Београд 42 % (победили СНС, који је добио 32 % гласова)

  

Ужице: 38,5 % (свега 15 гласова из СНС-а)

  

Палилула Београд 26,7 %

  

Ниш 25 %
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Бачка Топола 25 %

  

Сремски Карловци 20 %

  

Јагодина 1 и 2 15 % и 25 %

  

Врање 12 %

  

  

Највише гласова освојила је Српска напредна странка, нарочито у Врању, где су
опозициони контролори регистровали "Бугарски воз" али је гласање настављено, тако
да је СНС освојио скоро 70 % на том месту. Притисака и претњи грађанима било је и у
Кладову, где је СНС освјио 65 % гласова.

  

С друге стране ДСС-Двери је однела победу на Новом Београду са 320 гласова, док је
СНС добио 260 гласова, а листа око СДС-а 50 гласова. БМ Нови Београд симболизује
убедљиву победу опозиције и пораз СНС-а.
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Друго највеће изненађење опозиције било је у Ужицу, где је листа ДСС-Двери освојила
204 гласа (38,5 %), свега 15 гласова мање од СНС-а.

  

Укупни резултати са поновљеног гласања на 15 бирачких места према резултатима
агенције ЦРТА:

  

Изашло: 7688

  

СНС 4292 (55,8 %)

  

ДСС-Двери 1998 гласова (25,98 %)

  

СПС 623 (8,1%)

  

ДЈБ 328 (4,3 %)

  

СРС 242 (3,1 %)

  

СДС 241 (3,1 %)

  

(НСПМ)
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  Напредњаци изгубили на Новом Београду, па изазвали хаос и одбили да потпишузаписник  Коалиција ДСС-Двери освојила је највише гласова на бирачком месту 22 у НовомБеограду (320 гласова), због чега је председник бирачког места из СНС (260 гласова)направио хаос,  и покушао да изазове тучу, како би се резултати са овог местапоништили и анулирали.      Predsednik BM 22 provocira incident, zove policiju kao da mu neko preti, da se otimaju dzakovi,da se krade biracki materijal. #napreDNO  — Milan Bojović (@mbojovic777) May 4, 2016    Иван Цветанов, градски одборник СНС и председник бирачког места 22 одбио је дапотпише записник, који су сви остали контролори потписали, уз образложење да се"данас утицало на бираче", прети тужбама и не дозвољава члановима бирачког одборада се разиђђу. Такође, претио је Милану Бојовићу из ДСС-а.  Лидер Двери Бошко Обрадовић је рекао да је та коалиција освојила 1.998 гласова напоновљеним изборим на 15 места, односно око 26 одсто гласова.  

  Председница ДСС Санда Рашковић Ивић је рекла да је ова листа "победникпоновљених избора" и да је улазак у парламент огроман успех, без обзира на укупнупобеду СНС, јер је та листа трпела сатанизацију.   "Да је Вучићу ова памет и ово искуство, а да је сада 24. април, не би ни крао ни лагао,јер је тада успео у једној ствари - да уједини опозицију ко истине, правде, борбе заинституције и слободу медија", рекла је она.   Председница ДСС је навела да је "српском народу пукао филм", да народ у Србији више"не може више да трпи лажи и преваре" и да је "прорадио српски инат".   "Вучић је успео да развије солидарност међу људима, странкама које иначе немају многозаједничког на идеолошком плану, али имају то што желе да се боре за слободну Србијуу којој се поштују институције", рекла је она.   
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  ДСС је сачувана, упркос ужасним ударима у последњих годину и по дана   Санда Рашковић Ивић се захвалила осталим лидерима опозиције на подршци и рекла даје срећна што је ДСС успела да се сачува, упркос "ужасним ударима у последњих годинуи по дана".   "Стара странка се вратила у парламент, а тамо ћемо се ћерати са Вучићем", рекла јеона.   Такође, она је навела да је на овим изборима виђен "нови брак". 
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  "Видимо нови брак, само тајни. Ми смо бар радили јавно, а тај брак постоји између СНС иСРС", рекла је она.   Лидер покрета Доста је било Саша Радуловић је те њене речи образложио подацимаса бирачких места, где су радикали добили између 7 (Кладово) и 14 (Палилула) гласова,што се може тумачити или разочарењем радикалских бирача у Шешеља због подршкеВучићевој крађи, или су они гласали за СНС, као што су гласачи других опозионихстранака гласали за ДСС-Двери..  Претходно је новинарима високи функционер ДСС-а Александар Поповић рекао да јекоалиција ДСС-Двери добро прошла на поновљеним парламентарним изборима на 15бирачких места широм Србије.   "Свуда имамо двоцифрен проценат, поготово у београдској општни Палилула, Ужицу,Јагодини", рекао је Поповић.   Лидер ДС Бојан Пајтић је рекао да то што је поново резултате први саопштиоАлександар Вучић, а не РИК показатељ да у Србији "не постоје ни влада, ни правосуђе,ни парламент, нити РИК, већ воља само једног човека."  

  "Тај човек је поражен и његови стратешки циљеви су поражени - да повећа бројпосланике и уништи ДС. Данас има 27 посланика мање, а поред ДС која је и те какопреживела, добио је још две опозиционе листе у парламенту", рекао је Пајтић.  Први човек демократа је рекао да ово није победа страначких лидера, већ победа онихкоји желе да им деца живе у уређеној држави.  Пајтић је оценио да је ово "почетак Вучићевог краја" и да следе председнички избори накојима ће опозиција "спречити крађу".  "Прва иницијатива ДС када се формира парламент биће формирање анкетног одбора,да се утврди колико је гласова украдено. Није украден један глас, опозиција је оштећеназа између 200 и 300 хиљада гласова", рекао је Пајтић.  Пајтић је рекао и да ово није била "борба за фотељу" и да "није амбасадор учио лидереопозиције како се бори за демократију".  

  Према последњим и коначним резултатима, своја места у парламенту ће имати укупно 12листа (од тога пет мањинских):  СНС 131, СПС 29, СРС 22, ДС 16, ДЈБ 16, СДС-ЛДП-ЛСВ 13, Двери-ДСС 13, СВМ 4,БДЗ 2, СДА 2, Зелени 1, ПЗДД 1  Уредник НСПМ Ђорђе Вукадиновић рекао је да је Александар Вучић данас слабијинего јуче, као што је и 24. априла био слабији него 23. априла, и да је знао да ће се овакозаврпити вероватно не би ни расписивао изборе  Он се осврнуо на сталне прозивке Александра Вучића и поручио му да, пошто је већ двапута организовао бесмислене ванредне изборе из личног хира, нека сада смогнехрабрости испуни своју „претњу“ и распише још једне, али праве и поштене изборе.  (Агенције-НСПМ)  
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