
Милорад Додик: Имам више од 25.000 гласова предности у односу на Јелену Тривић - што је довољно за победу. Разлика је апсолутно недостижна, али сачекаћемо званичне резултате
понедељак, 03 октобар 2022 02:52

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Милорад Додик прогласио је
побједу на изборима.

  

  

Додик прогласио победу 

  

- У овом тренутку дефинитивно могу да потврдим да је Жељка Цвијановић побиједила на
изборима за српског члана Предсједништва БиХ, а ја на изборима за предсједника
Републике Српске - рекао је Додики на конференцији за новинаре.
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Он је навео да је, на основу 523.326 обрађених гласова, освојио 274.987, кандидат
ПДП-а Јелена Тривић 246.425, а кандидат ДНС-а Радислав Јовичић 1.914.

  

Проглашавам побједу за Предсједника Републике Српске. pic.twitter.com/XkVuKjRdde

— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 3, 2022    

Додик рекао је да поносан што је био кандидат на изборима и што је изабран за
предсједника.

  

Он је истакао да је Република Српска показала демократску зрелост и да је то "велико
достигнуће нашег народа".

  

- Република Српска је показала демократски капацитет и карактер - рекао је Додик и
најавио да ће Српска бити стабилна и водити своју политику, те наставити сарадњу са
партнерима као што су Србија, Русија и Мађарска.

    

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Милорад Додик рекао је вечерас
да има више од 25.000 гласова предности у односу на кандидата ПДП-а Јелену Тривић,
што је довољно за побједу.
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  Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је ова странка постигла максималан и добаррезултат те да је он освојио 235.692 гласова, а кандидат ПДП-СДС за предсједникаСрпске Јелена Тривић 209.167.  - Задовољан сам и срећан због резултата избора, разлика у моју корист је недостижна итренутно расте - рекао је Додик.  Каже да очекује да ће на крају бројања имати 40 хиљада гласова више од Тривићеве.   Истакао је и да је несумњива побједа Жељке Цвијановић за српског чланаПредсједништва БиХ.  - Што се тиче избора за предсједника Републике Српске, ми се трудимо да дамо тачнеподатке - рекао је Додик, наводећи да има апсолутно недостижну предност, али да ћесачекати званичне податке прије проглашења побједе.  

  Немамо разлога да сумњамо да ће резултат бити угрожен, јер је легитиман.    Додик је у обраћању чланству у страначким просторијама у Бањалуци рекао да јекандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић побиједилакандидата СДС-а Мирка Шаровића.  (РТРС, агенције)  
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