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Народна странка је у Неготину, на основу пребројаних гласова 42 бирачка места од
укупно 72, освојила 13,26 одсто гласова, СНС 72,33 одсто, СРС 1,79 одсто, ДСС-ПОКС
2,46 одсто, Здрава Србија Милана Стаматовића 1,51 одсто, а Савез 90 зелени Србије
4,32 одсто, уз 4,3 одсто неважећих листића, изјавио је данас потпредседник Народне
странке Мирослав Алексић.

  

  

„Поносни смо на резултат који смо остварили у немогућим условима. Забележени су
невиђени притисци, ухапшено је 10 представника Народне странке, од којих су двоје
чланова Општинске изборне комисије, и они су онемогућени да раде свој посао иако су
били службена лица са службеним легитимацијама“, рекао је Алексић.

  

Алексић је додао да је на неким бирачким местима напрасно проглашена дезинфекција и
да су зато чланови бирачких одбора истеривани напоље, што је, како је истакао, још
један начин да се омогући крађа избора.
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„Евидентирали смо све неправилности и поднећемо жалбе у року од 24 сата“, рекао је
Алексић.

  

„Невиђено ствар се догодила – Управни суд није прихватио жалбу на што је ОИК
онемогућио независним посматрачима да посматрају изборе, тако да је и правосуђе
упрегнуто у изборну крађу СНС-а“, додао је Алексић.

  

Алексић је навео да је Народна странка на бирачким местима у Неготину освојила
између 18 одсто и 20 одсто гласова, док је СНС остварио бољи резултат у околним
селима, где је било мање контролора. 

  

„Добро је што смо изашли на изборе у Неготину, јер сада знамо шта би могло да нас чека
на изборима најављеним за април 2022. године, и изборни процес у Неготину ће утицати
на одлуку да ли ћемо учествовати на априлским изборима.

  

„Било би боље да је цела опозиција изашла на изборе у Неготину, јер бисмо тако
пружили већи отпор. То је порука – сви заједно у једну колону са грађанима Србије, па
да видимо ко ће да краде“, рекао је Алексић.

  

Алексић је додао да је на неким бирачким местима било и више од 100 неважећих
листића и да ће Народна странка тражити увид у бирачки материјал.

  

„Неки наши контролори су физички уклањани са бирачких места, СНС и СПС су имали
између 10 и 12 контролора на бирачким местима, а Народна странка једног или два“,
рекао је Алексић.

  

„Представници СНС-а су донели унапред направљен списак од 939 људи који су наводно
гласали од куће и зато је настао сукоб у селу Сиколе, јер је контролор Народне странке
на бирачком месту видео предају тог списка са гласовима особи из СНС-а“, рекао је
Алексић.

  

 2 / 3



Мирослав Алексић: Према прелиминарним резултатима, Народна странка освојила је 13,26 одсто у Неготину, а СНС 72,33 одсто. СРС, ДСС-ПОКС и Здрава Србија испод цензуса
недеља, 17 октобар 2021 22:47

Алексић је навео да су све неправилности, хапшења и притисци у Неготину „слика и
прилика данашње Србије и стања демократије“.

  

„Против овога се морамо борити сви заједно. Све су учинили да се створе услови за
крађу. Евидентирали смо неправилности и о њима ћемо обавестити јавност, домаће и
стране институције и организације“, рекао је Алексић.

  

Носилац листе Народне странке у Неготину Крста Станковић Њењуловић рекао је да ће
Народна странка наставити борбу и да је грађанима данас показала како постоји
алтернатива напредњачкој власти.

    

„Било је много неважећих листића на бирачким местима и на свима је била заокружена
Народна странка и још једна странка поред ње, што значи да смо ми били велика претња
и једина сметња да СНС освоји између 90 и 95 одсто гласова“, рекао је Станковић
Њењуловић.

  

„Начелник полицијске управе Бор је цео дан провео у Неготину и све оперативце ставио
у је службу СНС-а, а нама су забранили контролоре, јер су тако хтели да отворе простор
за крађу“, закључио је Станковић Њењуловић.

  

(Народна странка)
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