
Н1: У Београду већина ипак гласала за „НЕ“ - 54 одсто изашлих
понедељак, 17 јануар 2022 00:20

Председник Александар Вучић саопштио је прелиминарне резултате, који показују да су
грађани Србије који су изашли на референдум већином гласали за "да". Међутим,
подаци за Београд су нешто другачији - за "не" је у Београду гласало 54 одсто изашлих
грађана.

  

  

За „да“ је у Београду гласало 45 одсто изашлих грађана.

  

Подсетимо, према прелиминарним резултатима које саопштио Вучић „на нивоу Србије је
за ‘да’ гласало 60,48 одсто, док је за ‘не’ било 39,52 одсто изашлих грађана“.
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У Србији су у 20 часова затворена гласачка места на којима су се грађани Србије
изјашњавали на референдуму о промени Устава Србије у области правосуђа. Право
гласа имало је 6.510.323 грађана. Грађани су се на питање „Да ли сте за потврђивање
акта о промени Устава Републике Србије“ изјашњавали заокруживањем одговора „да“
или „не“. Не постоји цензус у погледу излазности као услов да би референдум успео.

  
  

Обреновац центар НЕ победа pic.twitter.com/fRxhtxqWLZ

  — Душан Остојић (@ostojic6897) January 16, 2022   
  

Првобитан осећај туга и бес кад сам видео....Али јако је битно да је Народ рекао
Не...Народ је гневан и бесан, овако Јадно да се покраде и бахато....

  — Душан Остојић (@ostojic6897) January 16, 2022   
  

Београд, Обреновац гласачко место број 20, Гласача 1633, гласало 364, неважећи 1, Да
180, НЕ 183
  Друго Бирачко место Центар Обреновац
  НЕ побеђује....Ајмооо Обреновац
  Гази

  — Душан Остојић (@ostojic6897) January 16, 2022    

Не давимо Београд: Референдум показао потенцијал за промене

  

Покрет „Не давимо Београд“ саопштио је да су грађани главног града на референдуму
„рекли Не! режиму Српске напредне странке и одбацили штетне промене Устава“.

  

307 НЕ 200 ДА, 2 неважећа. 509 изашлих од 1812. Чукарица https://t.co/Z2nmW0lodL

— Silvia Djurdjic (@DjurdjicSilvia) January 16, 2022    

„Београд је показао да не пристаје на нове напредњачке манипулације и уништавање
демократије у нашем друштву“, саопштено је из покрета Не давимо Београд.
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Резултати референдума у главном граду, према оцени покрета Не давимо Београд,
„показују огроман потенцијал за промене на наредним изборима“.
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