
Ненад Рашић: Српска листа манипулисала гласовима, у општинама са албанском већином има више гласова него што је бирачког тела; Српска листа: Оптужбе су покушај "послушних Срба“ да се изигра воља српског народа на Косову
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Број гласова које је Српска листа добила на изборима 6. октобра у општинама са
албанском већином, вишеструко је већи од бирачког тела те странке у тим срединама,
тврди председник Прогресивно демократске странке и предводник коалиције "Слобода"
Ненад Рашић, преноси Коссев, позивајући се на Газету експрес.    

    Српска листа, са друге стране, ове наводе види као покушај "послушних Срба да се
изигра воља српског народа на Косову".   На недавно одржаним ванредним
парламентарним изборима на Косову, Српска листа остварила је убедљиву предност у
односу на остале политичке субјекте које предводе Срби, освојивши 6,61 одсто гласова,
док је коалиција предвођена Рашићем освојила 0,09 одсто.
 
 
Међутим, Рашић је поручио да је бројем гласова "могло да се манипулише" јер је, како је
додао, а пренела Газета експрес, "Српска листа добила више гласова у општинама са
албанском већином него што је бирачко тело".
 
 
"Српска листа је добила 8.700 гласова у већински албанским општинама, док ван
општина са српском већином нема више од 2.000 гласача", рекао је Рашић.
 
 
Како Експрес преноси, Рашић је пре два дана Специјалном тужилаштву предао
материјал у вези са изборним процесом, те поручио да је "гласовима манипулисала
Српска листа".
 
 
Након завршеног бројања гласова, Српска листа је у већински албанским срединама
освојила 8.860 гласова. Овим бројем нису обухваћени условни гласови, као и "спорни"
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гласови који су поштом пристигли из Србије, преноси тај портал.
 
 
Српска листа је одмах након изнетих оптужби поручила јавности да "послушни Срби
попут Слободана Петровића, Ненада Рашића, Александра Јаблановића настављају у
напорима да "изиграју изборну вољу српског народа".
 
 
"Ради истине, а из поштовања према нашим сународницима, подсећамо јавност, да у
само две општине, Вучитрн и Обилић, које су већински албанске, живи више од 2.000
Срба. Овде треба додати и више хиљада Срба који живе у Метохији, где нажалост нема
општине са српском већином, или у селима око Липљана, Пећи, Гњилана, где живе
хиљаде наших сународника", навели су из Српске листе.
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