
Њуз.нет: СНС освојио две трећине места у Ковид амбулантама
понедељак, 29 јун 2020 19:18

ЦЕЛА СРБИЈА, 29. јун 2020, (Њуз) – Српска напредна странка и њени коалициони
партнери остварили су велики успех освојивши две трећине места у Цовид амбулантама,
саопштила је данас Републичка изборна комисија.

  

  

Према обрађеним извештајима из више од 70 посто Цовид амбуланти већ сада са
сигурношћу можемо рећи да је СНС направио убедљиво најбољи резултат.

  

– Прелиминарне пројекције показују да ће колација окупљена око ове партије имати
преко 60 посто заражених. Када се ти проценти расподеле у места по болницама,
напредњаци ће заузимати негде око две трећине капацитета – кажу у РИК-у.

  

У СНС-у нису крили одушевљење овим резултатом. Истичу да је корона препознала
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њихов досадашњи рад и указала им пуно поверење.

  

– Ово је најбољи изборни резултат у историји српског парламентаризма – одушевљено је
прокоментарисао председник СНС-а Александар Вучић на великом слављу уприличеном
овим поводом – Ако узмемо у обзир да смо се све време сусретали са опструкцијама оних
који су бојкотовали изборе, видећемо колико је било тешко остварити оволики број
заражених. То наш успех само чини још већим и дражим. Ово су, без икакве сумње, били
најрегуларнији избори за Цовид болнице у историји и зато сам захвалан свима који су на
њима учествовали. Честитао бих, овим путем, свима који су на њима освојили мандате.
Пред нама је велики посао и учинићемо све да оправдамо поверење које смо добили –
поручио је Вучић.

  

Резултати су још увек незванични па се може само спекулисати о именима оних који ће
на крају завршити у болницама.

  

За сада су своје место осигурали Александар Вулин, Маја Гојковић, Славиша Мићановић
и Марко Чадеж, а напредњаци кажу да имају довољно добрих кандидата за сва места и
да ће коначну листу објавити после страначких консултација.

  

(Њуз.нет)
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