
Нови градоначелник Косовске Митровице Милан Радојевић: Оправдаћу поверење које су ми указали грађани
понедељак, 30 новембар 2020 10:48

Милан Радојевић, кандидат Српске листе који је победио на изборима за
градоначелника Северне Митровице, захвалио је грађанима који су гласали за њега.

  

Он је обећао да ће оправдати поверење које му је указано.

  

  

"Пре свега желим да се захвалим руководству и председништву Српске листе на
указаном поверењу, Републици Србији и државном врху, на огромној подршци коју смо
до сада добијали током изборног процеса и наравно највећа захвалност грађанима
Северне Митровице", рекао је синоћ Радојевић новинарима.

  

Он је, како преноси Косово онлајн, истакао да ће се трудити да оправда њихово
поверење.

  

"Трудићу се да оправдам њихово поверење, најбоље што будем могао. Не сумњам да ћу
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у томе имати огромну подршку и председника и свих чланова Српске листе као и целог
тима који је до сада радио", рекао је Радојевић.

  

Димитријевић: Избори у Северној Митровици протекли без проблема

  

Председник Општинске изборне комисије у Северној Митровици Слободан
Димитријевић изјавио је да су локални избори у недељу протекли без већих проблема, и
да је, према информацијама које је добио од Централне изборне комисије, све било у
најбољем реду.

  

"Тачно у 19 часова затворена су сва бирачка места у општини Северна Митровица",
рекао је у недељу Димитријевић и навео да су поматрачи оценили изборни процес
успешним и професионално одрађеним, без иједне грешке.

  

Димитријевић је захвалио грађанима што су у великом броју изашли на биралишта и
обавили своју грађанску дужност и поред пандемије, као и свима који су учествовали у
изборном процесу, пренео је Косово онлајн.

  

Нагласио је да су током изборног процеса поштоване све епидемиолошке мере и да су
два мобилна ковид тима обавила свој посао професионално.

  

„Поштоване су све епидемиолошке мере, имали смо два мобилна тима која су посетили
грађане заражене ковидом, који се налазе у самоизолацији и они су обавили своју
грађанску дужност", рекао је Димитријевић

  

(Танјуг, Кособо онлајн, Б92) 
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