
Општинска изборна комисија саопштила званичне резултате локалних избора у Медвеђи: Коалиција СНС и СПС 18 мандата, СРС два, Српска десница, ПУПС и ПДД по један
среда, 11 септембар 2019 18:08

Коалиција Српске напредне странке (СНС) и Социјалистичке партије Србије (СПС)
имаће у Скупштини општине Медвеђа 18 мандата са укупно 2.764 освојена гласа (64,79
одсто), потврдио је за ФоНет председник Општинске изборне комисије Иван Костић.

  

  

Према званичним подацима, СНС и СПС ће са 64,79% одсто имати 18 мандата, што им је
омогућило 2.764 гласова, док ће по један мандат имати Српска десница са 278 гласова
или 6,52 одсто, Партија удружених пензионера Србије (ПУПС) са 5,95 % или 254 гласова
и ПДД са 6,4% (273 гласа).

  

По два мандата имаће Коалиција "Сви за Медвеђу Мухарем Салиху" 9,19% - или 392
гласа и Српска радикална странка са 7,15 одсто, односно 305 гласова. Рок за сазивање
конститутивне седнице скупштине је 15 дана од тренутка објављивања резултата, а ту
седницу водиће досадашњи председник Скупштине општине.
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Према овим подацима, излазност на локалним изборима у Медвеђи била је 67,61 одсто,
гласало је укупно 4.269 бирача, а Костић тврди да није било никаквих приговора на ток
изборног процеса.

  

Међутим, регуларност избора у овој општини већ данима је на друштвеним мрежама под
знаком питања, а у потенцијалним нерегуларностима предњачи, како сами кажу ''будући
део власти'' - странка Српска десница. Уз то, у граду су се појавили бројни џипови, без
регистарских ознака.

  

(Фонет, Н1, Бета)

  

Видети још: СНС прогласила победу на локалним изборима у Медвеђи: Цензус
прешле све странке које су учествовале, СРС, ПУПС, две албанске листе и Српска
десница Мише Вацића
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