
„Српска листа“ прогласила победу у свих десет општина са српском већином на локалним изборима на Kосову - у Северној Митровици освојила 100 одсто гласова
недеља, 17 октобар 2021 21:42

На Косову су одржани локални избори, на којима су бирани председници општина и
одборници скупштина у 38 општина, међу којима је десет са српском већином. Гласачка
места отворена су у 7х, а затворена у 19х. На основу доступних информација из
Централне изборне комисије (ЦИК), до 19 сати на изборима је гласало око 43 одсто
уписаних бирача, а највећа излазност била је на северу Косова где је гласало више од 60
одсто бирача. Излазне анкете показују да су од седам највећих општина у албанским
срединама, три добиле градоначелнике у првом кругу избора. Српска листа прогласила
победу у свим општинама са српском већином на Косову.

  

  

Подсетимо, Српска листа је рано јутрос у Косовској Митровици изашла колективно на
гласање, и овог пута. Одлуку да ипак изађу на изборе донели су јуче, након консултација
са Александром Вучићем, иако су претходно размишљали о бојкоту.
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Кандидати ГИ Српски опстанак гласали са фластером преко уста на ком је писало
„Стикер“.

  

На северу КиМ избори су у сенци две безбедносне и политичке кризе за краће од месец
дана.

  

Централна изборна комисија регистровала је укупно 32 политичке странке, 34 грађанске
иницијативе, једну коалицију и 23 независна кандидата. Изборе је пратило 25.000
посматрача, а право гласа имало је 1.885.448 бирача.

  

22.20 – Пацоли: Самоопредељење било само против свих, у другом кругу смо у
главним општинама

  

Члан председништва Самоопредељења Фиторе Пацоли рекла је да излазне анкете које
су објавили поједини медији нису озбиљне, додајући да ће коначни резултати показати
да је Самоопредељење најјача странка, преноси Економија онлајн.

  

„Водила се пропаганда против Самоопредељења, а коначни резултати који се очекују
врло брзо показаће да ћемо из ове трке изаћи као најјача странка“, рекла је Пацоли.

  

Сматра да ће у другом кругу Самоопредељење однети победу у највећим општинама.

  

„Где год да се налазимо у другом кругу, победићемо. Ми смо најмање водили кампању и
ипак смо најбољи. Потрошили смо најмање новца и имамо највећу подршку“, рекла је
Пацоли.

  

Искључује одлазак у други круг у Приштини, верује у победу Арбена Витие.
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"Српска листа" прогласила победу у свих десет општина са српском већином на
локалним изборима на Kосову

  

На Kосову су одржани локални избори, на којима се бирају председници општина и
одборници скупштина у 38 општина, међу којима је десет са српском већином.

  

На основу доступних информација из Централне изборне комисије (ЦИK), до 19 сати на
изборима је гласало око 43 одсто уписаних бирача. Највећа излазност била је управо на
северу Kосова, где је гласало више од 60 одсто бирача.

  

21.35 – Српска листа освојила 100 одсто гласова у Северној Митровици

  

Српска листа освојила је 100 одсто гласова на изборима за одборнике Скупштине
општине Северна Митровица, објављено је на сајту Централне изборне комисије.

  

Кандидате су имале и иницијативе Српски опстанак - ГИСОС и албанска странка
Народно јединство.

  

На основу 34,87 одсто пребројаних гласова, на изборима за градоначелника Северне
Митровице победио је Милан Радојевић из Српске листе са 83,96 одсто освојених
гласова, док је други Ерден Атић из Народног јединства са 13,63 одсто.

  

У општини Штрпце на основу 11,11 одсто пребројаних гласова, највећи проценат је
освојио Далибор Јевтић, 50,21 одсто, а Српска листа 83,73 одсто.

  

У општини Грачаница на основу 10 одсто пребројаних гласова води кандидаткиња
Српске листе Љиљана Шубарић, док је у општини Партеш на основу 28,57 одсто
пребројаних гласова 81,14 одсто освојио Драган Петковић испред Српске листе.
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У општини Ново Брдо на основу 31,82 одсто пребројаних гласова води кандидат Српске
листе Саша Милошевић - 62,43одсто, а у трци за одборнике Српска листа има 82,69
одсто.

  

У општини Лепосавић на основу 20 одсто пребројаних гласова кандидат Српске листе
Зоран Тодић освојио је 98,32одсто, а Српска листа освојила је 94,39 одсто гласова за
ОДборнике Скупштине општине.

  

Према подацима Централне изборне комисије на 99,76 одсто обрађеног гласачког
материјала, налокалним изборима на Косову и Метохији данас је гласало 42, 49 одсто
уписаних бирча, а највећа излазност забележена је у српским срединама.

  

21.20 – Харадинај: Победили смо у шест општина

  

Председник Алијансе за будућност Косова Рамуш Харадинај изјавио је да је његова
партија остварила победу у шест општина и да иде у други круг у општини Исток.

  

У Пећи присталице Демократског савеза Косова прогласили су победу актуелног
градоначелника Газменда Мухаџерија.

  

Актуелни градоначелник је према тренутним подацима ЦИК-а остварио скоро троструку
предност у односу на кандидата Самоопредељења Газменда Агушолија.

  

21.00 – У Јужној Митровици победио Бедри Хамза

  

Према резултатима анкете „ЕXИТ-ПОЛЛ“-а Бедри Хамза је победио актуелног
градоначелника Јужне Митровице Агима Бахтирија у првом кругу, преноси ТВ Кљан
Косова.
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„Хвала ти Митровице, ово је душа Митровице. Понизно твоје, Бедриу“, написао је он на
Фејсбуку.

  

20.55 – Лазаревић: Рекордна излазност у четири српске општине

  

Татјана Лазаревић, уредница портала Коссев-а уживо се укључила у емисији „Утисак
недеље“ и рекла да је забележена рекордна излазност у четири северне општине.
Према њеним речима, како се сада одвија ситуација, у Приштини се иде у други круг
избора.

  

„Нема делима да је у српским срединама победила Српска листа“, рекла је Лазаревић и
нагласила да је не би изненадило да ова листа освоји 100 одсто гласова.

  

„Иако никада не гласам на локалним изборима, сумњам да је мој глас сваки пут био на
изборима. Што се тиче одлуке да Српска листа изађе на изборе, за мене то није
изненађење“, казала је Лазаревић у емисији „Утисак недеље“.

  

20.45 – У Приштини највише гласова за Раму и Витиу

  

Витиа је освојио за сада око 36, а Рама око 30 одсто гласова. Остали кандидати су
према првим подацима далеко иза њих.

  

Од седам највећих општина три добијају градоначелника упрвом кругу

  

20.36 – Према излазним анкетама ТВ Дукађини, у првом кругу гласања на локалним
изборима на Косову побеђују кандидати Демократске партије Косова (ДПК) за
градоначелнике у Митровици и Урошевцу, а Демократског савеза Косова (ДСК) у Пећи.
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У Митровици је према овој анкети победник је Бедри Хамза, кандидат ДПК који,
процењено је, осваја 53 одсто гласова.

  

Кандидат и актуелни градоначелник Урошевца Агим Аљиу је добио 65,5 одсто гласова
према истим изворима.

  

У општини Пећ највише гласова према истраживању добио је актуални градоначелник
Газменд Мухаџери, са 59,8 одсто освојених гласова.

  

У општинама Приштина, Призрен, Ђаковица и Гњилане ће бирачи своје представнике
бирати у другом кругу гласања.

  

У Приштини се иде у други круг

  

20.28 – Грађани Приштине поново ц́е изаћи на изборе, како би у другом кругу између
Арбен Витие из Покрета Самоопредељење (ПС) и Перпарим Раме из Демократског
савеза Косова(ДСК) изабрали новог градоначелника за наредне четири године,
резултати су истраживања листа Кохе диторе.

  

На основу анкете која је обухватила 1.070 грађана старијих од 18 година, Арбен Витиа је
добио 45,7 одсто гласова. Перпарим Рама из ДСК добио је 26,3 посто, трец́и је био Уран
Исмаили из Демократске партије Косова (ДПК) са 22,4 одсто.

  

У укупном броју гласова, ПС је добило највец́у подршку за скупштину општине, са 49,8
одсто, затим следи ДСК са 25,4 и ДПК са 15,9 одсто.

  

Гласало 43 одсто уписаних бирача
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20.18 – На основу доступних информација из Централне изборне комисије (ЦИК), до 19
сати на изборима је гласало око 43 одсто уписаних бирача.

  

Изборни процес данас је завршен без значајнијих инцидената.

  

Сва бирачка места отворена су на време, у 7 часова ујутро и затворена у 19 сати.

  

  

Вечерње новости: Убедљива победа Српске листе - грађани Северне Митровице на
изборима показали у кога имају највише поверења

  

Српска листа је на данашњим изборима у Северној Митровици остварила историјску и
најубедљивију победу икада.
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На основу девет одсто обрађених гласова, у Северној Митровици кандидат Српске
листе Милан Радојевић освојио је 82,85 одсто гласова.

  

У Ранилугу, на основу 50 одсто обрађених бирача, кандидаткиња СЛ Kатарина Ристић
Илић има 100 одсто гласова.

  

Штрпце - обрађено 13,7 одсто гласова, Далибор Јевтић из СЛ 53,20 одсто.

  

Зоран Тодић из СЛ на основу пет одсто пребројаних гласова има 95 одсто.

  

Љиљана Шубарић из Српске листе убедљиво води у Грачаници. ЦИK је на основу пет
одсто обрађеног материјала саопштио да она има 83,07, а Бранимир Стојановић 16,93
одсто.

  

У Партешу је обрађено 24,30 одсто гласова. Највише освојених гласова на том узорку
има Драган Петковић из СЛ-81,14 одсто.

  

(Агенције)
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