
Вучић: Више од 60,48 изашлих грађана гласало је „да“, а 39,52 одсто „не“. Пребројано 97,02 одсто бирачких места, остало је да се бројање заврши у Новом Пазару и на Вождовцу
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Председник Србије и лидер Српске напредне странке Александар Вучић рекао је да је
више од 60 одсто гласало "да" на референдуму о промени Устава у области правосуђа.

  

  

Александар Вучић је навео да је 60,48 грађана, изашлих на референдум о промени
Устава, гласало за промене, а 39,52 одсто против. Навео је да је разлика око 400.000
гласова између оних који су заокружили "да" и грађана који су заокружили "не".

  

Напоменуо је да пребројано 97,02 одсто бирачких места, и да је остало да се бројање
заврши у Новом Пазару и на Вождовцу.

  
  

Novi Pazar BM 71
  Izlaznost 60%, rezultat boles pic.twitter.com/MZKDVAd4XI
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https://t.co/MZKDVAd4XI
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  — Čarli Vafls (@CharlieWafflees) January 16, 2022   
  

I najjači podatak za večeras.
  
  U opštini Lakovac do 19h glasalo 3778 ljudi, a onda od 19 do 20h glasalo još 2717 birača,
odnosno u poslednjih sat vremena je glasalo 45 ljudi u minutu. Svaka čast munje. 
  
  Rezultat 53:47. 
  
  Kakva banda lopovska sunce ti, ovo svet nije video.

  — Ivan Mandić (@the_mandic) January 16, 2022    

Председник је додао да је било 19.915 неважећих листића, односно 0, 1 одсто.

  

Истакао је да готово нигде није било никаквих проблема и навео да су сарађивали људи
из различитих странака.

  

Вучић је оценио да је Србија послала добру слику у свет.
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https://twitter.com/CharlieWafflees/status/1482837443665711104?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/the_mandic/status/1482836165061496834?ref_src=twsrc%5Etfw
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  "Мислим да смо урадили добру ствар за своју земљу", оценио је председник.  Грађани су се на референдуму изјашњавали да ли су за потврђивање Акта о промениУстава у области правосуђа.    Niš većinski za NE!     BM Stevan Sindjelic DA 174 NE 252   Bubanjski heroji, Niš DA 177 NE 198  BM 9 Palilula Niš DA 195/NE 250,  BM 11 Medijana DA223/NE259  BM 43 Medijana DA132/NE234  BM B.Bjegović Niš DA222/NE230  BM 31 Medijana DA211/NE 316  BM 39 Medijana DA 144/ NE 246  — Miodrag Stankovic (@Miodrag_St) January 16, 2022    Право гласа у Србији има 6.510.323 гласача, за све јединице локалне самоуправе и насвим местима.    Гласачи са Косова и Метохије, будући да Приштина није допустила Србима да гласају нареферендуму, своје право могли су да искористе на бирачким местима у четири градацентралне Србије - Куршумлији, Рашки, Новом Пазару и Врању. Републичка изборнакомисија је одредила и 10 гласачких места у иностранству.  (Пинк-РТС)  
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https://twitter.com/Miodrag_St/status/1482809625930080265?ref_src=twsrc%5Etfw

