
Напредњаци победили на локалним изборима у Приштини, а социјалисти у Пећи
понедељак, 17 август 2009 17:26

Српска напредна странка освојила 2.092 гласа на локалним изборима у Приштини. На
другом месту коалиција СПС-ПУПС-ЈС. У општини Пећ највише гласова освојили
социјалисти. Опозиција критикује регуларност избора. Избори нелегитимни и
неприхватљиви, тврди заменик премијера Косова.

  

У општинама Приштина и Пећ завршени су ванредни локални избори.

  

Српска напредна странка је саопштила да је освојила 2.092 гласа, на изборима за
одборнике скупштине града Приштине, које је у Грачаници и још десетак околних села
организовала Влада Србије.

  

На другом месту је коалиција СПС-ПУПС-Јединствена Србија, на трећем је Демократска
странка, следе Српска радикална странка и коалиција ДСС-Нова Србија.

  

СНС би од 47 одборника, по добијеном броју гласова, имала 16 одборничких места,
СПС-9 , ДС -8, СРС-7, група грађана "Опстанак" пет и коалиција ДСС-НС два мандата.

  

У општини Пећ, са измештеним седиштем у Гораждевцу, највише гласова, према
незваничним резултатима, има Социјалистичка партија Србије.

  

Демократска странка Србије саопштила је да су резултати гласања за одборнике
локалних скупштина Приштина и Пећ, које су објавиле поједине странке нетачни.

  

Потпредседник Извршног одбора ДСС Небојша Бакарец рекао је да ниједан државни
орган нити странка не може да има тачне резултате јуче одржаних избора.

  

"У овом тренутку нико не може да има тачне податке. То се може знати најраније данас
током дана. Оно што ми знамо је да смо у Гораждевцу други", рекао је Бакарец.
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Заменик председника СНС Александар Вучић задовољан је резултатом оствареним на
поновљеним локалним изборима у Приштини и Пећи и оптужио СПС и ДС да су се током
изборног процеса служзили разним манипулацијама.

  

"СНС ову победу сматра великом обавезом и тражићемо од власти у Србији да се на
озбиљан начин изјасни о мерама које у будућности треба преузети, како би се помогло
суграђанима са Косова и Метохије", рекао је Вучић.

  

Према његовим речима, СНС није било омогућено да у централној Србији води кампању,
јер није имала увид у бирачке спискове, које су, како је навео, држали социјалисти и
демократе.

  

Вучић је СПС и ДС оптужио за покушај куповине гласова, тврдећи да су активисти тих
странка током предизборне кампање делили, између осталог, брашно, шећер, цемент и
грађевински материјал суграђанима са Косова како би им поверили глас.

  

У прилог тој тврдњи, Вучић је новинарима пустио снимак, на коме се према његовим
речима, види како је у организацији Горана Јоргића активисте групе грађана
"Видовдан", која подржава социјлисте, дељено брашно у ромском несељу у Грачаници, а
које је превожено белим комбијем на коме пише СПС.

  

(РТС)
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