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Градска изборна комисија објавила је привремене резултате локалних избора у
Зрењанину. Излазност је била 41,40%. У самом граду била је још нижа. СНС је освојила
53,96% гласова и 42 од 67 мандата (62,69%). Следи СПС који је наступао заједно са
Јединственом Србијом. Они су добили 14,24% гласова и 11 мандата (16,42%).

  

Највеће изненађење представља резултат који је постигла Метла-6,39% гласова и 5
мандата (7,46%). Војвођански фронт освојио је 5,97% гласова и 4 мандата (5,97%). Савез
војвођанских Мађара добио је 4,33% гласова и 3 мандата. Цензус је прешла и листа
Суверенисти са 3,06% што им је донело 2 мандата.

  

Четири листе остале су испод цензуса, међу њима и Српска радикална странака која је
осводила укупно 750 гласова (1,76%). Непосредно уочи истека рока за предају листа
Шешељ је наредио повлачење и исправљање листе на којој је на првом месту био
Данијел Радић, новинар локалне КТВ телевизије. У последњих годину дана ова
телевизија у континуитету критикује градску власт и нарочито Горана Кнежевића кога
често оптужује за злоупотребе и криминал. Шешељ је елиминисао Радића како би
помогао Кнежевићу и доживео дебакл.
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  И излазност и проценат гласова који је добила СНС су знатно испод републичкогпросека. У петак и суботу уочи избора долазило је до вишесатних прекида уводоснабдевању што се сигурно одразило на резултат избора, посебно када је одзивбирача у питању.  Никада се није десило да је излазак био овако мали када су се истовремено одржавалиизбори на свим нивоима. Агонија са неисправном водом за пиће и скандалима окоизградње тзв „фабрике воде“ су највећи разлози. Први на листи СНС-а били су министарпривреде Горан Кнежевић и досадашњи градоначелник Чедомир Јањић. Врх странкевероватно ће одлучити да изврши кадровске промене у Зрењанину. Кнежевић је до садаби неоспорни партијски бос у граду који је владао ослањањем на своју приватну клику узне мало незадовољство унутар странке. Због бројних скандала његов утицај је опао и онсада представља терет за СНС.

  Неколико недеља пре одржавања избора зрењанинско Јавно предузеће „Водовод иканализација“ поднело је захтев Покрајинском секретаријату за здравство за укидањезабране за употребу воде за пиће која је на снази још од 2004. Надлежни су тврдили даје вода сада потпуно исправна. Међутим, на опште изнeнaђење до укидања забране ниједошло. Напротив, долазило је до честих хаварија, вода је непосредно уочи избора билацрвенкаста.  Све је то очигледно коначно разгневило грађане тако да је у Зрењанину бојкот избора употпуности успео. У последња два сата на биралиштима је било веома мало бирача азванично је објављивано да је излазило по 3 или 4 посто. Вероватно је излазак који јесаопштила комисија надуван.
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