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Вучич спечели президентските избори в Сърбия
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Секция: Новини [1]
Консервативният министър-председател на Сърбия Александър Вучич спечели с огромно
мнозинство вчерашните президентски избори, с което затвърди статута си на доминираща
политическа фигура в балканската страна, съобщава БТА.
„Победата ми е кристално ясна. Това е много важен ден за нас, защото показа пътя, който Сърбия
трябва да следва“, каза 47-годишният Вучич пред привърженици в централата на своята Сръбска
прогресивна партия.
„Огромно мнозинство от сръбския народ заяви подкрепа за продължаване на реформите, на
европейския път за Сърбия, наред със запазване на традиционно добрите ни отношения с Русия и
Китай“, каза Вучич, чиито думи бяха посрещнати с възгласи „Победа, победа!“, предаде
Асошиейтед прес.
Вучич печели над 55 процента от гласовете според прогнозни резултати на института „Ипсос“ и
Центъра за свободни и демократични избори. Те се позовават на представителна извадка от
стотици изборни секции в страната и при обработени вече три четвърти от събраните данни,
шансовете за обрат са нищожни, отбеляза ДПА.
Официални резултати се очакват днес.
Вучич, бивш ултранационалист, който сега обявява подкрепа за членство на Сърбия в ЕС, имаше
нужда да спечели повече от 50 процента от гласовете, за да не се налага да ходи на 16 април на
балотаж, където би бил в доста по-неизгодна позиция срещу един единствен кандидат на
опозицията.
Той ще заеме до голяма степен церемониалния пост в края на май, но се очаква да запази
фактически властта чрез контрола си върху управляващата Сръбска прогресивна партия.
Резултатите от екзитполовете са тежък удар за разпокъсаната и отслабваща опозиция, според
която управлението на Вучич става все по-авторитарно.
1

Либералният му опонент Саша Янкович се нареди на второ място на вчерашния вот с 15 процента.
Янкович, който е независим и безпартиен кандидат, изрази вчера удовлетворение от кампанията,
която според него е съживила продемократичното движение в Сърбия, противопоставящо се на
непрестанната корупция и нарастваща автокрация. „В Сърбия бе създадено ново, честно
политическо движение и поради тази причина трябва да сме оптимисти“, каза Янкович, след като
гласува.
На трето място се нареди Лука Максимович, студент по медии и масови комуникации, който се
кандидатира на изборите като пародиен политик. В предизборната си кампания той се
подиграваше на корупцията в сръбската политика, като обеща да краде, ако бъде избран.
Поддръжниците му бяха главно млади избиратели, отчуждени от продължаващите с десетилетия
криза и икономически упадък в Сърбия, отбеляза АП.
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