
ЦИК БиХ: Вечерас почиње бројање гласачких листића пристиглих путем поште, 450 особа требало би за 10 до 15 дана да преброје укупно око 90.000 листића
среда, 10 октобар 2018 19:19

У главном Центру за бројање гласова, вечерас би требало да почне пребројавање
гласачких листића, оних бирача који нису гласали на редовним бирачким мјестима. Први
пут бројање ће се одвијати под видео надзором.

  

  

Ангажовано је око 450 особа које би, за 10 до 15 дана, требало да преброје укупно око
90.000 листића за све нивое власти.

  

- У главном Центру за бројање гласова броје се гласачки листићи пристигли путем
поште, непотврђени гласачки листићи, гласачки листићи бирача који су гласали у
одсуству, мобилни тимови и ДКП-и. Наравно, и све остале активности које нам наложи
ЦИК, а то су поновна бројања по службеној дужности или по жалбама када се утврде
резултати - рекао је Ади Агић, директор Центра за бројање гласова.

  

СНСД и даље води са 32,11 одсто гласова за НСРС
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На изборима за Народну скупштину Републике Српске, на основу до сада обрађених 95,4
одсто гласачких листића, води СНСД са освојених 199.354 или 32,11 одсто гласова,
испред СДС-а који има 115.429 или 18,59 одсто гласова и ДНС-а са освојених 92.062 или
14,83 одсто гласова.

  

Према посљедњим подацима Централне изборне комисије БиХ, објављеним данас
поподне, слиједе ПДП са 64.626 или 10,41 одсто гласова, СП са 50.592 или 8,15 одсто
гласова, НДП са 25.947 или 4,18 одсто гласова, Заједно за БиХ са 22.026 или 3,55 одсто
гласова и Уједињена Српска са 19.249 или 3,1 одсто гласова.

  

Важећих листића има 93,92 одсто, а неважећих 6,08 одсто.

  

Посланике у Народну скупштину имало је право да бира 1.260.597 бирача, а кндидата је
било укупно 1.438 из 31 политичког субјекта.

  

(РТРС)
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