
ЦРТА: На бирачким местима присутан велики број неовлашћених лица, претили посматрачима. До 16 часова изашло 20,3 одсто грађана
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Док је на трећини бирачких места састав бирачких одбора био непотпун због великог
броја заражених корона вирусом, чиме су нарушене процедуре за организацију гласања
на референдуму за измену Устава, са друге стране, посматрачка мисија ЦРТА уочила је
присуство већег броја неовлашћених лица који на бирачким местима практично руководе
организацијом гласања.

  

  

Ово су најчешће уочене неправилности у процедурама за организовање
референдумског дана, које по оцени Раше Недељкова, програмског директора Центра
за истрашивање, транспарентност и одговорност (ЦРТА), „бацају сенку на
демократичност референдумског процеса“.

  

Недељков је на првој конференцији ЦРТЕ за медије говорио о неправилностима уоченим
на дан гласања до 16 часова, међу којима је истакао управо, са једне стране непотпун
састав гласачких одбора, а са друге стране присуство неовлашћених лица која су
ометала и посматраче мисије ЦРТА.
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– Тренд који нас прилично забрињава јесте присуство неовлашћених лица на гласачким
местима. За разлику од претходних изборних циклуса, сада значајно упада у очи да
бирачким одбором практично управљају лица која немају никаква овлашћења за то. На
више места су та лица директно претила посматрачима ЦРТА, а у једној ситуацији били
смо принуђени да повучемо посматрача из безбедносних разлога – навео је Недељков.

  

Он је истакао да у том тренутку није било могуће да саопште о ком се бирачком месту
ради, ради заштите безбедности посматрача ЦРТА, али да су сви случајеви
неовлашћеног присуства на бирачким местима забележени и њима се баве тимови
ЦРТА, о чему ће детаљно известити јавност у наредном периоду.

  

До 16 часова на референдум изашло 20,3 одсто грађана

  

До 16 часова на референдуму о изменама Устава у делу о правосуђу изашло је укупно
20.3 одсто грађана уписаних у бирачки списак, саопштила је Посматрачка мисије Црте.

  

Право гласа на референдуму има укупно 6.510.323 грађана уписаних у бирачки списак, а
гласа се на 8.150 гласачких места у Србији нерачунајући гласачка места у иностранству
и заводима за извршење кривичних санкција.

  

Како Црта наводи, сва гласачка места су отворена, али се на скоро 15 одсто места
каснило са отварањем.

  

Међутим, на значајном броју гласачких места – скоро 30 одсто на отварању нису били
присутни сви чланови гласачког одбора.

  

Приликом отварања гласачких места, 97 одсто њих било је опремљено прописаним
средствима за спречавање ширења короновируса.
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Како истичу у саопшрењу, посматрачка мисије Црте има распоређене посматраче на 300
гласачких места одређених на основу случајног узорка, репрезентативног за Србију, без
гласача са Косова и Метохије. Посматрање процеса гласања на таквом узорку омогући
ће Црти да извештава о току гласања, поштовању закона и процедура, излазности и
резултатима референдума.

  

Црта ће, према њиховим тврдњама, уложити додатне напоре да сакупи информације о
току гласања на гласачким местима у четири општине (Куршумлија, Нови Пазар, Рашка и
Врање) којима је Републичка изборна комисија, у ноћи пред почетак гласања, додала
гласаче са Косова и Метохије, али се ова гласачка места неће узимати у обзир приликом
извештавања о излазности и резултатима.

  

Црта нема распоређене посматраче и не прати процес гласања на гласачким местима у
иностранству као и у заводима за извршење кривичних санкција.

  

(Данас)
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