
Владимир Димитријевић (РИК): Ноторна лаж је да је 793 гласа у Новом Пазару уписано Вучићу, у питању су само четири гласа; Представници Вука Јеремића, Саше Јанковића, Покрета ДЈБ, Двери, Стаматовића и стални чланови ДС И СДС напустили седницу РИК
недеља, 09 април 2017 16:45

Београд -- Представници дела опозиције напустили су седницу Републичке изборе
комисије (РИК).

  

Они су незадовољни што се није гласало о њиховом предлогу да се изврши увид у
гласачки материјал са свих бирачких места.

  

Седницу су напустили чланови РИК из изборних штабова Вука Јеремића, Саше
Јанковића, Покрета Доста је било, Двери, Стаматовића, као и стални чланови ДС-а
и СДС-а.

  

  

Београд -- Председник РИК Владимир Димитријевић саопштио да је ноторна лаж
тврдња да је укупно 793 гласа са два бирачка места у Новом Пазару уписано Александру
Вучићу.
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Он је то навео након пребројавања гласова са бирачких места 27 и 85 у граду Новом
Пазару.

  

  

Димитријевић је прецизирао да је утврђено, пребројавањем, да је у питању само четири
гласа и то, како је рекао, та четири гласа су из техничке грешке, вероватно, доспела у
погрешну коверту.

  

Он је на конференцији за новинаре објаснио да је било реч о сумњи да је укупно 793
гласа са два бирачка места уписано у записнику у корист председницког кандидата
Александра Вучића.
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"Изнете тврдње изнете од појединих кандидата да је реч о 793 гласа су ноторна лаж,
апсолутна неистина, ради се свега о четири гласа. Глас је глас, али дешава се да током
паковања изборног резултата листићи буду стављени међу погрешне гласове" објаснио
је он.

  

У Републичкој изборној комисији је у току распарава након пребројавања гласова.

  

Републичка изборна комисија раније је донела је одлуку да се јавно обави увид у
изборни материјал са два бирачка места у Новом Пазару.

  

Одлука о увиду донета је са 16 гласова "за" од укупно 25 присутних чланова РИК у
проширеном саставу, са представницима изборних штабова свих кандидата.

  

На питање "ко је против" - нико није дигао руку.

  

Пребројавање је почело са отварањем вреће са гласачког места 27. На бирачком месту
број 27 у Основној школи „Мур“ право гласа на председничким изборима имало је 1.848
уписаних бирача. Гласало је, према записнику 1. 250 бирача, а уписано је 1. 241 важећих
листића.

  

На бирачком месту број 85 у Основној школи „Вук Караџић“ било је уписано у бирачки
списак 1.854, а гласало је 1.193 бирача.

  

Републичка изборна комисија (РИК) донела је одлуку да се данас пред медијима
отворе џакови на два бирачка места у Новом Пазару.

  

 3 / 4



Владимир Димитријевић (РИК): Ноторна лаж је да је 793 гласа у Новом Пазару уписано Вучићу, у питању су само четири гласа; Представници Вука Јеремића, Саше Јанковића, Покрета ДЈБ, Двери, Стаматовића и стални чланови ДС И СДС напустили седницу РИК
недеља, 09 април 2017 16:45

  За ту одлуку гласало је 16 чланова РИК-а, нико није било против, ни уздржаних, апредставници опозиције нису гласали, јер им, како су навели, није достављен предлогодлуке, па не могу да се изјасне.  У расправи су представници опозиције критиковали што се, према њиховом мишљењу,ново бројање гласова обавља по захтеву премијера Александра Вучића јутрос наконференцији за новинаре.  Они су такође протестовали због тога што се бројање обавља само на та два места, а нена 25 места на колико су из изборног штаба председничког кандидата Саше Јанковиша ипријављене неправилности.  Председник РИК-а Владимир Димитријевић рекао је да је одлучено да се ново бројањесповеде на та два места јер они представљају, како се изаразио, еклатантан пример, избог тога што је из податка да је на та два бирачка места оспорено 800 гласова, изборништаб Саше Јанковића извукао закључак да је укупно украдено 319.000 на свим бирачкимместима у Србији.  Могућност увида у изборни материјал са тих бирачких места затражио је данасизабрани председник и лидер СНС Александар Вучић, након саопштења из изборногштаба председничког кандидата Саше Јанковић да је, према записницима са та двабирачка места, Вучић добио 543 гласа, односно 250 гласова више него што их има.  Вучић је на изборима за председника Србије 2. априла, према последњим подацимаРИК, освојио 55,06 одсто гласова а Саша Јанковић 16,37 одсто.  Председник РИК Владимир Димитријевић је предложио да се на дневни ред ставидоношење "одлуке о вршењу увида у изборни материјал са бирачких места број 27 и 85 уграду Новом Пазару", због, како је истакао, оптужби, које су изнете у јавност.  Он је, на почетку седнице, којој присуствује 25 од 28 чланова РИК-а, нагласио да јенеуобичајена тачка стављена на дневни ред, јер су се у јавности појавиле спекулације иоптужбе појединих кандидата да је РИК извршила прекрајање изброне воље грађана,односно крађу избора.  - �РИК је на овим изборима, као и на свим претходним, радио на основу закона,подзаконских аката и упутстава - подвукао је он.  Димитријевић је казао да постоје оптужбе да има 800 гласова више од физичкипребројаних гласова, оцењујући да би то било скандалозно.  То су, како је констатовао, тешке и неприхватљиве оптужбе на рачун РИК-а и бирачкиходбора.  Ови записници, како подсећа су, меродавни и на основу њих се врши упис у статистику.  - �Врши се велики притисак на рад органа, како РИК-а, тако и бирачких одбора. Зато јеу предлог дневног реда унета ова тачка - рекао је Димитријевић.  Он је истакао да, ако се утврди да је дошло до прекрајања изборне воље на овимизборним местима, захтева као председник РИК-а да се поднесу кривичне пријеве.  Казао је да, ако се потврде изнесене тврдње - треба поднети кривичне пријаве противчланова бирачких одбора и ствар расветли до краја.  Истовремено је подсетио да се гласање понавља на осам места, чиме гласање запредседника Србије није завршено.  (Танјуг, Бета)  
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