
ДЈБ и Двери: ГИК нам је забранио даљи увид у комплетан изборни материјал; они желе да сакрију бројне неправилности у изборном процесу
понедељак, 12 март 2018 14:39

Покрет "Доста је било" саопштио је да је Градска изборна комисија представницима
листе ДЈБ и Двери данас забранила увид у комплетни изборни материјал са локалних
избора одржаних у Београду 4. марта јер, како сматрају у том покрету, жели да сакрије
бројне неправилности у изборном процесу.

  

  

“Након неколико дана одуговлачења и пребацивања одговорности за организовање
увида на градску управу, због наводно недовољно запослених у ГИК, почетак увида је
омогућен у четвртак. Увид је трајао од 15 до 20 часова, и био је дозвољен само једном
представнику Доста је било, у једној просторији ГИК, пише у саопштењу ДЈБ.

  

У петак је увид настављен од 9 до 20 часова, да би нас данас ГИК обавестио да даљи
увид неће бити дозвољен. За ова два дана, прегледан је материјал са 36 бирачких места
на Новом Београду.
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“Напомињемо да нам је пре почетка увида речено да ћемо прегледати општину по
општину, да ће први на реду бити џакови из Барајева, да би се онда напрасно, у
четвртак у ГИК предомислили и рекли да ипак прво прегледамо Нови Београд”, кажу
они.

  

Закон и упутство дају право свим кандидатима за одборнике да изврше увид у
целокупан бирачки материјал, и не познају никаква ограничења.

  

“Забраном даљег увида ГИК очигледно жели по цену кршења закона да сакрије бројне
неправилности у изборном процесу. Доста је било неће признати изборни резултат док
не изврши увид у бирачки материјал. Пре избора и током изборног дана, забележене су
бројне неправилности, које ћемо проверити пре него што прихватимо изборне
резултате”, поручују они.

  

Изборна листа "Доста је било и Двери - да ови оду а да се они не врате" добила је на
недавно одржаним изборима у Београду око 3,9 одсто подршке, што значи да неће
имати одборнике у београдском парламенту.

  

(Агенције)
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