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Саветник српског члана Председништва Босне и Херцеговине Милан Тегелтија
изјавио је да опозиција треба да зна да се у Републици Српској неће дозволити
никакви Мајдани.

  

Опозиција треба да зна да се у Републици Српској неће дозволити никакви Мајдани,
наранџасте револуције и прекрајање народне воље на улици од шачице страних
плаћеника, навео је Тегелтија на Твитеру.

  

Народ је своје рекао. Чак вас ни људи који су гласали за Јелену Тривић у томе не
подржавају, објавио је Тегелтија.

  

  
  

Ови из опозиције треба да знају да им се у Српској неће дозволити никакви Мајдани,
наранџасте револуције и прекрајање народне воље на улици од шачице страних
плаћеника. А народ је своје рекао! Чак вас ни људи који су гласали за Тривићку у том не
подржавају!

  — Милан Тегелтија (@Milan_Tegeltija) October 4, 2022    

  

Лидер Партије демократског прогеса Бранислав Бореновић данас је најавио да ће сутра
у Бањалуци бити одржан протест због, како је казао, крађе на изборима за председника
Републике Српске.

  

Тривић: Због изборне крађе нећу признати резултате избора за председника РС

  

Партија демократског прогреса (ПДП) не одустаје од тврдњи да је кандидаткиња
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https://twitter.com/Milan_Tegeltija/status/1577320397690789889?ref_src=twsrc%5Etfw
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опозиције за председника Републике Српске Јелена Тривић победила свог
противкандидата Милорада Додика (СНСД), наводећи да се у изборној ноћи десила
огромна изборна крађа и прекрајање бирачке воље.

  

  

Тривић је данас саопштила да ПДП на десетине бирачких места проналази доказе да је
она, као један од два кандидата између којих се води највећа битка, добила или нула,
или јако мали број гласова, један или два, а да су њени гласови уписани другим
кандидатима са листе за председника РС.

  

Објавила је видео прилог бијељинске БН телевизије у којем председник бирачког одбора
у месту Крајишник код Градишке, где је рођена њена мајка, јавно признаје да је њене
гласове уписао другом кандидату, Зорану Калинићу из „Наша прича - РС“.

  

„Ја сам Зорану Калинићу, који се на на гласачком листићу налазио изнад Јелене, уписао
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податке уместо њој, а њој сам уписао три нуле“, изјавио је Гутић.

  

На новинарско питање да ли зна да се ради о кривичном делу, он је одговорио да је
свестан тога, али да у договору са Градском изборном комисијом Градишка није мењао
податке, јер су му рекли „да ће се бројање поновити“.

  

„Више од 32.000 неважећих листића, бројне нерегуларности у Добоју, Зворнику и
Приједору и широм Републике Српске, уз многе нерегуларности, појављивање ‘слепих’
људи, показивача, истеривања посматрача са бирачког места, отварања врећа током
ноћи, мењања записника… Све ово су разлози због којих нећу признати изборне
резултате за ниво председника РС и инсистираћемо код ЦИК БИХ да се избори понове“,
истакла је Тривић.

  

Додала је да правни тим ПДП све документује и предаје надлежним институцијама,
наглашавајући да ће искористити сва цивилизована и демократска средства да ствари
истерају на чистац, како би се испоштовала народна воља.
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