
Миладин Ковачевић (РИК): На референдуму гласало 30,65 одсто грађана. За промену Устава гласало 59,71 одсто (1.170.406), а против  39,26 одсто (769.481)
понедељак, 17 јануар 2022 14:49

 Према најновим прелиминарним резултатима референдума, на основу 98,79 одсто
обрађених бирачких места, односно 98,24 одсто гласачког тела - "да" је на референдуму
заокружило 59,71 одсто гласача, а "не" 39,26 одсто, саопштила је Републичка изборна
комисија (РИК)

  

"Према стању обраде у 11.36 сати, за одговор "да" гласало је 1.170.406 гласача, односно
59,71 одсто, а за одговор "не" 769.481 бирач, односно 39,26 одсто гласача", рекао је
директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић.

  

То је резултат на 98,79 одсто обрађених бирачких места, односно 98,24 одсто гласачког
тела.

  

Ковачевић је рекао да још увек нису коначни резултати, али су веома близу коначним,
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тако да се не очекују већа одступања.

  

Он је рекао да је гласало 1.960.010 бирача, односно 30,65 одсто од броја уписаних у
гласачки списак.

  

Број гласачких листића у кутијама био је 1.959.383, што је 99,97 одсто од броја оних који
су гласали.

  

Број неважећих листића је 19.496, или 0,99 одсто од броја изашлих, док је важећих
листића 1.939.887, што је 98.97 одсто броја гласача.

  

Председник РИК-а Владимир Димитријевић рекао је да Комисија нема сазнања о
посебним нерегуларностима на референдуму и да до сада ниједан приговор није
пристигао на адресу РИК-а који би се односио на посебне нерегуларности на бирачким
местима.

  

Подсетио је да је рок за подношење пријава 48 сати од затварања бирачког места, што
значи да тај рок истиче сутра у 20 сати.

  

Казао је да је, узимајући све околности у обзир, када је реч о гласачима са КиМ, све
протекло у најбољем реду у вези са њиховим гласањем у четири града ван територије
КиМ.

  

"Приговора за сада нема", подвукао је он и додао да то значи да је референдум
протекао у најбољем могућем реду.

  

Димитријевић је рекао да је учињено све да се гласање учини безбедним, у смислу
заштите од инфекције ковид-19.
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Додао је да је било и око 2.500 посматрача на бирачким местима.

  

Он је рекао и да не може да се пореди референдумска, са било којом другом
излазношћу на изборима.

  

"Ради се о потпуно различитим стварима. Могуће је упоредити једино са референдумом
из 2006. године, када се усвајао Устав у целини, као и одредбе које су се односиле на
КиМ, а тај референдум је трајао два дана. Тада је излазност била близу 55 одсто, а
излазност овог референдума је, по мом личном уверењу, задовољавајућа и није услов за
валидност референдума", рекао је Димитријевић.

  

Димитријевић је подсетио да је рок за објаву коначних резулата 120 сати, односно
истиче у петак до 20 сати.

  (Информер)  
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