
Општи избори у БиХ: ЦИК: Излазност око 53,26%, могуће је да се повећа за 2%; СНСД: Додик води са 50.000 гласова, ускоро проглашавамо победу на свим нивоима; ПДП: Додик води за мање од један одсто гласова
недеља, 07 октобар 2018 22:11

У Босни и Херцеговини одржани су данас општи избори, на којима су бирани чланови
Председништва БиХ, председника и потпредседнике Републике Српске, посланике и
парламенту БиХ, парламентима Федерације и Републике Српске, као и заступнике за
парламенте у десет кантона Федерације БиХ. Право гласа у БиХ имало је више од три
милиона и 350 хиљада људи. За попуну 518 мандата надметало се укупно 128
политичких субјеката, од тога 58 политичких странака, 36 коалиција и 34 независна
кандидата. Укупно је било око 7.500 кандидата.

  

За Председништво БиХ пријављено је 15 кандидата: Четири кандидата из реда
српског народа: Мирјана Поповић (Српска напредна странка), Младен Иванић
(коалиција Савез за победу), Милорад Додик (СНСД) и Гојко Кличковић (Прва
СДС). Шест кандидата из реда
бошњачког народа: Мирсад Хаџикадић (Мирсад Хаџикадић — Платформа за
прогрес), Фахрудин Радончић (СББ БиХ), Сенад Шепић (Независни блок), Шефик
Џаферовић (СДА), Денис Бећировић (СДП БиХ) и Амер Јерлагић (СзБиХ). Пет
кандидата из реда хрватског народа: Јерко Иванковић Лијановић (НСРзБ), Драган
Човић (ХДЗ БиХ), Бориша Фалатар (ДФ), Диана Зеленика (ХДЗ 1990) и Жељко
Комшић (ДФ).
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  22: 30 – БН ТВ: СНСД тврди да Додик води  На основу 72,6 одсто обрађених гласачких мјеста у Републици Српској, кандидаткоалиције СНСД-ДНС-СП за српског члана Предсједништва БиХ Милорад Додик добиоје око 56 одсто гласова бирача или 256. 000, саопштио је Изборни штаб СНСД-а. Бројгласова: Додик 256.000 или 56 %, Иванић 200.000 или 44 %.  

  22:08 - СДС на основу 60 одсто гласова: Иванићу 50 одсто, Додику 48  22:05 - Џаферовић (СДА) нови бошњаки члан Председништва БиХ  22:01 - СНСД на основу 72 одсто бирачких места: Додик има око 55-56 одсто, Иванић44; Жељка Цвијановић има 55% гласова. Додик: 214.584, Иванић: 165.784 гласова  
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  21.55 - И Додик и Иванић тврде да воде на изборима за Председништво  21:34 - ПДП: На основу 58% обрађених бирачких мјеста, Иванић у предности надДодиком за око девет хиљада гласова  Главни изборни штаб СзП саопштио прве прелиминарне резултате за кандидате засрпског члана у Предсједништву БиХ  на основу 58% обрађених бирачких мјеста.  Број гласова на 58 % обрађених бирачких мјеста: Иванић 178 631 глас, Додик  169 522.  21:28 - Демократски фронт: Комшић иде у Председништво као представник Хрвата  У изборном штабу Демократског фронта у Сарајеву, чији се кандидат Жељко Комшићбори за место хрватског члана Председништва БиХ, влада оптимистична атмосфера.Милан Дуновић, члан Председништва странке у изјави за Анадолију рекао је да имајувелику сигурност да ће Комшић бити члан Председништва.  21:25 - ХДЗ: Драган Човић уверљиво води  Невенко Херцег из ХДЗ-а БиХ каже да њихов кандидат за члана Председништва БиХ,Драган Човић, уверљиво води. Према његовим речима, Човић у неким срединама води иизнад 70-80 одсто.  21:22 - ДНС на основу 6 одсто обрађених гласова: Додику 23.000 гласова, Иванићу15.000  ДНС — На основу шест одсто укупно обрађених гласова, кандидат коалицијеСНСД-ДНС-СП за српског члана Председништва БиХ Милорад Додик има више од23.000 гласова, а кандидат Савеза за победу Младен Иванић око 15.000.  21:14 - БН ТВ: Иванић побиједио у Шамцу  Према првим прелиминарним резултатима у Шамцу за члана предсједништва БиХ изРепублике Српске побиједио је Младен Иванић.  На основи 100 одсто пребројаних гласова у Шамцу Иванић  55,60 %, Додик 44, 40%  20:57 - СНСД на основу 39 одсто бирачких места: Додику 57 одсто, Иванићу 43    21:10 - ЦИК: Од до сада пребројаних гласова, утврђено је око 53,26 одсто изашлихбирача на изборе у БиХ. Могуће је да се укупан одзив повећа за два одсто.  21:01 - ПДП: Иванић 51,60%, Додик 45,89% на основу обрађених 21% бирачкихмјеста   Градски изборни штаб у Бијељини је саопштио прве прелиминарне резултате закандидате за српског члана у Предсједништву БиХ и предсједника РС.  
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  На основу 21 одсто обрађених бирачких мјеста води Младен Иванић у односу наМилорада Додика, а предност има и Вукота Говедарица у односу на Жељку Цвијановић.  Предсједник ПДП Бранислав Бореновић је рекао да у изборни штаб су стигли првирезултати и да Младен Иванић има предност у односу на Милорада Додика у Бијељини,Модричи и Добоју...  Бореновић је рекао да Иванић има предност и у Бањалуци у градској средини, што гапосебно радује. Према његовим ријечима, та предност износи око 5%.  20:30 - СДС: Излазност око 55 одсто  20:16 - СНСД на основу 4 одсто пребројаних гласова: Додик води  У СНСД-у кажу да на четири одсто пребројаних гласова Милорад Додик, кандидат засрпског члана Председништва БиХ, води с предности од 2.000 гласова и да ће излазностна овим изборима бити око 55 одсто.  20:11 - ПДП: Излазност у Бањалуци преко 60 одсто  Председник Партије демократског прогреса Бранислав Бореновић изнео је предвиђањеизлазности.    Izlaznost Banjaluka,definitivno preko 60%.   I u drugim opštinama i gradovima Republike Srpske mnogo veća izlaznost!  Sviće...  Sad dolaze podaci za člana Predsjedništva!!!  — Branislav Borenović (@BBorenovic) October 7, 2018      20:09 - Ђорђе Вукадиновић: Сви причају о "победи демократије", а месецима сепљују; биће срећа ако се све мирно заврши      Да, да. Сви причају о "празнику", и "победи демократије", а месецима се узајамнопљују и оптужују за најстрашније ствари - убиство, криминал и издају?! Биће правасрећа ако се све колико-толико мирно заврши. Признајем да бих био прилично - ипријатно - изненађен таквим исходом. https://t.co/X4SCFiAC9y  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) October 7, 2018     20.07 - ЦИК БиХ ће у поноћ изаћи с првим прелиминарним резултатима. Токомсутрашњег дана, ЦИК ће два пута објављивати резултате, док се на коначне и званичнерезултате може чекати седмицама.  19:17 - СНСД: Излазност 55 одсто  „По нашим подацима излазност је 55 одсто, на истом нивоу као раније. Била је овонајпрљавија кампања, где опозиција није бирала средства, а укључена је била имеђународна заједница“, рекао је портапрол СНСД Радован Ковачевић.  19:11 - Ирена Хаџиабдић из ЦИК-а каже да је радује што и око 19 сати има редова загласање јер ће то дати већи легитимитет овим изборима. Она је истакла да ће првипрелиминарни резултати бити саопштени око поноћи.  19:05 - У 24 општине у којима је гласање почело са закашњењем, грађани могу дагласају још 20 до 30 минута, у зависности од тога колико се каснило.  

  19:02 - Да гласају и они који дођу 19 сати  Бранко Петрић, председник Централне изборне комисије у БиХ, поручио је да ниједангласач који на бирачко место дође до 19 сати не сме бити враћен.  "Ако дођу и тачно у 19 сати на бирачко место биће им омогућено да гласају. У случају дасе покаже да су гласачи враћани, биће предузете одређене мере", рекао је Петрић.  19.00 - Затворена биралишта у БиХ. Очекује се да ће излазност бити слична као и напретходним изборима, када је изашло 54,4 одсто уписаних бирача, јавља репортерка Н1из Сарајева.  18:45 - Ускоро крај гласања  У 7 часова отворено је 5.500 бирачких места која се затварају у 19 часова, кадазавршава и изборна тишина.  18:20 – Излазност до 17 часова према подацима телевизије БН: Бањалука 51%,Бијељина 42 %, Соколац 58,29 %, И. Стари Град 63%, И. Ново Сарајево 56%  18:04 - Најмање 11 особа саслушано је у просторијама Министарства унутрашњихпослова Републике Српске због сумње да су куповале гласове. Посматрачка група "Подлупом" саопштила је да се на подручју Лопара у РС појавило око 70 лажних посматрача.  17:20 -  ЦИК: У БиХ до 15 часова гласало 37,21%, Републици Српској 41,81%, док јеу Брчко дистрикту изашло на изборе 32,26% бирача  На општим изборима у БиХ до 15.00 часова гласало је 37,21 одсто бирача, што је за 0,6одсто више него на изборима прије четири године, рекао је предсједник Централнеизборне комисије БиХ Бранко Петрић.  
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  Петрић је новинарима у Сарајеву рекао да је до 15 часова у Републици Српској наизборе зашло 41,81 одсто бирача, у ФБиХ 34 одсто, док је у Брчко дистрикту излазност32,26 одсто.  Наредна конференција за новинаре ЦИК-а заказана је за 21.00 час.  17:10 – Бањалука: Забрана гласања „Правди за Давида“  Лицу које је дошло на бирачко мјесто у мајици с натписом Правда за Давида ниједозвољено да гласа и тако испуни своју грађанску дужност.    16:55 - Излазност бирача до 15 часова  На бирачким местима широм Републике Српске је присутна велика изласност грађана наизборе, јављају тамошњи медији.  Председница Градске изборне комисије Нада Батинар потврдила је да изборни процесзасад протиче без проблема.  Како јављају репортери БН ТВ, у Бањалуци је до 15 часова гласало 42 % .  У Бања Луци је одређено укупно 270 локација, од чега је 267 локација за гласањередовних бирача.  До 15 часова излазност у Бијељини је 39,71%, Гацку 56 одсто, Требињу 49 одсто,Лопаре 45,67 одсто, Станари 45,54 одсто бирача.  Такође до 15 часова излазност у Петрову је 40,66 одсто, Костајници 39,6 одсто, у Шамцу35 одсто.  16:53 - Додик за Спутњик: Да није непристојно, већ сада  бих прогласио победу  Очекујем да моја коалиција освоји око 70 одсто гласова, а моја странка око 40 одсто.Верујем у велику победу, и моју и Жељке Цвијановић. Да није непристојно, већ сада бихпрогласио победу, али сачекаћемо до вечерас да то урадимо и формално, каже Милорад Додик у ексклузивном интервјуу за Спутњик.  

  16:40 - „Под лупом“: До 14 сати 240 критичних ситуација  Коалиција за слободне и поштене изборе „Под лупом“, која спроводи грађанско,нестраначко посматрање Општих избора 2018. у БиХ, објавила је да је до 14 сатиевидентирано 240 критичних ситуација.  
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  На терену имају око 4.000 посматрача на 70 одсто бирачких места и 62 мобилна тима,као и посматраче у 143 локалне изборне комисије који заједно прате ток изборног дана.  Како су навели, до 14 сати забележено је укупно 240 критичних ситуацијама, а решено је88. Уложене су 22 примедбе.  16:37 - Морин Кормак: Грађани БиХ показали да су за ЕУ  Америчка амбасадорка у БиХ Морин Кормак позвала је на конференцији за новинареграђане у БиХ да изађу на бирачка места и да гласају.  „Грађани БиХ јасно су показали да су за ЕУ интерграције. И ЕУ и САД су радиле на томеу период пре избора да се странке састану да би се дошло до решења, зато је јаковажно да се резултати објаве што брже и експедитивно у складу са судским пресудама.Видели смо разне информације с терена. Важно је да грађани уколико уоче проблем топошаљу инситуцијама БиХ, који треба да се баве тиме. Изађите на изборе, остало је јошнеколико сати“, поручила је Кормакова.  16:17 - Сумње о појави “Бугарског воза“ у Горажду  Грађани који гласају на бирачким местима у Горажду, па и поједини председницибирачких одбора пријавили су Градској изборној комисији сумње о појави тзв. Бугарскогвоза на бирачком месту у Вранићима.  

  Инцидент се догодио када је један од грађана пријавио да му недостаје листић загласање, али грешка је одмах исправљена. Полиција којој је пријављен случај, као ипосматрачи установили су да није реч о „бугарском возу“, потврдили су из Градскеизборне комисије, а преноси „Кликс“.  15:31 – “Ангела Меркел” на бирачком листићу  Неким бирачима се није свидела понуда на листићу, па су дописали своју кандидаткињу.Уједно је очигледно реч и о осврту на чињеницу да многи грађани БиХ емигрирају уНемачку.    Svi ce u Njemacku! #izbori pic.twitter.com/xLuXa88Pi8  — C. B. (@cvikachy) October 7, 2018    15.20 - Председница бирачког одбора у Амбасади БиХ у Београду Мирјана Остојићнавела је да се гласање спроводи од седам часова, те да за сада све протиче унајбољем реду.  "До 11 часова је гласало 10 бирача од укупно 60 колико их је на бирачком списку. С тимшто је био одређен број људи који су изразили жељу да гласају, али пошто нису обавилирегистрацију за гласање благовремено, нажалост њима нисмо могли да омогућимо топраво овде у амбасади у Београду", рекла је Остојић за Анадолију.  15:12 Радончић: Крај заостајања и почетак успешније БиХ  Председник Савеза за бољу будуцност БиХ и кандидат за бошњачког чланаПредседништва БиХ Фахрудин Радончић изјавио је након што је данас гласао да веруједа БиХ на овим изборима одлучује да стави тачку на период заостајања и социјалнебеде и да крене путем богатије и успешније земље.  
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  „Потпуно сам уверен да грађани након 23 године желе да се прикључе Европској унији,НАТО, али сам истовремено забринут због информација да има превише неправилностина бирачким местима“, рекао је Радончић.  14.20 - Из МУП-а РС саопштено је да су се до сада на биралиштима у Републици Српскојдесила два инцидента.  Први инцидент је забележен око 7.55 часова на подручју на бирачком месту у насељуШарговац, када се један мушкарац појавио пијан на биралишту и правио проблем. Особаса иницијалима М. М. је ухапшена, саопштено је из МУП РС.  Други инцидент је регистрован око 8.20 часова на подручју Полицијске управе ИсточноСарајево, на бирачком месту у Младицама у Источној Илиџи, када су чланови бирачкиходбора уочили код две старије особе већ попуњене гласачке листиће које су намеравалида убаце у гласачке кутије. То бирачко место било је затворено 20 минута.  14:04 У Мостару ухапшена једна особа на бирачком месту  Један мушкарац ухапшен је данас у Мостару након што је вређао чланове бирачкогодбора у Десетој основној школи.  Како је за Н1 потврђено из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова,инцидент је брзо окончан привођењем мушкарца.  Након интервенције полиције, гласање је на овом бирачком месту настављено.  13:49 Џаферовић уверен у победу: БиХ да крене напред  Кандидат за члана Председништва БиХ из редова бошњачког народа ШефикЏаферовић изјавио је данас да је уверен у победу и да очекује да БиХ, после данашњихизбора, крене напред.  

  „Очекује масовну подршку свих грађана БиХ“, рекао је Џаферовић пре него што јегласао, и додао да су Босни и Херцеговини потребни стабилност, економскипросперитет и европске интеграције, преноси АП.  13:25 Изетбеговић: Важно да превагну странке које могу напред  Председник СДА Бакир Изетбеговић изјавио је данас после гласања да се та странканада добром резултату и да ће моћи да формира коалиције које ће повући земљунапред.  

  „Такмичили смо се се ових дана међу собом, сада је време да се такмичимо у добру, ко ћевише добра урадити за БиХ“, казао је Изетбеговић.  ЦИК: У БиХ до 11 часова изашло 11,41 одсто гласача  Према непотпуним подацима Централне изборне комисије излазност у БиХ до 11 часовабила је 11,41 одсто што је за три одсто мање него пре четири године.  12:14 МУП РС демантовао босанске медије: Није бачен сузавац на бирачко место удобојском насељу  11:56 Председник РС Милорад Додик око поднева гласао у Дому Културе уЛакташима  Видно расположен поручио је да је срећан народ који може да бира власт надемократским изборима. "Очекујем да ће све протећи у најбољем реду", рекао јепредсједник Додик.  
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    11:52 Спутњик у Лакташима, родном месту Милорада Додика.    11:50 АНКЕТА Грађани очекују коректне изборе и победу најбољих  Грађани Републике Српске очекују да данашњи општи избори у БиХ прођу у коректној имирној атмосфери, као и да победе најбољи кандидати.  „Очекујемо коректне изборе, да победи најбољи“, каже један од анкетираних грађана набирачком месту у Старчевци.  Да ће победити најбољи очекује и једна грађанка, која пак додаје да је жалосно што свижеле промене.  С друге стране, има и оних који немају велика очекивања од избора и не верују да ћебити промена.         11:42Драган Човић гласао у Мостару    [24sata] Dragan Čović glasao u Mostaru https://t.co/UZMqQjyunP #Vijesti #BIH pic.twitter.com/N0YSkU06CX  — Ba mreža (@Bamrezacom) October 7, 2018    11:34 МУП Српске: До сада забележена два инцидента  Безбедност на гласачким местима, као и на подручју целе Републике Српске је стабилнаи без већих нарушавања јавног реда и мира, а до сада су забележена два инцидента,саопштено је из Министарства унутрашњих послова Српске.      Предјседница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић гласала је у Школи заслушно оштећене у Бањалуци. Она је истакла да је данас дан демократије.  

  "Грађани желе мир, просперитет и развој", поручила је премијерка Цвијановић.  Цвијановићева је на бирачко мјесто дошла са породицом, супругом и синовима, који сутакође гласали.   10:45 - Младен Иванић: Надам се да ће данас бити празник демократије  Кандидат за члана Председништва у БиХ Младен Иванић изразио је наду након гласањада ће данас бити празник демократије.     „Надам се да ће изаћи много људи да гласа, да искористи право и да спречи некогдругог да у њихово име одлучи“, поручио је он  10:41 – Предсједник НДП Драган Чавић рекао је да очекује да ова странка наконданашњег гласања на општим изборима остане парламентарна странка.  10:40 – На подручју општине Осмаци до 9.00 часова гласала су 222 бирача или 16,7одсто, рекао је члан Општинске изборне комисије Осмаци Сенад Мусић. Мусић јеподсјетио да на бирачком списку на подручју општине Осмаци има 3.703 бирача и додаода гласање протиче без проблема.  10:15 – Предсједник Партије демократског прогреса /ПДП/ Бранислав Бореновићизразио је очекивање да ће Република Српска од данас кренути у нову еру напретка истабилности у којој ће резултати рада изабраних представника бити мјерљиви и у користграђана који су их бирали.  09:55 – Замјеник предсједника ДНС-а Недељко Чубриловић очекује да данас будепразник демократије и да избори у Републици Српској и БиХ протекну у најбољем реду ибез посебних проблема.  09.25 – Поједина бирачка мјеста у БиХ, гдје се данас одржавају општи избори, нисуотворена тачно у 7.00 часова због идентичних разлога као што је и до сада билоуобичајено на свим изборима који су одржани у БиХ, саопштено је из Централне изборнекомисије /ЦИК/ БиХ.  08.00 – Како гласати на општим изборима у БиХ    07.36 – У БиХ јутрос су почели општи избори на којима право гласа има 3.352.933бирача. У Централној изборној комисији /ЦИК/ БиХ је речено да ће прве информације оотварању свих бирачких мјеста у БиХ имати у 9.00 часова.  У седам часова отворено је пет и по хиљада бирачких мјеста која се затварају у 19часова, када завршава и изборна тишина. На четири гласачка листића грађани ћебирати између седам хиљада 494 кандидата и 128 политичких субјекта.  Право гласа има више од 3,3 милиона грађана. Гласачи су дужни да на биралиштепонесу идентификациони документ – личну карту, возачку дозволу или пасош. Акограђани не знају на којем бирачком мјесту се налазе, могу то да провјере на вебстраници Централне изборне комисије, укуцавајући своје име и матични број или слањемСМС-а са матичним бројем, након чега ће добити информацију гдје могу да гласају.  Грађани бирају политичке представнике на 518 функција у БиХ. Бирају се три чланаПредсједништва, предсједник и два потпредсједника Републике Српске, 42 посланикапарламента БиХ, од којих 28 из Федерације и 14 из Републике Српске, 83 посланикаНародне скупштине Републике Српске и 98 Парламента Федерације БиХ. Биће изабранои 289 посланика у десет кантоналних скупштина у Федерацији. Осим на редовнимбирачким мјестима, гласање је омогућено и грађанима којима је кретање ограничено.  Сваки гласач у Републици Српској на четири гласачка листа може да гласа за чланаПредсједништва из Републике Српске, предсједника или потпредсједника РепубликеСрпске, посланике у Народној скупштини и представнике из Српске у Парламенту БиХ.Право гласа у Српској има више од 1,2 милиона становника. Осим у БиХ, гласаће се и уиностранству, а десет бирачких мјеста формирано је у дипломатско-конзуларнимпредставништвима. За гласање путем поште пријављено је више од 76 хиљада бирача.За праћење данашњих избора, ЦИК је акредитовао шест хиљада 424 посматрача, одкојих је око 1.500 странаца, док су општинске изборне комисије регистровале око 60хиљада страначких посматрача.  
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  Грађани своје гласачке листиће први пут убацују у провидне гласачке кутије, а набиралиште свако треба да понесе један од идентификационих докумената издатих уБиХ – личну карту, возачку дозволу или пасош. На подручју свих полицијских управа уРепублици Српској,лични документи биће издавани од 7 до 19 часова, саопштено је изМинистарства унутрашњих послова. Током викенда радиће и шалтери "Пошта Српске".  (Агенције)  
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