
ПДП: Избори су покрадени, Јелена Тривић победила Додика. Нећемо одустати
понедељак, 03 октобар 2022 12:53

Председник Партије демократског прогреса Бранислав Бореновић и кандидаткиња
те странке за председницу Републике Српске Јелена Тривић су рекли да је она
победила Додика на председничким изборима и изнели су примере за које тврде
да доказују изборну крађу.

  

  

Након што су синоћ прогласили и прославили изборну победу у трци за место
председника Републике Српске, данас се у Партији демократског прогреса (ПДП) питају
шта се догодило преко ноћи.

  

„Јелена Тривић је победила. Ми не одустајемо. Све оно што смо синоћ саопштили на бази
релевантног узорка је тачно. Разлика која је била преко 10.000 гласова је говорила да је
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победила. Шта се догодило током ноћи? То ћемо да испитамо, као и кривичну
одговорност у изборној крађи. Та правна борба трајаће и даље. Због народа који је
подржао Јелену Тривић“, казао је Бореновић, који је председник ПДП.

  

Додао је да има 30.000 неважећих листића и да су послали више од 20 приговора
Централној изборној комисији, као и неколико стотина примедби на записнике.

  

„Све ћемо детаљно испитати и на основу тога постоји озбиљан основ да се пониште
избори за Председника РС у великом броју бирачких места и градова“, додао је.

  

Бореновић је тврдио да у Добоју Додик има велику предност помоћу превара. Указао је
на примере, како је навео изборне крађе.

  

„Једно бирачко место у Челинцу, које смо сада нашли случајно, тамо Јелена Тривић има
нула гласова, Милорад Додик тамо има 235, а неки ‘но наме’ кандидат 200“, казао је.

  

Јелена Тривић је додала да су „то њени гласови“.

  

Показали су пример из родног села Јелене Тривић, где је такође имала нула гласова.

  

„Јако значајно је да кажемо да одустати нећемо, Јелена је победила“, рекао је
Бореновић.

  

Тривић: Ово је био свеобухватно контаминиран процес

  

Тривић је указала да „ово није била крађа само у оним градовима где смо то навикли –
ово је био свеобухватно контаминиран процес“.
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„У селу из којег ја потичем пермутовани су гласови за Горана Калинића. Данас су ми се
јавили људи да су гласали за мене (тамо где је било нула гласова за њу)“, појаснила је.

  

Наводи да се тачка преокрета десила током ноћи, када је и ЦИК саопштио како још нису
јасни резултати за председника РС, јер бирачки одбори нису на време доставили
резултате у систем.

  

„У једном моменту чак ни ми овде нисмо добијали резултате са изборних места. Стално
су исцрпљивали наше људе да се поново броје гласови, поготово у Добоју. Исцрпљивали
су их, неки су, наравно, у три или четири ујутру напустили бирачка места. Је ли вам
нормално да ЦИК сам саопшти да са бирачких места немају резултате у року?”, упитала
је.

  

Због бројних нерегуларности, тврди Тривић, тражиће да се изборни процес понови на
нивоу целог ентитета РС.

  

„Да би се дошло до тога, мораћемо да тражимо поновно бројање на многим местима како
би имали ваљан узорак“, појаснила је Тривић.

  

(Н1)
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