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Републичка изборна комисија (РИК) усвојила је извештај о коначним резултатима
председничких избора по којима је за кандидата владајуће коалиције Александра
Вучића гласало 55,08 одсто од број изашлих бирача.

  

Председник РИК-а Владимир Димитријевић саопштио је резултате по којима је за
Вучића гласало 2.012.788 бирача, односно 55,08 одсто од броја изашлих на изборе.

  

Димитријевић је честитао Вучићу избор за председника у име РИК-а и у своје лично име.

  

Седница РИК-а била је бурна и трајала је око четири сата.

  

Пре усвајања коначног извештаја о резултатима избора чланови РИК-а из опозиционих
странака су критиковали атмосверу у којој је спроведен изборни пероцес и
неправилности у његовом спроводјењу на Косову и Метохији. 
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Републичка изборна комисија (РИК) саопштила је вечерас коначне резултате избора за
председника Републике Србије, према којима је кандидат Александар Вучић победио са
55,08 одсто гласова.

  Вучић је освојио 2.012.788 гласова, чиме је, према речима председника РИК-а, освојио
више од 50 одсто гласова и победио већ у првом кругу.

  

Према извештају о коначним резултатима избора, од укупно 6. 724. 949 уписаних бирача
на изборе је изашло 3. 655. 365.

  

Кандидат Саша Јанковић освојио је 16,36 одсто гласова, Лука Максимовић 9,43, Вук
Јеремић 5,65, Војислав Ссешељ 4,48.

  

Затим следе Бошко Обрадовић 2,29, Саша Радуловић 1,41,Милан Стаматовић са 1,15,
Ненад Ццанак 1,12, Александар Поповић 1,04, Мирослав Паровић 0,32 одсто гласова.

  

РИК на вечерашњој седници, на којој је присутно 26 од 28 чланова, треба да усвоји
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извештај о коначним резултатима избора за председника Републике.

  

Представница СРС у РИК Жељка Радета рекла је да ће СРС гласати за извештај о
коначним резултатима избора за председника Србије.

  

Она је истакла да амбасадор САД Кајл Скот жели да се извештај не усвоји, да је СРС
увек била против Скота и да ће због тога верификовати резултате које је претходно
саопштила РИК. 

  

Представник покрета Доста је било Иван Нинић је истакао да неће гласати за
потврђивање извештаја и навео да му и у наредних 50 година, ако буде жив, неће бити
јасно зашто су у РИК проверавани гласови из два џака и са неколико бирачких места, а
не са свих на којима је, према наводима председничког кандидата Саше Јанковића, било
неправилности. 

  

Представник покрета Двери у РИК-у Марко Пушица рекао је да та странка неће
гласати за проглашење резултата избора, јер је целокупни амбијент у којем су одржани
споран.
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Према његовим речима, легалитет избора и резултата је споран, а законитост
повређена, пошто је гласање на Косову и Метохији одржано противно закону о избору
народних посланика и председника Републике, јер је утврђивање резултата обављено
изван покрајине, у Рашки и Врању.

  

Миљкан Карличић представник СПС негирао је тврдње Двери о нелегитимитету
избора на Косову и Метохији.

  

Он је предложио да се вечерас утврде и прогласе резултати избора, додајући да је то
формалан и свечан чин, а све друго не би било, истакао је, ни етично, ни право.

  

Ивана Петрин из Социјалдемократске странке рекла је да су избори одржани у
атмосфери притисака, и додала да сумње у законитост избора бацају сумњу у
легитимитет државних органа.

  

Овај изборни процес је, према њеним речима, имао низ мањкавости и неправилности, те
је оспорила читав изборни процес, па и рад и легитимност РИК-а.

  

Казала је да због свега тога не може да гласа за извештај о коначним резултатима.

  

Маја Пејчић из СНС указала је да неки чланови РИК износе паушалне оцене без икаквог
утемељења у чињеницама.

  

Када је реч о гласању на Косову и Метохији, рекла је да сви они који га оспоравају имају
за циљ да наши грађани тамо заправо ни не гласају.

  

Оценила је да не постоји ниједна законска препрека и аргумент да се резултати не
прогласе вечерас коначним.
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Војин Биљић из покрета Доста је рекао је да је РИК радио у корист Александра Вучића.

  

Одао је, иронично, признање припадницима владајуће већине да су добро обавили
посао.

  

Соња Подунавац из СНС упитала је ко је члановима РИК-а који неће да гласају за
извештај дао легитимитет да оспоравају изборну вољу грађана Србије.

  

Коментаришући тврдње да је Вучић злоупотребљавао премијерску функцију, Подунавац
се упитала шта је с тим што је Саша Јанковић злоупотребљавао своју функцију као
заштитиник грађана.

  

(Танјуг-Б92)
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