
Парламентарни избори у Хрватској: На основу 99,39% обрађених бирачких места, ХДЗ је освојио 66 мандата, Рестарт 41, а Домовински покрет 16 уз излазност од 46,81%; Антисрпски графит на бирачком месту у Сплиту
недеља, 05 јул 2020 19:00

      
    -  Право гласа има 3.860.000 бирача, међу њима и 830 заражених коронавирусом      
    -  У седам сати отворена су биралишта широм Хрватске на десетим парламентарним
изборима.       
    -  Гласање је трајало до 19 сати, када су објављене прве излазне анкете према
којима је у вођству владајућа странка ХДЗ. .       
    -  У Хрватској и 42 државе у иностранству отворено је укупно 6.999 бирачких места.   
  
    -  Гласање се одвијало под посебним мерама због епидемије коронавируса.      
    -  У петак послеподне коначно је, након притиска медија и јавности, одлучено да ће и
заражени коронавирусом моћи да остваре своје уставно право и гласају.   

  

  

00:20 Пленковић: Овакав резултат је обавезујућ
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Досадашњи премијер Хрватске и лидер ХДЗ Андреј Пленковић одржао је вечерас
победнички говор у изборном штабу своје странке.

  

  

00:10 Шкоро честитао победнику, задовољан трећим местом

  

Лидер Домовинског покрета Мирослав Шкоро изјавио је вечерас да је задовољан трећом
позицијом на парламентарним изборима у Хрватској и честитао је победничком ХДЗ-у.
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Rezultati DIP-a (obrađeno 95%):
  
  HDZ 66
  Restart 41
  Domov. Pokret 16
  MOST 8
  Možemo! 7
  SSIP/Pametno/Fokus 3
  HNS 1
  Reformisti 1 #izboriHR #izbori2020 #izbori #anketa #izboriParlHR

  — Izbori Hrvatska (@izboriHR) July 5, 2020    

23:50 Коалиција “Можемо”

  

Према до сада пребројаним гласовима, зелено-левој коалицији “Можемо” припало је
шест мандата. У Хрватски сабор улазе Сандра Бенчић, Катарина Пеовић, Томислав
Томашевић, Дамир Бакић, Бојан Главашевић и Миле Кекин.

  

23:40 Бернардић: Спреман сам отићи

  

Највећи губитник избора у Хрватској, лидер СДП-а Давор Бернардић обратио се
вечерас око 23.20 у њиховом изборном штабу.

  

23:25 ХДЗ убедљиво води

  

На основу 83,37 одсто обрађених бирачких места, ХДЗ је освојио 68 мандата, коалиција
“Рестарт” окупљена око СДП 43 мандата, док је Домовински покрет Мирослава Шкора
освојио 15 мандата. Следи Мост са осам, те Платформа “Можемо” са шест мандата. У
парламент улази још коалиција “Паметно” са два мандата, те ХНС са једним.
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  Извор: ДИК  22:50 – Пуповац: Резултати избора очекивани, али и изненађујући  Резултати избора су делимично очекивани, али и делимично изненађујући, изјавио јевечерас председник Самосталне демократске српске странке (СДС С) МилорадПуповац.  “Било је видљиво да се ХДЗ опоравља задњих десетак дана, али да ће Рестарткоалиција проћи овако лоше, то није било видљиво. У целини гледано имаћемо тежакСабор”, оценио је Пуповац, преноси Хина.  На питање хоће ли СДС С ићи у коалицију с ХДЗ-ом, Пуповац је одговорио да ће његовастранка причекати укупне резултате.  22:17 – ХДЗ сутра започиње разговоре с потенцијалним коалиционим партнерима  Заменик председника ХДЗ-а Томо Медвед најавио је у да ће од сутра започети сразговорима с потенцијалнимкоалиционим партнерима и припремама за формирањенове владе.  “ХДЗ ће од сутра започети припреме за формирање нове владе. ХДЗ ће бити носитељформирања владе и она ће у коначници бити фактор сигурности и стабилностиХрватске”, рекао је Медвед новинарима у изборном штабу у Археолошком музеју наконпрвих неслужбених резултата ДИП-а.  Поручио је како ће започети разговоре с коалиционим партнерима који и програмскиподупиру ХДЗ.  21:26 – Стање у 21:15, 29,98% обрађених БМ:  ХДЗ 69  Рестарт 44  Домовински покрет 15  21:10 – Објављени први резултати избора  Први резултати из ДИП-а (обрађено 22%)  ХДЗ 71  Рестарт 41  Домов. Покрет 16  Реформисти 5  Можемо! 4  Мост 4  ССИП/Паметно/Фокус 1    Prvi rezultati DIP-a: HDZ osvaja 71 mandat, Restart 41, Škoro 16 #izbori2020 #izborihr https://t.co/buBFRwRo03pic.twitter.com/JyG84hfhoF  — 24sata (@24sata_HR) July 5, 2020    20:50 – У штаб ХДЗ-а стигао је Андреј Пленковић, а убрзо се очекују првипрелиминарни резултати избора.  20:35 – Милановић дефинитивно разговарао са лидерима ХДЗ-а и СДП-а    Predsjednik Republike razgovarao je s predsjednikom @HDZ_HR @AndrejPlenkovic  ipredsjednikom @SDPHrvatske@davor_bernardicodmah nakon objave izlaznih anketa.  — Ured predsjednika RH (@Ured_PRH) July 5, 2020    20:30 – “Ако овако остане, постоји могућност да ХДЗ састави власт без Шкоре. Ако јеграђанима добро с оваквим ХДЗ-ом, онда добро. Очекивали смо бољи резултат. Која годвлада преузме одговорност за државу, неће јој бити лако”, рекао је Никша Вукас, другичовек СДП-а.  20:26 – На друштвеним мрежама захтеви да Бернардић поднесе оставку  На друштвеним мрежама у Хрватској све је више захтева да Давор Бернардић, лидерСДП-а и Рестарт коалиције до објављивања првих незваничничних резултата у 21 сат,поднесе оставку.    Čestitam Koaliciji Možemo!! Znači: građani izlaze ako imaju za koga glasati i valjani razlog. Ovoje ne samo najava kraja Milana Bandića. Bit ću kratak i jasan: Davor Bernardić mora najavitiodlazak sa čela SDP-a i raspisati unutarstranačke izbore. Gotovo je. pic.twitter.com/P0wmQhNPLs  — Drago Pilsel (@dragopilsel) July 5, 2020    20:12 – Коалиција Можемо изненађење избора у Хрватској  Према излазним анкетама, на данашњим парламентарним изборима у Хрватској највећеизненађење је коалиција Можемо, која окупља шест левих и зелених странака, а прематим анкетама освојила је осам мандата.    Prema prvi izlaznim anketama koalicija Možemo osvojila je osam mandata za novi sazivHrvatskog sabora https://t.co/tuRdqYJ4S7  — Večernji list (@vecernji_list) July 5, 2020    У изборној платформи Можемо налазе се – Можемо, Нова левица, Радничка фронта,ОРаХ, Загреб је НАШ и За град.  Ова коалиција ће свакако постати нова парламентарна опција, а како се очекује, имогући део владајуће коалиције, пошто, како сада стоје ствари, ни једна листа нијеосвојила апсолутну већину да би сама формирала владу.    Konačne projekcije rezultata (izlazna anketa):    HDZ 62  Restart 43  Domov. Pokret 14  MOST 9  Možemo! 8  SSIP/Pametno/Fokus 3  HNS 1 #izboriHR #izbori2020 #izbori #anketa #izboriParlHR  — Izbori Hrvatska (@izboriHR) July 5, 2020    20:02 – У 19:55 сати објављени су нови резултати излазних анкета. Анкету је спровеоИпсос на 21575 испитаника у свих 10 изборних јединица.  Ово су нови резултати излазних анкета  ХДЗ 62  Рестарт 43  Домовински покрет 14  Мост 9  Можемо! 8  Паметно/Фокус/ССиП 3  ХНС 1  19:47 – Милановић разговарао са лидерима СДП-а и ХДЗ-а  Нова ТВ јавља да је Милановић већ разговарао с лидерима ХДЗ-а и СДП-а Пленковићеми Бернардићем.    #Croatia , parliamentary election exit poll (seats) : #HDZ  coalition : 61 #SDP  coalition : 44 #DPMŠcoalition : 16  Green-left coalition : 8 #Most  : 8  ... #Izbori2020 pic.twitter.com/uj3ydSwrRG  — World Elects (@ElectsWorld) July 5, 2020    19:36 – СДП изгубио Загреб  Стање по јединицама је занимљиво, а велике промене видљиве су на први поглед. СДПје изгубио Загреб.    Exit polls predict a clear win for the ruling HDZ party in today’s parliamentary election in Croatia.pic.twitter.com/12wLpXvnAK  — Carl Bildt (@carlbildt) July 5, 2020     Prema izlaznim anketama potop Restarta  — Mirela Holy (@mirela_holy) July 5, 2020    1. изборна јединица: Можемо! 4, ХДЗ/ХСЛС 4, Рестарт 3, Мост 1, Домовински покрет 1,Странка с именом и презименом 1.  2. изборна јединица: ХДЗ/ХСЛС 6, Рестарт 5, Домовински покрет 2, Мост 1.  3. изборна јединица: Рестарт 7, ХДЗ 1, Домовински покрет 1, Можемо! 1.  4. изборна јединица: ХДЗ 8, Рестарт 3, Домовински покрет 3.  5. изборна јединица: ХДЗ 8,  Рестарт 3, Домовински покрет 3.  6. изборна јединица: ХДЗ 6, Рестарт 4, Домовински покрет 2, Можемо! 1, Мост 1.  7. изборна јединица: ХДЗ 6, Рестарт 4, Можемо! 1, Домовински покрет 2, Странка сИменом и презименом 1, Мост 1.  8. изборна јединица: Рестарт 9, ХДЗ 3, Можемо! 1, Мост 1.  9. изборна јединица: ХДЗ 8, Рестарт 3, Домовински покрет 2, Мост 1.  10. изборна јединица: ХДЗ/ХДС 7 мандата, Рестарт 3, Мост 2, Домовински покрет 1,Странка с именом и презименом 1.    Croatia, Parliamentary election:    Ipsos exit poll for Dnevnik    HDZ-EPP: 61 (+8)  Restart-S&D: 44  DPMŠ-ECR: 16 (new)  MOST-ECR: 8 (-1)  MOŽ-G/EFA|G/NGL: 8 (new)  S/P/F-RE: 3 (new)    +/- vs. 2016 election    https://t.co/HrYpQy1ksE #izbori2020 #hrvatska pic.twitter.com/s53Fkca3qq  — Europe Elects (@EuropeElects) July 5, 2020    19:30- Из Шкориног штаба: “ХДЗ ће пасти”  Домовински покрет Мирослава Шкоре резултате избора дочекује у хотелуИнтернатионал у Загребу. Због епидемије коронавируса медији су смештени у посебнудворану, одвојену од дворане за званице. Према излазним анкетама ИПСОС-а, ХДЗ ћеоднети 61 мандат, Рестарт 44, а Домовински покрет 16. Ипак, у штабу Домовинскогпокрета неки се и даље надају другачијој размери снага.  
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  “То су излазне анкете. Сигуран сам да ће резултат бити бољи, ХДЗ и Мост ће падати.Ми смо доказали да људи препознају наш рад и хвала свима који су нас изабрали”, казаоје Хрвоје Зекановић.  У штабу Домовинског покрета су задовољни, али не славе, пише Индекс. Жељко Перванпоручио је како ће коначни резултати бити пуно бољи, али изгледа нервозно.  19:00 – Објављени су резултати излазних анкета, преноси Индекс. Анкету је спровеоИПСОС на 21575 испитаника у свих 10 изборних јединица.  ХДЗ 61  Рестарт 44  Домовински покрет 16  Мост 8  Можемо! 8  Паметно/Фокус/ССиП 3    Prve projekcije rezultata (izlazna anketa):    HDZ 61  Restart 44  Domov. Pokret 16  Možemo! 8  Most! 8  SSIP/Pametno/Fokus 1 #izboriHR #izbori2020 #izbori #anketa #izboriParlHR  — Izbori Hrvatska (@izboriHR) July 5, 2020    19:00 – Биралишта су затворена.  18:00 – Осим на Брачу где је нестало гласачких листића, проблеми су се појавили и наотоку Бишеву гдје људи нису могли да гласају. Око 40 људи остало је без могућности даизађе на бирачко место. Прво најближе бирачко место је у Комижи на Вису, а требало једа имају организован превоз бродом, али остали су на томе да се брод који данас крећеу 17 сати враћа сутра у 8 ујутро, па људи с Бишева данас нису могли да дају свој глас,преноси Индекс.  17:48 – ”Излазност је с обзиром на епидемиолошке услове врло добра. С обзиром на тошта видимо на биралиштима, очекујемо да ће излазност свакако бити једнака као и 2016.ако не и већа – корона епидемија није утицала на излазност”, навела је потпредседницаДржавне изборне комисије у хрватској Ана Ловрин у разговору за РТЛ.  У Хрватској је до 16.30 на биралишта изашло 34,04 одсто бирача, што је за 3,64 одстомање него на парламентарним изборима пре четири године, саопштила је Државнаизборна комисија у 17 часова.    Највећа излазност и даље је у И изборној јединици, којој припада град Загреб - 37,6одсто.  Већа излазност од просечне забележена је још у ВИ (34,78 одсто), ВИИ (35,71 одсто) и X(36 одсто) изборној јединици.  Најмања је излазност у ИВ и В изборној јединици - 32,60, односно 30,88 одсто.  Према наводима Државне изборне комисије гласање протиче уредно, а гласачи поштујупрописане епидемиолошке мере због Ковида-19.  15:30 – На једном бирачком месту у Сплиту осванула је данас крајње непримеренапорука претње силовањем Српкиња и њихове деце, каква је и раније виђена у хрватскојјавности. Порука пуна мржње и претње дочекала је бираче исписана на асфалтунедалеко од сплитске Основне школе “Кман-Коцунар”, која је и једно од бирачких места уСплиту.    Poruka ‘Jebat ćemo srpske žene i djecu’ osvanula je na asfaltu nedaleko od splitske Osnovneškole Kman-Kocunar, koja je i jedno od biračkih mjesta u Splitu https://t.co/3bxX80vdjR  — Novosti (@Novossti) July 5, 2020    Ово није први пут да се Српкињама и њиховој деци прети силовањем. Недавно сунајвијачи Динама на загребачкој Кустошији развили транспарент са истиомнепримереном поруком.  15:18 – Изборна недеља у Хрватској, када хрватски бирачи одлучују о новом сазивуХрватског сабора, протиче уредно, а гласачи поштују прописане епидемиолошке мере,пише  Индекс .  “Око кршења изборне тишине, која је на снази од суботе у поноћ до вечерашњегзатварања биралишта у 19 сати, највише је позива око смс-ова и е-маилова, а топокушавамо да решимо са ХАКОМ-ом”, рекао је Славен Хојски из ДИП-а.  13:58 – У Загребу је гласала Катарина Пеовић, челница Радничке фронте која је диолијево-зелене коалиције око Можемо!.  13:11 – Мушкарац се у Загребу појавио на биралишту с мајицом ХОС-а на којој је усташкипоздрав “За дом спремни”.  Загреб -- У Загребу се, на биралишту у Крижанићевој улици, јутрос појавио мушкарац самајицом ХОС-а на којој је усташки поздрав "За дом спремни", јавио је читалац Индеxа.  

  Он је фотографисао тог мушкарца, а према његовим наводима, фотографија је усликанау 8 сати ујутро.  Ношење обележја са спорним натписом изван службених комеморација полиција биморала да санкционише, а такве је поруке више пута слала актуелна власт.  "Индеx.хр" је стога загребачку полицију упитао да ли су добили дојаву о мушкарцу који јејутрос на биралиште у Загребу дошао с мајицом на којој је натпис "За дом спремни" и акојесу, шта су предузели, а ако нису, намеравају ли након фотографије нешто да предузмуу погледу проналаска мушкарца и санкционирања.  13:10 – Председник републике Зоран Милановић ипак је гласао, иако је изјављивао какото можда неће учинити, јавио је Дневник.хр.  13:03 – У Сплиту је гласао шеф Хрватске грађанске странке Жељко Керум.  
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  12:34 – Анка Мрак Тариташ, шефица ГЛАС-а који је у Рестарт коалицији, гласала је уЗагребу.  12:31 – У Метковићу је гласао председник Моста Божо Петров.  12:28 – У Загребу је гласала бивша председница Колинда Грабар-Китаровић.  12:26 – У Бјеловару је гласао тамошњи градоначелник и шеф ХСЛС-а Дарио Хребак којије на листи ХДЗ-а.  

  12:15 – Иако је до 11 и 30 према подацима ДИП-а на изборе изашло мање људи него напарламентарним изборима 2016., у Загребу се, у Крижанићевој код Класичне гимназије,ствара огроман ред. Како јавља  Индеxов  репортер, у реду је више стотина људи,но организација је прилично добра па све иде релативно брзо.    Ukupna izlaznost po izbornim jedinicama:  I. - 20,00%  II. - 17,25%  III. - 17,02%  IV. - 17,18%  V. - 16,56%  VI. - 18,87%  VII. - 19,08%  VIII. - 17,41%  IX. - 17,89%  X. - 19,77% #izbori #izboriHR #izbori2020 #izboriParlHR  — Izbori Hrvatska (@izboriHR) July 5, 2020    11:55 – ДИП је објавио прве податке о излазности. На биралишта је досад изашло 18,09одсто бирача. То је мање него пре четири године.  11:50 – Рада Борић, шефица Нове левице која је у лево-зеленој коалицији гласала је уЗагребу.  11:45 – Шеф ХДЗ-а Андреј Пленковић гласао је на биралишту на загребачком ТргуФранцуске Републике.  
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  11:44 – У Антуновцу је гласао ХДЗ-ов кандидат и жупан Иван Анушић.  11:42 – Мостов Марин Милетић гласао је у Ријеци.  11:39 – У Сиску је гласао СДП-ов Даворко Видовић.  

  11:32 – Два члана бирачких одбора у Славонском броду повукло се с избора.  “Једна особа добила је решење о самоизолацији, имала је контакт с позитивном особом избог тога не може радити изборе, а то је сазнала прекасно да смо могли нешто дамењамо. Друга особа је јутрос завршила на хитној из неких других разлога. Важно јенапоменути да је законитост одрађена ако их је најмање пет на бирачком месту, тако дато није упитно” рекао је за СБонлине из Градског изборног повереништва СлавонскиБрод Ведран Павелић.  11:31 – У подне се очекују први ДИП-ови подаци о излазности.    Ovo je red za glasačko mjesto u Klasičnoj gimnaziji.   Nikad ovo nisam vidjela. Od Bornine ulice kroz Švearovu do ulaza u školu u Križanićevoj. #divniljudipic.twitter.com/fMlkgBFKJp  — Maja Sever (@SeverMaja) July 5, 2020    11:30 – Гласао је и брачни пар Пуљак, Маријана и Ивица Пуљак из Паметног који је укоалицији центра са Странком с именом и презименом те Фокусом. Гласали су у Сплиту.  11:26 – У Загребу је гласао и брачни пар Распудић, Марија Селак Распудић и НиноРаспудић који су независни кандидати на листи Моста.  11:23 – У Вуковару је гласао тамошњи градоначеник Иван Пенава који је на листиДомовинског покрета.  11:20 – У Примоштену је гласао тамошњи начелник Стипе Петрина који је кандидаткоалиције око Живог зида.  
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10:57 –  У целој Хрватској 55 бирача заражених коронавирусом затражило је да им сеомогући гласање на недељним изборима за сабор. Највише (24) их је у 4. изборнојјединици, 16 их је у 1., девет у 5., четири у 7. и два у 10. изборној јединици, рекао је унедељу преподне портпарол и члан Државног изборног повереништва (ДИП) СлавенХојски.  10:55 – Силвано Хреља, шеф ХСУ-а који је у Рестарт коалицији, гласао је у Пули.  10:49 – У Загребу је гласао и Мирандо Мрсић, шеф Демократа који су у коалицији сЛабуристима.  

  10:37 – Далија Орешковић из Странке с именом и презименом, која је у коалицији центрас Паметним и Фокусом, гласала је у Загребу.  10:35 – У Карловцу, на бирачком месту у Доњој Јелси, гласао је шеф Живог зида ИванВилибор Синчић.  10:22 – Лидер коалиције око Домовинског покрета Мирослав Шкоро гласао је у ОШГрачани у Загребу.  
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  10:06 – Шеф СДП-а и Рестарт коалиције Давор Бернаридћ стигао је на биралиште игласао.  

 9 / 10



Парламентарни избори у Хрватској: На основу 99,39% обрађених бирачких места, ХДЗ је освојио 66 мандата, Рестарт 41, а Домовински покрет 16 уз излазност од 46,81%; Антисрпски графит на бирачком месту у Сплиту
недеља, 05 јул 2020 19:00

  10:03 – Председник СДСС-а Милорад Пуповац гласао је у простору Месног одбораВрбик у Загребу.  09:43 – На биралишту у ОШ краља Томислава у Загребу једна старија госпођа јенезгодно пала, због чега је интервенисала хитна помоћ.  09:42 – Градоначелник Сплита Андро Крстуловић Опара у друштву супруге Данијелегласао је на сплитским Мејама.  09:36 –  Лидер платформе Можемо! Томислав Томашевић гласао је на биралишту назагребачкој Новој цести.  09:27 – Иако живи у Загребу, актуални ХДЗ-ов министар здравља Вили Берош, сасупругом је гласао у Сплиту.  09:11 – На биралишту у Вараждину гласала је министарка науке и образовања икандидаткиња на листи ХНС-а Блаженка Дивјак.  08:44 – Гласао је и Томислав Томашевић, лидер лево-зелене коалиције. Гласање јеобавио у Основној школи краља Томислава на Трешњевци.  08:22 – Око 7 сати ујутру гласао је Милан Бандић. Гласање је обавио с маском на лицу уМесном одбору Пешћеница.  08:15 – Међу првим политичарима који су искористили своје бирачко право био јеградоначелник Загреба и председник Странке рада и солидарности Милан Бандић којије на своје гласачко место дошао у друштву супруге Весне.  07:58 – Огромне су гужве на биралиштима у Мостару. Редови су се већ у 7 сатипротезали на стотињак метара.  07:00 – Отворена су биралишта.  У Хрватској су јутрос отворена биралишта за парламентарне изборе који су, премаанкетама, међу најнеизвеснијим, а због епидемије корона вируса и најизазовнији досад.  

  Примењиваће се мере заштите, а грађанима је препоручено да носе маске и да понесусвоје хемијске оловке којима ће гласати.   Државна изборна комисија тек је у петак, на тражење Уставног суда Хрватске,омогућила гласање особама зараженим корона вирусом.  Они ће, како је објашњено, гласати путем особа од поверења. За гласање се пријавило ивише од 500 од око 5.000 особа којима је због контаката са зараженима одређена мерасамоизолације.  Биралишта у Хрватској су отворена од 7 до 19 сати, док се у иностранству гласало и усуботу и недељу.  Око 3,9 милиона бирача одлучује о томе ко ће у наредне четири године бити њиховизаступници у Сабору који има 151 место и ко ће имати прилику да формира Владу.  Финално истраживање агенције Ипсос за Нову ТВ објављено у петак увече, уочиизборне тишине, показује да су владајућа Хрватска демократске заједица (ХДЗ) иопозициона Социјалдемократска партија (СДП) готово изједначене.  ХДЗ, према тој анкети, осваја 52 мандата, а коалиција левог центра „Рестарт“ окупљенаоко СДП 51. За формирање Владе потребна је подршка најмање 76 посланика, ааналитичари оцењују да је изгледније да ХДЗ сложи већину, јер има већи коалиционипотенцијал.  Трећа политичка снага је десничарски „Домовински покрет“ певача Мирослава Шкора с18 мандата. Шкоро је и на председничким изборима крајем прошле године био трећиизбор хрватских бирача.  Изборни праг од пет одсто прешле би још и странка Мост и лево-зелена коалиција„Можемо“.  У Сабор Хрватске бира се 151 посланик на мандат од четири године. Њих 140 бира се удесет изборних јединица у земљи, по 14 у свакој.  У посебној 11. изборној јединици три посланика бирају бирачи без пребивалишта уХрватској (дијаспора), а осам посланика, од којих троје српских, бирају припадницинационалних мањина у посебној 12. изборној јединици коју чини подручје целе Хрватске.  Уз кандидате Самосталне демократске српске странке, која традиционално освајагласове српске мањине, за места резервисана за представнике Срба у Хрватској, борисе и листа Демократског савеза Срба.  Бирачи ће на изборима моћи да искористе и преференцијални глас односно на листи закоју гласају, могу да заокруже име кандидата којем дају предност. Кандидат који освојинајмање десет одсто гласова своје листе, има предност пред осталима, без обзира накојем месту се налази на листи.  Државна изборна комисија ће два пута током дана, у 12 и 17 сати, саопштити податке оизлазности, а од 21 сат ће почети да објавјује привремене резултате.  Они ће, међутим, бити на малом узорку, па се поузданији резултати очекују око 23 сата.Националне телевизије ће објавити резултате излазних анкета већ по затварањубиралишта у 19 сати.  (Агенције)  
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