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У Србији су у 20 часова затворена гласачка места на којима су се грађани Србије
изјашњавали на референдуму о промени Устава Србије у области правосуђа. Право
гласа имало је 6.510.323 грађана. Грађани су се на питање "Да ли сте за потврђивање
акта о промени Устава Републике Србије" изјашњавали заокруживањем одговора "да"
или "не". Не постоји цензус у погледу излазности као услов да би референдум успео. До
18 часова на гласачка места је изашло 25,25 одсто грађана са правом гласа, саопштила
је Републичка изборна комисија.

  

  

Репортер Н1 јавио је да су затворена гласачка места у Прокупљу и Коцељеви јер
недостају изводи из бирачких спискова. Организација цивилног друштва Црта саопштила
је да се на скоро 15 одсто места каснило са отварањем, док на скоро 30 одсто места
приликом отварања нису били присутни сви чланови гласачког одбора. 
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21.52

  

Демократска странка оценила је да је референдум о доживео крах и да су организатори
овог игроказа доживели тежак пораз.

  

ДС је у саопштењу, пре објављивања процената излазности и резулата гласања навела
да је „на референдуму гласало мање од 30 одсто“ уписаних бирача.

  

21:51

  

Председник покрета Двери Бошко Обрадовић изјавио је, иако још нису објављени
резултати референдума о промени Устава Србије у делу о правосуђу, да је Устав
„одбрањен“ и да промене „под притисцима из Брисела“ нису прошле.

  

21:37

  

Професорка права у пензији Весна Ракић Водинелић и Наташа Вучковић из Центра за
демократију оцениле су у специјалној емисји ТВ Н1 да највећу одговорност за слаб одзив
грађана на референдуму о уставним променама има власт, као и да материја о којој се
ради на референдуму "далека за грађане и изгледа компликовано". Док је Вучковић
гласала "да" на референдуму, Ракић Водинелић је заокружила "не".

  

21:15

  

Према речима репортера Н1, очекује се ће се РИК обратити тек после 22х, са
прелиминарним резултатима, а да до тада неће објављивати више податке о излазности.

  

21:00 
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Правник Милан Антонијевић за Данас каже да га не чуди излазност око 30 одсто,
колико се очекује да ће бити.

  

20:59 

  

Према незваничним подацима, које су објавиле опозиционе странке у Зрењанину које су
имале своје контролоре на референдуму, на биралишта у овом граду данас је изашло
33,65 одсто уписаних бирача. Према тим подацима, у Зрењанину је највише грађана
гласало против промене Устава, док су села гласала за његову измену.

  

20:51 

  

Испред Републичке изборне комисије (РИК) у току је протест двадесетак чланова и
активиста Покрета #1од5милиона. Они су ту како би, према речима копредседника овог
покрета Мартина Бежинаревића, указали на бројне неправилности на бирачким
местима.

  

20:42 

  

До затварања 31 гласачког места у општини Босилеград гласало је око 55 процената од
7.381 грађана, а тај проценат могао би у коначним резултатима да буде и већи, али то
ћемо знати касно вечерас, рекао је за Данас Миодраг Јакимов, председник ОИК у
Босилеграду.

  

20:40 

  

Лидер Двери Бошко Обрадовић на свом твитер налогу објавио је незваничне резултате
гласања на неколико бирачких места у Чачку. Он је навео бирачка места на којима је,
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према његовим сазнањима, победила опција „НЕ“.

  

20:33 

  

Гласачка места су затворена у 20 часова, а према подацима Градске изборне комисије, у
Суботици је на референдум изашло 24,8 одсто грађана који имају право гласа.

  

20:17 

  

Центар за слободне изборе и демократију (ЦЕСИД) објавио је да су његови посматрачи
обишли до сада 320 бирачких места и да су наставили, током референдумског гласања
да уочавају претходно уочене неправилности. ЦЕСИД је раније навео да су то „јавно
гласање, лошија организација гласања и ниско поштовање мера заштите од ковида“.

  

20:10

  

У Краљеву је према информацијама Градске изборне комисије до 18х на референдум
изашло 20,99 одсто бирача. На парламентарним и локалним изборима 2020. године, до
18х гласало је 40,35 одсто. Скоро дупло више. Из комисије кажу да већих неправилности
није било. Занимљиво је да је са изборног места у Студеници враћен члан бирачког
одбора, јер наводно није ни био делегиран, иако је имао решење. Касније је из РИК
саопштено да је дошло до грешке у списку.

  

У Чачку је до 18х гласало 25,8 одсто. На последњим изборима укупна излазност у Чачку
била је 45 одсто. Портал Озонпрес пише да је у насељу Љубић жена која је дошла до
изборне комисије да пита зашто нико није дошао до њене мајке која је непокретна да
гласа, сазнала да је уместо ње већ неко гласао. Исти портал преноси и да су у селу Граб
које припада општини Лучани, напредњаци попуњавали листиће и убацивали их у кутије.

  

У Крушевцу је до 18х гласало 25,79 одсто бирача. На последњим изборима 2020. године,
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излазност је била 45 одсто.

  

20:05

  

На референдум о изменама Устава у делу о правосуђу до 19 часова изашло је 27,6 одсто
грађана уписаних у бирачки списак, саопштила је Посматрачка мисије Црте.

  

20.00 - Затворена гласачка места.

  

19:29 

  

На више бирачких места у Новом Пазару излазност на референдуму је више од 20 одсто.

  

19:23 

  

Према последњем пресеку Градске изборне комисије, у Суботици је на референдум до
19 часова изашло 23,5 одсто грађана који имају право гласа.

  

19:20

  

До 18 часова излазност Ужичана на референдум је 21,74 одсто.

  

19:15 
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Према подацима Републичке изборне комисије, на територији Србије до 18 сати гласало
је 25,25 одсто бирача. Излазност у Војводини је 28,63 одсто. У Шумадији и Западној
Србији 24,59. У источној и јужној Србији до 18 сати гласало је 23,39 одсто грађана, док је
изказност у Београду 22,88 одсто.

  

19:03 

  

Како Данас сазнаје у Изборној комисији општине Мајданпек, на гласачка места је до 18
сати изашло 27,8 одсто уписаних бирача. У бирачки списак уписано је 15.324 гласача, а
јутрос у 7 часова отворено је 41 гласачко место.

  

19:00 

  

До 18 часова, у Новом Саду гласало је 28.1 одсто бирача, саопштила је Градска изборна
комисија, док је на територији Војводине до 16 часова гласало 22.5 одсто уписаних
бирача.

  

18:58 

  

У Чачку је до 18 сати на референдуму за промене Устава Србије у области правосудја
гласало 25,81 одсто уписаних бирача, речено је агенцији Бета у Градској изборној
комисији (ГИК).

  

18:52 

  

До 18 сати у Пироту је на референдуму о уставним променама гласало је више од 20
осто од укупног броја уписаних бирача, изјавио је председник Градске изборне комисије
Јован Миленковић.
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18:45 

  

У Горњем Милановцу је до 18 сати гласало 26,6 одсто уписаних бирача на референдуму
о променама Устава Србије у области правосуђа.

  

18:42 

  

Ни до 18 сати на гласачком месту 10 у селу Кончуљ ниједан грађанин није искористио
право да се изјасни о референдумском питању. На месту 55 у Дому културе у центру
Бујановца гладало је 12,1 проценат грађана – изјавио је за Данас, Фаруш Исљами,
председник ОИК у Бујановцу.

  

На једном од два репрезентативна гласачка места, одређена од РИК, забележен је у
последња два сата процентуални раст од 2,10 одсто изашлих грађана.

  

18:35 

  

До 18 сати излазност на 12 репрезентативних бирачких места у Крагујевцу била је 19,18
одсто. Највећа излазност до 18 сати била је као и у току дана на бирачком месту 23 у МЗ
Палилула у школи „Мома Станојловић” где је гласало 22,93 одсто грађана. На другом
месту по излазности до 18 сати је бирачко место број 84 у МЗ Ждраљица (у Дому
културе) где је на референдум изашло 21,79 одсто гласача.

  

18:31 

  

Како саопштава Градска изборна комисија, до 18 сати у Кикинди је на референдуму о
уставним променама гласало 29 одсто уписаних бирача.
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18:30 

  

Према последњем пресеку Градске изборне комисије, у Суботици је на референдум до
18 часова изашло 21,5 одсто грађана који имају право гласа.

  

18:22 

  

До 18 сати на 31 гласачком месту у пограничној Општини Босилеград на референдум је
изашло близу 40 процената од 7.381 бирача са правом гласа – изјавио је за Данас
Миодраг Јакимов, председник ОИК. Он је изнео и процену да би излазност у овој
општини до затварања гласачких места могла да „буде и још већа“.

  

18:00 

  

Према информацијама са гласачких места, у Прокупљу је до 16 сати на референдум
изашло око 15 одсто уписаних гласача. Како је саопштено из Изборне комисије, због
нерегуларности и недостатка извода из бирачког списка затворено је бирачко место
број 72 у селу Бублица.

  

17:50

  

Новинару Данас још једном потврђено у Градској изборној комисији да Зрењанин нема
број изашлих бирача. Како је наведено, РИК ће саопштити ту цифру.

  

17:40 

  

Градоначелник Чачка Милун Тодоровић гласао је данас на референдуму за промене
Устава у области правосуђа, на бирачком месту у Основном суду у том граду.

 8 / 22



Референдум о промени Устава: Затворена биралишта. РИК - До 18 часова гласало 25,25 одсто бирача, излазност у Београду 22,88 одсто. Црта: До 19 часова изашло 27,6 одсто грађана
недеља, 16 јануар 2022 20:40

  

17:20

  

О референдумском питању за промену Устава Србије, у Ужицу се до 16 часова изјасило
17.15 одсто уписаних у бирачки списак, а о евентуалним приговорима одлучиваће РИК.

  

  

17:18

  

РИК: Излазност на референдуму до 16 часова 20,06 одсто

  

На референдуму за уставне промене Србије до 16 сати гласало је 20, 06 одсто од
укупоно уписаних бирача.
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Излазност у региону Београда је 13,9 одсто, изјавио је директор Републичког завода за
статистику Миладин Ковачевић на конференцији у РИК.

  

У Војводини је до 16 сати гласало 22,55 одсто, у региону Шумадије и Западне Србије 19,6
одсто и у региону Јужне и Источне Србије 18,99 одсто, рекао је Миладин Ковачевић ,
директор Завода за статистику на конференцији за медије у Републичкој изборној
комисији.

  

У РИК-у је потврђено да је на бирачком место 35 на Савском венцу један гласач оштетио
бирачко место и да ће се гласање након прекида наставити, а о свему овоме, како је
речено, обавештена је полиција.

  

Како је раније изјавио, прелиминарни резултати референдума могу се очекивати
вечерас око 22 сата.

  

Председник РИК Владимир Димитријевић навео је да ток гласања тече у најбољем
могућем реду на територији целе Србије, уз орграничења због епидемије

  

Димитријевић је изјавио да ће се наставити гласање на два бирачка места у Прокупљу и
Коцељеви, пошто су била затворена због неправилности, како је рекао до идуће
конференције РИК, која је у 17 сати и напоменуо да ће сви записници бити скенирани и
електронски бити достављани РИК.

  

Према његовим речима, није било проблема ни у гласању грађана са Косова и Метохије
у Рашкој, Новом Пазару, Куршумлији и Врању.

  

Димитријевић је рекао да су посматрачи присутни на сваком месту.
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Он је навео да је гласача са Косова и Метохије око 92.500, а да ће тачан број саопштити
на идућој конференцији у 17 сати.

  

17:15

  

На скоро 30 одсто гласачких места приликом отварања нису били присутни сви чланови
гласачког одбора, што указује на недовољну припремљеност органа за спровођење
избора, кажу из ЦРТЕ.

  
  

Crta ocenjuje da je u prvom delu dana bio loš kvalitet spovođenja procesa glasanja na #Refere
ndum2022
, koji se ogleda u nepravilnoj pripremi glasačkih mesta (na 8% GM) i povredi procedura za
glasanje van glasačkog mesta (6% GM). 
https://t.co/9UAr2CZ76D

  — CRTA (@CRTArs) January 16, 2022    

17:10

  

ЦРТА оцењује да је у првом делу дана био лош квалитет сповођења процеса гласања на
Референдум, који се огледа у неправилној припреми гласачких места (на 8 одсто ГМ) и
повреди процедура за гласање ван гласачког места (6 одсто ГМ).

  

17:09

  

До 16 сати у Пироту гласало преко 16 одсто уписаних бирача, изјавио је председник
Градске изборне комисије Јован Миленковић. „С обзиром на епидемиолошку ситуацију и
хладно време, одзив гласача је добар до сада, али тек очекујемо већу излазност до
затварања биралишта у 20 сати“, рекао је Миленковић, додајући да очекују излазност
бирача у Пироту  преко 30 посто.
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17:04 

  

Излазност на референдум у Ужицу је мала , а гласачи који су изашли на бирачка места
нису посебно расположени за разговор о томе да ли и какве промене у Србији очекују
након референдумског дана.

  

17:00

  

Срђан Ного, бивши народни посланик, разбио је гласачку кутију, након што је у њу
убацио свој гласачки листић, на бирачком месту 35, општина Савски венац. Како је
потврђено порталу Нова.рс он је приведен и одређено му је задржавање до 48 сати.

  

16:56

  

У Нишу је до 16 часова на референдуму о уставним променама гласало  18 одсто
уписаних бирача, каже за Данас Љиљана Берић, председница подкомисије Републичке
изборне комисије за Ниш.

  

Она додаје да је према посљедњем пресеку на биралишта највише Нишлија изашло у
општини Медијана(19,4 одсто) , а најмање у Црвеном крсту -17,3 одсто. У остале три
градске општине излазност је нешто нижа од просека у Нишу.

  

16:55

  

До 16 часова на више бирачких места у Новом Пазару излазност грађана је око 20 одсто.
Како саопштавају председници одбора бирачких места све протиче по протоколу, а
грђанима су на улазима понуђена дезинфекциона средства и маске.
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16:50

  

До 16 сати на бирачком месту број 39. у згради крагујевачког Суда на референдум је
изашао 231 грађанин са гласачким правом које у овој изборној јединици има 1.455
Крагујевчана. Грађани који излазе на референдум сматрају да требају да се изјасне о
важним стварима како „сутра не би било да се све догодило без наше пажње”.

  

16:45

  

Глас за уставне промене дали су страначки прваци и народни посланици из Новог
Пазара.  Државни секретар у Министарству здравља и члан Председништва СНС
Мирсад Ђерлек,  гласао је на бирачком месту у новопазарској Музичкој школи.

  

16.30 У Крагујевцу до 16 сати на 12 огледних бирачких места излазност је била 15,46
одсто. Највећа излазност забележена на бирачком месту 23 у МЗ Палилула ОШ „Мома
Станојловић“, где је гласало 20,14 одсто од уписаних 1256 гласача.

  

16:28

  

До 16 сати од 42.199 грађана Општине Прешево на 38 гласачких места референдумски
се изјаснило њих око седам стотина, изјавио је за Данас Ћенан Камбери, председник
ОИК у Прешеву, наводећи да до сада није било пријава о неправилности као и да се
максимално поштују прописане епидемиолошке мере на свим гласачким местима.

  

16.19 До 16 сати у Општини Босилеград на референдум је изашло око 30 одсто од
укупно 7.381 грађанина са правом гласа – изјавио је за Данас Миодраг Јакимов,
председник ОИК у Босилеграду, најављујући “ још већу излазност током поподнева и
вечери“.

  

16:15
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До 16 сати ни један грађанин није се изјаснио на референдуму на гласачком месту 10 у
селу Кончуљ у бујановачкој општини, док је проценат  грађана који су то учинили на
гласачком месту 55 у Дому културе 10,2 одсто што је у односу на претходни пресек од 14
сати увећање за око 2,5 одсто – рекао је за Данас Фаруш Хаљими, председник ОИК у
Бујановцу.

  

16:10

  

Према последњем пресеку Градске изборне комисије,  у Суботици је на референдум до
16 часова изашло 17 одсто грађана
који имају право гласа. До сада није било пријављених неправилности, а из Градске
изборне комисије очекују да се у последњим сатима одржавања референдума излазност
повећа.

  

16:07

  

На референдуму о уставним променама данас су гласали и  градоначелник Пирота
Владан Васић и начелница Пиротског управног округа
Драгана Тончић.

  

16:04

  

Од 98 бирачких места, где се грађани изјашњавају за промену Устава  на подручју Новог
Пазара , на осам
гласају грађани шест косовских општина за уставне промене. За гласаче из Пећи,
Призрена, Ораховца, Истока, Куле и Горе одређена су бирачка места уз
административну линију са Косовом. Већина их је у селима на падинама Рогозне.

  

15:58 
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Градоначелник Бора Александра Миликић позвао грађане да изађу на референдум, до
13 часова гласало 12,49 одсто уписаних бирача. У бирачки списак је уписано 40.973
гласача, а свих 47 гласачких места на територији града отворено је на време и
изјашњавање грађана на референдум одвија се без проблема и нерегуларности.

  

15:55

  

У општини Кнић до 15 сати изашло је 16,6 одсто уписаних бирача, потврдио је за Данас
Саша Милошевић, председник Општинске изборне комисије Кић.

  

  

15:31
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Излазност на референдуму о промени Устава Србије данас  до 14 сати била је 14,99
одсто одсто , саопштено је
на трећој конференцији за новинаре Републичке изборне комисије (РИК).

  

15:27

  

Осим грађана Ужица, који се изјашњавају о промени Устава Србије на 88 бирачких
места, ту прилику имају и затвореници у Окружном затвору у Ужицу.  У згради затвора,
која се налази у центру града, отворено је једно гласачко место.

  

15:15

  

Грађани су се данас о промени Устава у области правосуђа изјашњавали и на гласачком
месту број 27, у једној од учионица београдске Друге економске школе, у згради коју
деле ова средња школа и Факултет безбедности.

  

Управо на том бирачком месту у улици Господара Вучића, свој гласачки листић у
изборну кутију убацила је  министарска за државну управу и локалну самоуправу Марија
Обрадовић која је „потапшала“ кутију .

  

15:09

  

Од 778 уписаних гласача, на бирачком месту број 59,  у Народној библиотеци Ужице за
сада је гласало 146, рекао је за Данас председник бирачког места, Видоје Дрндаревић.

  

Он је потврдио да гласање протиче регуларно и додао да су имали једну пријаву за
гласање ван бирачког места, што је урађено по унапред постављеним правилима.
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15:07

  

До 14 часова изашло 14,99 одсто бирача

  

Директор РГЗ Миладин Ковачевић рекао је на најновијој конференцији за медије у
седишту РИК-а да је до 14 часова изашло 14,99 одсто бирача.

  

Према његовим речима, по регионима то изгледа овако - у Војводини изашло је 16,84, у
Шумадији 14,14, Југоисточној Србији 14,30 и у Београду 13,90 посто бирача.

  

15:05

  

Према последњем пресеку Градске изборне комисије, у Суботици је на референдум до
15 часова изашло 14,6 одсто грађана који имају право гласа. Референдумски дан у
Суботици за сад протиче без неправилности, казали су за Данас из Градске изборне
комисије. 

  

15:01

  

Председник Странке слободе и правде &#160; Драган Ђилас  оценио је данас да ће
Референдум сигурно проћи, али да се тим уставним променама ништа неће променити.

  

13:37

  

Грађани из Звечана кренули пут Краљева, бирачки списак није у Рашки
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У Рашки гласају и грађани са Космета. Велики је број аутобуса који је јутрос пристигао у
Рашку.

  

Има мањих логистичких проблема, око проналаска места гласања грађана са КиМ јер је
за организацију доласка и гласање на располагању било мање од осам часова.

  

Не пронађу често биралиште из првог пута, већ их на биралиште где први пут дођу
обавесте где ће конкретно ићи, а таквих је 16 у Рашки.

  

Група из Звечана морала је пут Крљева, наводно њихов бирачки списак није био у
Рашки.

  

Иначе, грађани са КиМ могу да искористе своје бирачко право на осам бирачких места у
Новом Пазару и 16 у Рашки. 

  

13:09

  

Излазност до 12 часова

  

Од 7.00 до 12.00 на територији Србије изашло је 8,99 одсто укупно уписаних бирача,
објавио је директор РГЗ Миладин Ковачевић на новој конференцији за медије у седишту
РИК-а.

  

Посматрано по регионима, највећа излазност је у Војводини 11,07 одсто, док је у
Шумадији и западној Србији 7,74 одсто, јужној и источној Србији 8,47 одсто, Београду
7,89 одсто.

  

У поређењу са парламентарним изборима 2020. године, Ковачевић је рекао да је 21. јуна
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2020. излазност до 12 часова била 18,01 одсто, а коначна 48,93 одсто.

  

12.50 

  

На референдуму су гласали и министар одбране Небојша Стефановић, који је позвао
грађане да подрже предложене промене Устава у циљу, како је навео, јачања
независности правосуђа, самосталности тужилаштва и "будућности" Србије, затим
министарка правде Маја Поповић, као и министарка државне управе и локалне
самоуправе Марија Обрадовић. Гласали су и министар финансија Синиша Мали,
министар грађевинарства и инфраструктуре Томислав Момировић, министарка за рад
Дарија Кисић Тепавчевић, као и министар унутрашњих послова Александар Вулин.

  

  

12:29

  

Зорана Михајловић: Питање правосуђа не би требало да нас дели

  

Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић гласала је на бирачком месту 35
у Месној заједници "Дедиње" и истакла да око референдумског питања не би требало
да буде поделе међу политичким странкама и у друштву.

  

"Ја сам данас гласала 'за', зато што мислим да је то један од начина да Србија добије
независно судство, али не само то, него и да тиме покаже колико се бори за владавину
права, колико жели да буде део Европске уније, колико је за нас важно да живимо и
радимо по европским стандардима", рекла је Михајловићева након гласања.

  

12:25
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Грађани са КиМ могу гласати на 18 биралишта у Рашки и 8 у Новом Пазару

  

Сва бирачка места у Рашки су отоврена. Рашка је додатно олакшала гласање
суграђанима са КиМ уступањем свих бирачких места која се налазе уз административну
линију али и велики број бирачких места која се налазе у центру града.

  

Своје право ће искористити суграђани из Вучитрна, Зубирног Потока, Звечана,
Лепосавића и Косовске Митровице.

  

Бирачко право могу да искористе на осам бирачких места у Новом Пазару, као и на 16
биралишта у Рашки.

  

У Новом Пазару гласају грађани из општина Исток, Клина, Пећ, Гора, Призрен и
Ораховац.

  

Поред организованог превоза примећен је и велики број суграђана са Космета који су
пристигли индивидуалним превозом.
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  ЦРТА: На 15 одсто гласачких места на референдуму се каснило са отварањем  Организација цивилног друштва Црта саопштила је да су сва гласачка места нареферендуму за уставне промене у области правосуђа отворена, али се на скоро 15одсто места каснило са отварањем, док на скоро 30 одсто места приликом отварањанису били присутни сви чланови гласачког одбора.  Приликом отварања гласачких места, готово сва – 97 одсто била су опремљењапрописаним средствима за спречавање ширења короновируса.  Посматрачка мисија Црте има распоређене посматраче на 300 гласачких местаодређених на основу случајног узорка, репрезентативног за Србију, без гласача саКосова и Метохије.  "Црта ће уложити додатне напоре да сакупи информације о току гласања на гласачкимместима у четири општине (Куршумлија, Нови Пазар, Рашка и Врање) којима јеРепубличка изборна комисија, у ноћи пред почетак гласања, додала гласаче са Косова иМетохије, али се ова гласачка места неће узимати у обзир приликом извештавања оизлазности и резултатима", навела је Црта у саопштењу.  Ова организација додаје да нема распоређене посматраче и не прати процес гласања нагласачким местима у иностранству као и у заводима за извршење кривичних санкција.  Према њеним резултатима, до 10 часова је на референдум изашло 3,8 одсто грађанауписаних у бирачки списак, што је нешто више од званичних података Републичкеизборне комисије.  11:19  До 10 сати изашло 3,61 одсто уписаних бирача  До 10 часова гласало је 3,61 одсто од укупног броја уписаних бирача, рекао је директорРепубличког завода за статистику Миладин Ковачевић на првој конференцији за медијеу седишту РИК-а.  Гледано по регионима, у Војводини је гласало 4,92 одсто, Шумадији и западној Србији2,88 одсто умадија, јужној и источној Србији 3,22 одсто, регион Београда 2,92 одсто.  10:26  Промењено време за објављивање излазности  Републичка изборна комисија одлучила је да прве податке о излазности нареферендуму објави у 11 часова, а затим у 13, 15, 17, 19 уместо у 10, па на сваких двасата, јавља репортер РТС-а.  10:22  Момировић: "Да" је прилика да зауставимо притисак на правосуђе  Министар грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре Томислав Момировић гласао јена референдуму о промени Устава у делу који се односи на правосуђе и позвао грађанеда изврше своју грађанску дужност.  Момировић је гласао на Врачару.  Позвао је грађане да изађу на референдум и истакао да је заокруживање речи "да"прилика да се у Србији заустави политички притисак на правосуђе.  Нова.рс: Инцидент у Студеници - Избацили члана бирачког одбора и дуплиралисписак  Како сазнаје Нова.рс, на бирачком месту бр. 113 – манастирска зграда у Студеници,појавио се дупли списак чланова бирачког одбора.  Једног од чланова Здраве Србије, који је добио решење да буде део референдумскогодбора у Студеници, вратили су јутрос кући, јер га није било на списку. Он је имаорешење које потврђује да је регистрован.  Њему је председник овог бирачког места рекао да није делегиран, иако је он имаовалидан документ, односно решење РИК које је понео са собом. Како смо сазнали,уместо поменутог члана, убачен је неко други.  Ово су за наш портал потврдили и из одбора Здраве Србије у Краљеву. Рекли су нам даје после интревенције и обраћања РИК у Краљеву, њихов члан враћен на то бирачкоместо. Кажу да је реч о својеврсном скандалу и покушају апсолутне контролереферендума.  Председник Вучић гласао на Новом Београду  Председник Србије Александар Вучић гласао је на референдуму на бирачком месту удечјем вртићу "Тесла - наука за живот", на Новом Београду.  Председник је после гласања рекао да верује да ће грађани гласати за напредакдемократије, владавину права и истинску независност правосуђа и тужилаштва.  Вучић је истакао да су промене важне за стране инвеститоре којима је правна државаједан од кључних фактора приликом одлучивања о улагањима у Србију.  

  09:56  Срби у Бечу гласају о промени Устава  У Бечу је отворено гласачко место у Конзуларном оделењу Амбасаде Србије у Аустрији,на коме наши грађани могу да учествују на референдуму о промени Устава Србије.  Први је, могућност да се изјасни о промени Устава у делу који се односи на правосуђе,искористио Миомир Миладиновић, пореклом из Смедерева.  У Бечу је отворено највеће бирачко место, пошто се у том делу Аустрији пријавио највећиброј гласача у иностранству.  Амбасадор Србије у Аустрији Небојша Родић у ранијем позиву грађанима, рекао је даграђани траже ефикасно и независно правосуђе, а референдум, који се одржава попрви пут и изван матице, томе отвара врата.  09:49  Гласала премијерка Ана Брнабић  Председница Владе Ана Брнабић гласала је на референдуму о промени Устава уобласти правосуђа.  Брнабићева је гласала на бирачком месту у Школи за дизајн у београдском насељуДедиње.  09:21  Министар Синиша Мали гласао на референдуму  Министар финансија Синиша Мали гласао је на референдуму на гласачком месту уВисокој пословној школи у Београду.  09:18  Иштван Пастор гласао у Суботици  Председник Скупштине Војводине и лидер Савеза војвођанских Мађара Иштван Пасторгласао је јутрос у Суботици, на гласачком месту број 73 у насељу Носа.  Пастор је у изјави новинарима позвао грађане да искористе своје демократско право,изађу на референдум и гласају ДА.  08:53  Министарка Кисић Тепавчевић гласала на референдуму  Министарка за рад, запошљавање, борача и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевићгласала је на републичком референдуму о промени Устава у области правосуђа.  Кисић Тепавчевић је гласала на гласачком месту у Основној школи "Ћирило и Методије".  
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  08:18  Гласање протиче регуларно  Владимир Димитријевић, председник РИК-а, рекао је за РТС да гласање нареферендуму до сада протиче регуларно, без икаквих проблема.  Прве информације о излазности у 10 часова.   Грађани на Косову и Метохији неће моћи да гласају на територији јужне српскепокрајине због одлуке привремених приштинских власти о забрани одржавањареферендума.  Мештани северне Косовске Митровице спонтано су се окупили испред средње Техничкешколе у том месту како би изразили миран протест поводом те одлуке Приштине.   07:18  Димитријевић: Извештавање о излазности на 5 конференција за медије  Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије, каже за РТС да јеотворено 8.179 бирачких метса, од чега 29 у заводима за извршење кривичних санкцијаи 10 у иностранству.  

  Право гласа на данашњем референдуму има укупно 6.510.323 гласача.  Димитријевић наводи да гласачко браво може да оствари и онај ко није добиообавештење и позив за гласање. Потребно је да оде на бирачко место на које јеграђанин уписан у бирачки списак.  РИК ће на редовним конференцијама за медије у 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00саопштавати излазност, истиче Димитријевић.  07:16  Гласао Ивица Дачић  Председник Скупштине Србије Ивица Дачић гласао је у 7:06 на референдуму о промениУстава у области правосуђа, на бирачком месту у Месној заједници "Дедиње", убеоградској општини Савски венац.  Дачић је био први гласач на том бирачком месту.  Отворена бирачка места  07:05  Отворена сва бирачка места за гласање на републичком референдуму о промениУстава, у делу који се односи на правосуђе.  Референдумско питање гласи: "Да ли сте за потврђивање Акта о промени УставаРепублике Србије?", а грађани се изјашњавају заокруживањем одговора "да" или "не".  Републичка изборна комисија, која је грађанима на кућну адресу доставила детаљнообјашњење предлога измена, саопштила је да се амандмани односе на правосуђе и да сењима не мењају други делови Устава.  РИК је утврдио да у Србији има 6.510.323 гласача, за све јединице локалне самоуправе ина свим местима.  Гласачи са Косова и Метохије, будући да Приштина није допустила Србима да гласају нареферендуму, своје право могу да искористе на бирачким местима у четири градацентралне Србије - Куршумлији, Рашки, Новом Пазару и Врању.  Републичка изборна комисија је одредила и 10 гласачких места у иностранству.  (Агенције)  
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