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 ПОДГОРИЦА - Државна изборна комисија (ДИК) донела је мишљење којим се даје
могућност грађанима којима су истекла документа да остваре бирачко право, а таквих је
сада око 30.000, потврђено је подгоричким "Вијестима".

  Чланови Комисије су се сагласили да грађанима који не замене лична документа до
избора, треба дозволити да гласају, изјавио је председник ДИК Алекса Ивановић.

  

Мишљење је утврђено на иницијативу Демократа Црне Горе, а ДИК је става да грађани
који дођу на биралиште треба да се идентификују. Како је наведено, ако се
провлачењем њиховог документа кроз апарат за идентификацију потврди да је легалан,
то што је датум важења истекао не би требало да спречи гласање.

  

За такав став није консултовано Министарство унутрашњих послова јер у ДИК-у
сматрају, како су рекли, да је спровођење избора у њиховој надлежности.

  

Демократе су, у иницијативи коју је потписао члан Председништва Невен Гошовић,
тражиле мишљење да ли ће бирач, на изборима 30. августа, моћи да докаже идентитет
и оствари бирачко право на основу личне карте која је издата у складу са законом, а
којој је истекао рок важења.
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Гошовић је у иницијативи навео податак који је недавно МУП саопштио да 50.000
грађана има документа са истеклим роком важења.

  

Генерална директорица Директората за грађанска стања и личне исправе у
Министарству унутрашњих послова Миланка Баковић у уторак је рекла да је тренутно
30.000 грађана којима су истекла лична документа.

  

Баковићева је казала да од 30.000 грађана тренутно око 7.500 грађана нема никакав
документ или има стари из доба СФРЈ.

  

Из МУП-а су за Вијести рекли да је грађанин дужан да поседује важећу личну карту или
пасош, с обзиром на то да је Законом о избору одборника и посланика, између осталог,
прописано да, приликом доласка на бирачко место, бирач свој идентитет доказује
биометријском личном картом или пасошем, и да не може гласати без подношења доказа
о свом идентитету.

  

Из МУП-а су објаснили и да ће на дан закључења бирачког списка, у њега бити уписани
сви грађани који сходно Уставу и законима на дан одржавања избора испуњавају услове
за остваривање бирачког права, без обзира на то да ли поседују важећи
идентификациони документ.

  

"Грађани и након закључења бирачког списка могу у подручној јединици или филијали
за грађанска стања и личне исправе МУП-а, у општини у којој имају пријављено
пребивалиште, поднети захтјев за издавање идентификационог документа, те исти
преузети чак и на дан одржавања избора 30. 8. 2020. године, када ће наведене
организационе јединице Министарства унутрашњих послова радити у сврху издавања
идентификационих докумената у периоду од 7 до 20 часова", рекли су из МУП-а.

  (Танјуг)  
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