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Вук Јеремић оптужио је врх Демократске странке за крађу на изборима за ново
руководство. Шеф дипломатије био је један од шест кандидата за место
потпредседника, поред Душана Петровића, Бојана Пајтића, Драгана Ђиласа, Јелене
Триван и Драгана Шутановца.

  

Након изненадног квара електронског система и преласка на "ручно" гласање, Јеремић
је видно узнемирен истакао да је монструозно покраден!

  

Он је, наиме, тврдио да се квар десио у тренутку док је био у убедљивом вођству у
односу на остале кандидате, те да је потоње доношење унапред одштампаних гласачких
листића превара!

  

- Ово је најмонструознија крађа која се икада десила! Када су видели да њихови
кандидати неће проћи, покрали су ме на најстрашнији начин! Када је гласало око 50
одсто људи и када су видели да мимо свих њихових очекивања водим и имам највише
гласова, лажирали су све и донели нове листиће, па сада гласају како им падне на
памет! Гомила чланова ДС-а ми прилази, стежу ми руку и говоре:, Издржи! Ти си наш
човек! Не дај се! '- Готово у даху, видно изнервиран и у афекту, рекао је Јеремић.

  

- Ако нам се ово деси, шта нас разликује од оног СПС-а? Па, да ли треба и нама да вичу:,
Спаси Србију и убиј се? '. Да ли треба да се понови 5. октобар? - Упитао се Јеремић, који
је убрзо након тога "спустио лопту" и примирио се, чекајући резултате гласања.

  

Иначе, како смо сазнали од присутних делегата који подржавају његову кандидатуру,
део њих синоћ је "бранио гласачке кутије", не би ли се избегла нерегуларност гласања.
Баш они су и причали како су, наводно, видели да се у гласачке кутије одједном убацује
по десетак унапред заокружених листића!
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Иначе, јуче је први пут на изборној скупштини ДС-а примењен електронски систем
гласања. Иако су се демократе претходних дана на сва звона хвалиле да су увек
предводници у увођењу новина, организација се у пракси показала катастрофалном.
Систем је више пута падао и заказивао, због чега је гласање делегата продужено до 20
сати, уместо до претходно предвиђених 17 часова.

  

- Шта им је ово требало?! Шта нам лепо нису дали да заокружимо бројеве на папиру.
Брже би тако избројали гласове - гунђали су видно изнервирани делегати који су се
сатима стискали у реду испред постављених мобилних бирачких јединица.

  

  

Избори нерегуларни?
  
  Сам ток гласања и избор потпредседника странке, како тврде делегати наклоњени
Вуку Јеремићу, није био по статуту странке. Наиме, на дневном реду скупштине усвојена
је одлука о електронском гласању. Међутим, након што је гласала само половина
делегата, систем је пао и почело је гласање заокруживањем, а скупштина то претходно
није изгласала.

  

Како "Ало!" Сазнаје, незванично се причало да ће гласање можда чак бити и поновљено,
пошто ће сигурно бити жалби на регуларност. Из врха странке синоћ је стигло наређење
да гласање буде завршено у 20 сати, а свим делегатима који нису стигли да гласају
дотад враћене су електронске картице.
  
  (Ало)
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