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Поновљени избори за посланике Скупштине Србије одржани су данас на 234 бирачка
места, а право гласа имало је 203.012 бирача. Према подацима Центра за праћење
избора и изборних процедура, прелиминарна излазност на поновљеним изборима на
бирачким местима у Београду износи 20,96 одсто.

  

  

Коалиција За краљевину Србију саопштила је вечерас да је према 75 одсто обрађеног
материјала, изборног штаба, са 234 бирачка места где су се поновили избори, та
коалиција освојила укупно 3,1 одсто гласова и стекла право на осам посланика у
Скупштини Србије.

  

„Данас је велики дан. Монархисти су ушли у Скупштину Србије, први пут после 75
година. За само три године, успели смо да израстемо у четврту политичку снагу у Србији
и то је огроман успех. Захваљујемо се монархистима на подршци и свима који су гласали
за нас, за системске промене. Од прве седнице Скупштине Србије почињено борбу за
обнову суверене, уставне, парламентарне Краљевине Србије“, навео је носилац листе За
краљевину Србију, Жика Гојковић у писаној изјави.
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Како су саопштили из Центра, сва бирачка места у Београду на поновљеним
парламентарним изборима затворена су на време, а неправилности до којих је дошло на
бирачким местима на којима су посматрачи пратили ток гласања нису, како кажу,
утицале на регуларност избора.

  

У саопштењу је наведено да је на неким бирачким местима примећено да су лоше
постављени паравани, да поједини гласачи на бирачко место улазе без заштитних маски
или да су председник бирачког одбора и његов заменик били ван бирачког места краћи
временски период.

  

На једном бирачком месту на Врачару била је позвана полиција због сукоба новинара
који је хтео да фотографише процес гласања и чланова бирачког одбора који су позвали
полицију.

  

Од осталих примедби Центар за праћење избора и изборних процедура издвојио је
гласање изван паравана, коришћење телефоне и повремено скидање заштитних маски
за лице.

  

„Током читавог дана обавештавали смо јавност о излазности и свим неправилностима са
бирачких места, у граду Београду, на којима су се понављали избори за парламентарне
изборе 2020“, наведено је у саопштењу.

  

Право гласа на београдским бирачким местима имало је 23.375 бирача.

  

Посматрачка мисија организације Црта и ЦеСИД због погоршане епидемиолошке
ситуације први пут нису пратили ток гласања.

  

Избори су поновљени на 234 бирачка места на којима су уочене нерегуларност. Центар
каже и да неправилности које су уочили његови посматрачи, не утичу на регуларност
избора.
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Највише неправилности забележили су на бирачким местима у Младеновцу. Те
неправилности су разне: председник бирачког одбора и његов заменик одсутни, ван
бирачког места, краће време, бирач гласао ван паравана, једном бирачу није дозвољено
да гласа иако је био уписан у бирачки списак јер је накнадно обрисан, неношење маски,
сви чланови бирачког одбора користе телефоне.

  

Упркос ванредној ситуацији у граду, те најављеној забрани окупљања у затвореним и на
отвореном просторима, као и другим ригорозним мерама за спречавање ширења
епидемије ковид 19 у Крагујевцу су данас парламентани избори поновљени на 11
бирачких места, на којима су 21. јуна утврђене неправилности током бирачког поступка,
и на којима је регистровано 12.467 житеља шумадијске престонице с правом гласа.

  

Према подацима Градске изборне комисије, на тих 11 бирачких места, која су отворена
на време, у 7 сати, данас до подне (12 часова) изашло је 4,9 одсто бирача, што значи да
је на биралишта излазило мање од један посто гласача “на сат”, што је, опет, барем
колико је јавности познато, назапамћено ниска излазност на биралишта у центру
Шумадије деценијама уназад.

  

Примера ради, 21. јуна, до 12 сати, у Крагујевцу је на биралишта било изашло 17,34
одсто уписаних у бирачке спискове, што је, такодје, у односу на раније изборе, ниска
излазност.

  

Највише неправилности забележили су на бирачким местима у Младеновцу.

  

Те неправилности су разне: председник бирачког одбора и његов заменик одсутни, ван
бирачког места, краће време, бирач гласао ван паравана, једном бирачу није дозвољено
да гласа иако је био уписан у бирачки списак јер је накнадно обрисан, неношење маски,
сви чланови бирачког одбора користе телефоне.

  

Посматрачка мисија ЦРТА због погоршане епидемиолошке ситуације у Србији не прати
поновљено гласање, јер, како је навела, није добила одговор надлежних да ли постоје
услови за њихово одржавање због корона вируса.
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Погоршање епидемиолошке ситуације као разлог да не прати понављање гласања
наводи и Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД), уз то што посматрачке
мисије немају право на "доакредитацију" потребних посматрача.

  Поновљени избори за републички парламент биће одржани данас од 7 до 20 сати.
У Златиборском округу ће се гласати на чак 28 места, у Београду на 22.   

  

Сутра у седам часова отварају се 234 биралишта на којима се понавља гласање за
републичку Скупштину. Право гласа на њима има 203.012 грађана. Бирачка места се
затварају у 20 часова и на њима важе иста правила која су важила и на гласању 21. јуна.

  

На већини ових места избори су поништени због неправилности у записницима и одлуку
о томе донела је Републичка изборна комисија. Због великог броја бирача који могу да
гласају на поновљеним изборима, неколико странака нада се да би на поправном могли
да се ипак домогну места у скупштинским клупама. Пре свих, цензусу се нада листа "За
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Краљевину Србију" коју предводи некадашњи посланик СПО Жика Гојковић, која је "у
првом кругу" освојила 2,6 одсто гласова. За евентуални улазак у парламент треба им
подршка барем 11.700 бирача. Цензусу, уз значајно мање шансе, могу да се надају и
"Метла 2020" и "Суверенисти".

  

Члан председништва покрета "Метла 2020" Милош Јовановић позвао је у
понедељак грађане да изађу на биралишта и дају подршку тој листи. Јовановић је
рекао да избори нису легло заразе, већ утакмице и кафићи, и позвао грађане да на
биралиштима поштују мере заштите против вируса.

  

Покрет "Доста је било" тражи понављање комплетних избора, а Управном суду је поднео
чак 2.700 жалби. Досад је, како кажу у овом покрету, суд прихватио једну од њихових
жалби.

  
  

Има ли икога ко мисли да сутрашње гласање више од 200 хиљада уписаних гласача на
преко 200 бирачких места широм Србије има икаквог смисла? И да ли је ико од учесника
овог изб. процеса (нарочито опозиционих) издао саопштење и позвао своје присталице
да на то гласање НЕ ИЗЛАЗЕ

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) June 30, 2020    

Највише места на којима се понављају избори је у Златиборском округу, чак 28. У
Београду поново се гласа на 22 места, од којих је седам на Новом Београду, а пет у
Младеновцу. У Моравичком округу понавља се гласање на 15 места, од чега је у Новом
Пазару девет.

  

Посматрачка мисија ЦРТА због погоршане епидемиолошке ситуације у Србији неће
пратити гласање, јер, како наводи, није добила одговор надлежних да ли постоје услови
за одржавање поновљених избора због коронавируса.

  

Погоршање епидемиолошке ситуације као разлог да не прати понављање гласања
наводи и Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД), као и чињеницу да
посматрачке мисије немају право на доакредитацију потребних посматрача.
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(Агенције)
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