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 Грађани са бирачким правом, који на дан избора 30. августа буду на болничком лечењу,
услед инфекције корона вирусом, као и они у карантинима ван места пребивалишта,
неће моћи да остваре бирачко право, саопштено је из Државне изборне комисије, пише
РТЦГ

  ДИК је синоћ једногласно усвојила техничке препоруке за одржавање избора ради
епидемиолошке заштите бирача.   

Како каже портпарол Мерсудин Даутовић, свесни су да то није у складу са уставом
загарантованим правом, али је због епидемиолошког ризика морала бити донета таква
одлука.

  

После дуготрајног рада на техничким препорукама за одржавање избора ради
епидемиолошке заштите бирача, и консултација са НКТ-ом и Институтом за јавно
здравље, Државна изборна комисија синоћ их је и усвојила. И то, како каже портпарол
Мерсудин Даутовић, једногласно.

  

“Циљ препорука је заштита здравља грађана ЦГ, односно бирача, свих учесника у
изборном процесу”, казао је Даутовић за ТВЦГ.

 1 / 3



Државна изборна комисија Црне Горе: Грађани који на дан избора буду на болничком лечењу због коронавируса, као и они у карантинима ван места пребивалишта, неће моћи да гласају
петак, 07 август 2020 13:47

  

Оно што је највише заокупљало пажњу, како ДИК-а, тако и јавности, било је питање како
ће гласати особе оболеле од Ковид-а 19.

  

“Лица у самоизолацији, позитивна и негативна, моћи ће да остваре своје бирачко право у
складу са законом о избору одборника и посланика и правилима о гласању путем писма.
Уз додатне мере епидемиолошке заштите”, наводи Даутовић.

  

То се не односи на оболеле од ковида на болничком лечењу.

  

“Нажалост, лицима која су на болничком лијечењу, а оболела су од корона вируса, овај
пут нисмо у могућности да изађемо у сусрет. Јер је општа препорука и оцена НКТ-а, да
се ради о црвеним зонама и заиста би сваки улазак у таквим установама представљао
висок ризик.”

  

Но, неће само њима бити ускраћено уставом загарантовано право.

  

“Моћи ће да гласају само лица која се налазе у карантину који се налази на територији
општине где лице има пребивалиште, односно налази се на бирачком списку. Лица која
су са територије друге општине нажалост неће моћи да остваре своје бирачко право”,
каже Даутовић.

  

У ДИК-у су свесни да то није у складу са Уставом, али напомињу, постоји и друга страна
приче.

  

“С друге стране видимо који епидемиолошки носи ризик, посебне су оконости и надам се
да ће та лица имати разумевање”, истиче Даутовић.

  

Особе које нису заражене и желе да искористе бирачко првао мораће да држе физичку
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дистанцу, дезинфикују руку пре и након гласања, те да носе заштитну маску. Осим у
моменту идентификације.

  

“Лице ће имати обавезу да склони маску приликом утврђивања идентитета. Одмах након
утврђивања идентитета у обавези је да врати маску”, каже за ТВЦГ портпарол ДИК-а.

  

Препоруке се односе како на чланове ДИК, ОИК-а, бирачких одбора, тако и на државне
и органе локалне самоуправе, друге органе и организације које имају обавезу да пружају
техничку и стручну подршку, али и на представнике посматрачких мисија и сва она лица
која се на дан избора могу наћи на бирачким местима. Ове препоруке су, каже Даутовић,
коначне. У ДИК-у се надају да ће сви 30. августа поштовати основне препоруке –
дистанца руке маска, али и оне које се односе на изборни дан.

  

(Вјести-Нова.рс)
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