
РТЦГ: Избори на оба бирачка места у Шавнику по седми пут прекинути
недеља, 04 децембар 2022 14:46

У Шавнику је јутрос у 7:00 на два бирачка места почело седми пут гласање на локалним
изборима, али већ после два сата гласање је заустављено, најпре - у згради општине, а
два сата после тога и у селу Крушевице, пренели су црногорски медији.

  

  

Према последњим информацијама, Чланови Бирачког одбора из зграде општине Шавник
вратили су изборни материјал Општинској изборној комисији. До прекида је од 483
гласало осам бирача. Наредни избори на два бирачка места у згради Општине и
Крушевицама биће одржани 11. децембра.

  

Чланови коалиције „За будућност Шавника“ зауставили су гласање јер нису дозволили,
како тврде, бирачима из других општина да гласају, преносе Вијести.

  

Бирачки одбор у згради општине Шавник није успео да се договори о наставку гласања –
четири члана била су за наставак гласања, а исто толико њих да се гласање прекине, па
су одлуку препустили Општинској изборној комисији.
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И у селу Крушевице, где право гласа има 58 бирача, гласање је прекинуто јер је, како
тврде, грађанин који није из Шавника дошао да гласа, па су га у томе спречили чланови
бирачког одбора из коалиције „За будућност Шавника“.

  

Како је казао Пеко Пјешивац, председник Бирачког одбора у Крушевицама, члан одбора
из коалиције је уништио четири гласачка листића и забранио бирачу да гласа.

  

„Гласање је прекинуто и чекамо одлуку ОИК-а“, казао је Пјешивац.

  

Локални избори у 14 црногорских градова одржани су 23. октобра. Завршени су у свим
општинама осим у Шавнику, где се сваке седмице од тада прекида гласање због бројних
нерегуларности и инцидента, након што поједини чланови бирачких одбора нису
омогућили гласачима да остваре своје бирачко право.

  

Главни политички противници, досадашња градска власт предвођена Демократском
партијом социјалиста и Демократски фронт и Демократе, с друге, међусобно се
оптужују за опструкцију изборног процеса, наводи РТЦГ.

  

(Вијести, РТЦГ, Н1) 
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