Шабац: Након што је Уставни суд констатовао понављање изборне крађе избори ће бити поновљен
уторак, 22 септембар 2020 12:52

Одлуком Управног суда у Новом Саду поновиће се избори на пет биралишта у Шапцу.
Претходно је Градска изборна комисија поништила поновљене изборе од петог
септембра на 20 бирачких места од 27 због вишка гласачких листића, јавног гласања,
куповине гласова, претњи и уцена бирача...

ГИК ће донети одлуку о датуму поновљених избора, а на овим биралиштима право глас
има око шест хиљада грађана. Евидентна је поновљена изборна крађа, што је
констатовао и Управни суд, то по пријавама листе "Небојша Зеленовић-Шабац јер наш".

Симптоматично је да тужилаштв опет ништа не предузима, иако су поднете
кривичне пријаве за организовани криминала, где су наведена имена лица са
криминогеном прошлошћу као и сведоци и доказни матреијал.

Још после избора 21. јуна ГИК је поништила изборе на свих сто биралишта јер су уочене
бројне неправилности, али је Управни суд поништио изборе на 27 бирачких места. При
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томе није се упуштао у записнички констатовану појаву фалсификованих гласачких
листића на 12 биралишта.

На поновљеноим гласању опет се десила изборна крађа, али никад бруталнија. Медијске
екипе Нове рс, ТВ Шапца, Подринских и Гласа Подриња широј јавности посведочиле су о
умешаности криминогених група код биралишта. Већ три месеца тужилаштво и полиција
ништа не предузимају поводом поднетих кривичних пријава.

Према проценама правног тима листе Небојше Зеленовића, реч је о неколико
хиљада купљених гласова или добијених уценама и претњама.

До сада се нису изјаснили ни међународни фактори, јер су уочене изборне крађе
прослеђене институцијама Европске уније и њиховим амбасадама као и амбасадама
САД, Канаде и Аустралије. Није реаговао ни Уставни суд коме су упућене две уставне
жалбе.

Да су напредњаци све уложили не би дошли до изборне победе доказ је да су поред
киминалних радњи на волшебан начин преговарали са листом "Нови тим за Шабац",
покрета Западна Србија, као и Руском странком, што је био део продемократских снага.

У јавности предоченој новонасталој сарадњи учестовали су доскорашњи председник
Градске скупштине Немања Пајић и још четворо функционера Западне Србије.

Наредни избори могу да поремете досадашњи однос политичких снага, али вероватно
неће утицати на број одборника СНС који би имали апсолутну већину од 69 укупно
одборника. Међутим, у свему остаје неупитно сведочанство о тешкој изборној крађи, што
је незамисливо за озбиљне државе.

(Данас)
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