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У општинама Пећ и Приштина, измештеним у Гораждевац, односно Грачаницу, одржани
локални избори. До 18 сати у Грачаници гласало 28,8 одсто уписаних бирача. На
територији општине Пећ до 18 сати гласало око 600 бирача од уписаних 1.012. Инцидент
у Лапљем селу.

    

Бирачка места на којима се данас гласало за избор одборника локалне скупштине
Приштине и Пећ затворена су у 20 часова.

    

На изборима за локалне скупштине у општинама Приштина и Пећ, који су измештени у
Грачаницу и Гораждевац учествовало је по шест изборних листа. Гласало се на 106
бирачких места. На територији Приштине гласало се на 25,а у општини Пећ осам
бирачких места.

  

До 18 сати на изборима за одборнике Скупштине града Приштине са измештеним
седиштем у Грачаници, гласало је28,8 одсто уписаних у бирачки списак, јавља из
Грачанице репортер РТС-а, позивајући се на информације начелника Косовског округа.

  

На територији општине Пећ, на осам бирачких места до 18 сати гласало је 160;око 600
бирача од уписаних 1.012.

  

Четири бирачка места са укупно 1.012 уписаних бирача јутрос су отворена у
Гораждевцу, а по једно у метохијским селима Брестовик, Сига, Љевоша и Бело Поље.

  

Избори за СО Пећ и Приштина, које су измештене у Гораждевац, односно Грачаницу
одржани су данас поново пошто је Влада Србије почетком априла распустила локалне
скупштине.

  

Влада је као разлог за распуштање те две СО навела непоштовање закона и
злоупотребу службеног положаја.

 1 / 2



У Гораждевцу и Грачаници одржани локални избори за Пећ и Приштину
недеља, 16 август 2009 11:12

  

За изборе у Приштини потврђено је шест листа: Српске напредне странке, Српске
радикалне странке, Демократске странке и Демократске странке Србије, коалиције
Социјалистичке партије Србије-Партије уједињених пензионера Србије-Јединствене
Србије-Група грађана Видовдан, као и групе грађана Опстанак.

  

Исти број изборних листа потврђен је и у Пећи: Социјалдемократске партије, Српске
напредне странке, коалиције Демократске странке Србије - Нове Србије, коалиције
СПС-ПУПС-ЈС, Демократске странке и Српске радикалне странке.

  

Осим бирачких места на територијама тих општина интерно расељена лица моћи ће да
гласају у српским срединама на Косову и Метохији и на територији уже Србије у већим
градским срединама где има више расељених.

  

На бирачком месту у Лапљем селу, где се гласа за одборнике Скупштине града
Приштине, око 13.30 чланови бирачког одбора коалиције СПС-ЈС-ПУПС-Група грађана
Видовдан напали су дописника "Блица" и запретили му ликвидацијом, преноси Бета.

  

Дописник "Блица" Неђо Зејак рекао је агенцији Бета да је око 13 часова обилазио ово
бирачко место и да су на њега насрнули чланови бирачког одбора те коалиције.

  

Навео је да је повод за напад био јучерашњи текст у Блицу "Кандидати СПС за
одборнике хоће да седе у две клупе", као и списак чланова припремног тима који је
именовала Влада Косова за формирање мултиетничке општине Грачаница.

  

(РТС)
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