
„Еколошки устанак“ у отвореном писму Вучићу: Повуците накарадне и неуставне законе о референдуму и експропријацији до петка, 3. децембра - или ће Србија у суботу стати
понедељак, 29 новембар 2021 19:47

Еколошки устанак упутио је данас председнику државе отворено писмо у којем је позвао
да се до петка, 3. децембра повуку „накарадни и неуставни закони о референдуму и
експропријацији“, или ће, како је наведено, у суботу Србија стати.

  

  

Еколошки устанак је позвао Александра Вучића да учини све да Србија не склизне у још
већу кризу и сукобе, па стога очекује неке одговоре као председника свих грађана.

  

„Да ли знате да је Закон о референдуму и народној иницијативи објављен у службеном
гласнику РС бр. 111/21 од 25.11.2021. године ? Исти не може бити објављен ако
претходно није потписан од стране председника РС. Да ли сте свесни да сте у емисији
ТВ пинк ‘Хит – тwит’ изјавили да би ‘имали примедбе да сте видели Закон о
референдуму’? Тиме сте заправо саопштили градјанима да нисте прочитали закон а
потписали сте га“, наведено је у отвореном писму.
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Из Еколошког устанка су поставили Вучићу и питање да ли је свестан да ће „његови
неодговорни и аутократски поступци бити предмет кривичног гоњења?“

  

„Да ли сте свесни да вам по усвајању ових закона (од којих сте, да Вас подсетимо, један
већ усвојили) предстоје не само блокаде путева, већ општа побуна градјана снажно
мотивисаних вишегодишњим трпљењем неправде проузроковане вашом аутократском и
бахатом влашћу?“, наведено је у писму.

  

Запитали су и да ли је свестан да ће заједно са својими сарадницима одговарати за
изазивање и организовање сукоба употребом параполицијских формација сачињених од
криминалца и батинаша.

  

„Да ли сте свесни да је управо Вама у великом интересу да се у Републици Србији
успостави владавина права, како бисте, када будете одговарали пред судом за Ваше
поступке, имали право на адекватну правну заштиту“, упитао је Еколошки устанак.

  

(Бета)
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