
Политика: И дијаспора може да гласа на референдуму
уторак, 07 децембар 2021 17:18

Да би искористили право да заокруже „да” или „не”, неопходно је да се
држављани Србије који живе у иностранству пријаве до 25. децембра

  

  

БЕЧ – По први пут држављани Србије који живе у иностранству моћи ће да се
изјашњавају на референдуму, а прву могућност да остваре своје демократско право
имаће већ 16. јануара, када ће у Србији бити организован референдум о уставним
променама.

  

Да би искористили право да на референдумском листићу заокруже „да” или „не”,
неопходно је да се грађани пријаве, а рок је до 25. децембра.

  

Могућност да се држављани Србије, који живе ван граница земље, омогућиле су им
недавно усвојене измене Закона о референдуму и народној иницијативи.
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Амбасадор Србије у Аустрији Небојша Родић позвао је све држављане Србије у тој
земљи да посете сајт амбасаде и конзуларног одељења како би се пријавили.

  

Скупштина Србије је 25. новембра усвојила измене Закона о референдуму и народној
иницијативи, којим је сада, каже Родић, са 183 члана на модеран начин установљена
процедура изјашњавања на референдуму и процедури народне иницијативе, што је
случај у земљама са дугом демократском традицијом.

  

„Сви држављани Србије који живе у Аустрији први пут ће имати могућност да користе
референдум као облик изјашњавања 16. јануара, од 7 до 20 сати”, рекао је Родић,
пренео је Танјуг.

  

Посебно је указао да ће референдумско изјашњавање бити спроведено у условима
борбе проти ковида 19 које су на снази у Аустрији, као и да ће се у потпуности
поштовати све мере које земља буде примењивала за такве скупове.

  

Грађани ће 16. јануара на референдуму, са „да” или „не” одговарати на питање „Да ли
сте за потврђивање акта о промени Устава Републике Србије?”.

  

(Политика)
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