
Владимир Путин потписао уставне законе о пријему ДНР, ЛНР Херсонске и Запорошке области у састав Русије и формирању нових субјеката федерације
среда, 05 октобар 2022 09:34

 Председник Русије Владимир Путин потписао је савезне уставне законе о пријему нових
територија у састав Русије и формирању нових субјеката федерације, пренеле су РИА
Новости.

  

Русија је анектирала Доњецку, Луганску, Запорошку и Хероснку област.

  

То се догодило након референдума који су одржани у овим регионима од 23. до 27.
септембра. У ДНР је за ову одлуку гласало 99,23 одсто бирача, у ЛНР – 98,42 одсто, у
Херсонској области – 87,05 одсто и у Запорожју – 93,11 одсто, додаје руска агенција.

  

Објављени су и укази о именовању Леонида Пасечника за вршиоца дужности шефа
Луганске Народне Републике и Дениса Пушилина за Доњецк.

  

Путин је 30. септембра потписао споразуме са шефовима ових територијалних ентитета
о пријему региона у федерацију, а Уставни суд је признао ове споразуме.
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Руске снаге тренутно не контролишу у потпуности ниједну од четири области.

  

Путин именовао вршиоце дужности шефова припојених области

  

Руски председник је именовао Дениса Пушилина за вршиоца дужности шефа Доњецке
Народне Републике, Леонида Пасечника за привременог шефа Луганске Народне
Републике, Евгенија Балицког за вршиоца дужности губернатора Запорошке области и
Владимира Саљда за привременог губернатора Херсонске области.

  

Вршиоци дужности лидера ових региона управљају територијама све док шефови нових
региона не буду изабрани у складу са руским законима на изборима следеће године.

  

Закони, које је Путин данас потписао, посебно дефинишу и границе нових
конститутивних ентитета Руске Федерације, према којима оне одговарају онима које су
"постојале на дан њиховог стварања и присаједињења Русији".

  

Они прецизирају да ће се границе нових ентитета са другим земљама сматрати
државним границама Русије.

  

Према законима, становници нових региона сматрају се руским држављанима од дана
када су територије примљене у састав Русије 30. септембра.

  

Они који желе да напусте руско држављанство, међутим, имају месец дана да поднесу
захтев за то.

  

(Н1-РТС)
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