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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је да има различито мишљење од
црногорског председника Мила Ђукановића по питању Закона о слободи вероисповести
у Црној Гори али да се то догађа у земљи у којој је Ђукановић председник, због чега он
нема права да се меша.

  

  "Ми немамо права да се мешамо, свакако не на директан начин. Ја сам Ђукановићу
изнео моју бригу, он ствари посматра другачије. Наш поглед на доношење тог закона је
различит, али се то дешава у земљи у којој је он председник. Морам да поштујем права
друге државе, а моје је да покажем и бригу према опстанку српског народа и цркве",
рекао је Вучић у Врднику.   

Објашњавајући свој став о Црногорској православној цркви (ЦПЦ), на шта је реаговао и
митрополит црногорско-приморски Амфилохије, Вучић је рекао да је ЦПЦ постојала и
пре 2006. године, као невладина организација или политичка организација, а да је јасно
да је Српска православна црква једина канонски призната православна црква.

  
  

Амфилохију нећу ништа да одговарам, а имао би шта да кажем и око Косова и око тога
кога је он подржавао. Имали смо погром 2004. године и проглашење независности
Косова 2008. године

    

"А Амфилохију нећу ништа да одговарам, а имао би шта да кажем и око Косова и око
тога кога је он подржавао. Имали смо погром 2004. године и проглашење независности
Косова 2008. године, а да ништа нисмо предузели. А сада имамо 17 отпризнавања. Па
ако је та политика раније била боља - хвала му на томе. Ако је боља политика која је
однела Црну Гору од заједничке државе, ја немам ништа против", рекао је Вучић.
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Он је додао да Амфилохију неће одговарати увредама на увреде, јер то њему не
приличи и не жели додатно да дели народ у Црној Гори.

  

Изјава Маринике Тепић "бесмислена"

  

Коментаришући изјаву потпреседнице Странке слободе и правде Маринике Тепић да се
злоуптребом узимао новац од приведника, укључујући и трговце оружјем, ради
"отпризнавања" независности Косова, Вучић је рекао да су ти наводи "бесмислени".

  

"Нека ми неко објасни политичку намеру, видим да нико од вас не разуме шта је смисао,
осим да се нешто каже против мене", рекао је Вучић.

  

Додао је да је "сваки човек у Србији" разумео намеру јер "нико није глуп".

  

Према његовим речима, некада се пребацивало властима да не издвајају новац за
лобирање у Америци за поправљање положаја српског народа, "а сада, када успемо да
поправимо... нек ми објасне смисао".

  

Он је рекао да није расположен да на оваквом месту говори лоше речи о својим
политичким противницима, као и да је изјава Тепић "бесмислена", али да је свима јасно,
јер "нико није глуп".

  

Видети још: 

  

Мило Ђукановић: Пријатељски сам разговарао са Вучићем. Нема повлачења Закона
о слободи вероисповести, медији у региону манипулишу
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http://www.nspm.rs/hronika/milo-djukanovic-prijateljski-sam-razgovarao-sa-vucicem-nema-povlacenja-zakona-o-slobodi-veroispovesti-mediji-u-regionu-manipulisu.html
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(Бета)
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