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Он је поручио да ће, ако се не одустане од закона, "ово бити катастрофа за Црну Гору

  

  

У Скупштини Црне Горе посланици расправљају о Предлогу закона о слободи
вјероисповијести.

  

Демократски фронт оштро критикује владајуће посланике, наводећи да је Закон 
катастрофа за Црну Гору.

  

У току расправе дошло је до вербалног сукоба између лидера Нове српске демократије
Андрије Мандића и посланика СДП Ранка Кривокапића.
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  — AVE MAGARE (@BoleGrozni) December 26, 2019    

„У том рату у којем сте ви учествовали, за мене је била част неучествовати“, казао је
посланик Кривокапић, којег је Мандић претходно назвао дезертером.

  

„Браните своја права, али немојте овај народ слати једне на друге„, рекао је он.

  

„Ја сам учестововао у ратовима ’91. и ’99, нисам био кукавица, као што не мислим ни да
сте ви“, казао је посланик Андрија Мандић.

  

  

Он је поручио да ће, ако се не одустане од закона, „ово бити катастрофа за Црну Гору.“

  

„Позивам све моје ратне другове из ’91. и ’99. да буду спремни. Можете да рачунате на
оно најгоре“, поручио је Мандић и додао “Да. сукобићемо се. Ако не одустанете од овога
сукобићемо се!“

  

(ИН4С)

  

Видети још: "Закон о слободи вероисповести" на дневном реду Скупштине Црне
Горе; Душко Марковић: Покушао сам да уверим Амфилохија да нема разлога за
страх; Владике Јоаникије и Методије одржале молебан испред кордона полиције
који блокира мост
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