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 Премијер Црне Горе Дритан Абазовић рекао је након састанка владајуће већине да
остаје при ставу да Темељни уговор са Српском православном црквом не треба да буде
тема која би претерано окупирала пажњу владе. Поручио је и да свако ко жели да сруши
владу жели да Црну Гору удаљи од Европске уније.

  

Премијер Дритан Абазовић казао је да је на данашњем састанку у Влади Црне Горе
саопштено како је став да би владу требало сачувати, те да није паметно ићи на изборе у
овој ситуацији. Додао је како остаје при оставу да Темељни уговор са СПЦ не треба да
буде тема која би претерано требало да окупира пажњу владе.

  

"Може да се сруши Влада Црне Горе, али се онда руше европски снови. Нема Уставног
суда, нема ВДТ-а, и Црна Гора губи шансу која се указала након кризе у Украјини. Ићи
ће се на изборе, до кад ће се саставити нова влада, да ли ће и тада бити потребне
већине, ми губимо европску перспективу", поручио је Абазовић, преноси РТЦГ.
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Свако ко жели да сруши владу, како је рекао, жели да Црну Гору удаљи од Европске
уније, због чега грађани треба да детектују појединце и политичке субјекте којима је то
интерес.

  

"Нико нормалан не жели дестабилизацију Црне Горе" 

  

Kазао је да је жалосно да се Црна Гора бави црквеним питањима, наводећи како је
сигуран "да нико нормалан не жели дестабилизацију Црне Горе".

  

"У сусрет туристичкој сезони, расту цијена, лично мислим да је жалосно да се Црна Гора
бави црквеним питањем. То није моја одлика мог поимања политике. Себе сматрам
изузетно европским политичарем, крајње либералним. Поновио сам своје ставове -
Темељни уговор са СПЦ, Темељни уговор са ЦПЦ, са свима који желе аранжман са
државом у складу са Уставом и законом", рекао је Абазовић.

  

Дестабилизација владе, како је рекао Абазовић, значи крај европске перспективе која се
отворила Црној Гори.

  

Навео је да би грађани сами требало да процене да ли неко жели да дестабилизује Црну
Гору, те коме то иде у прилог.

  

"Сигуран сам да нико нормалан у Црној Гори не жели дестабилизацију, и нико од наших
међународних партнера то не жели. Нека грађани сами размисле коме таква политика
иде у прилог. Премијер и влада неће подстицати дестабилизацију", поручио је Абазовић.

  

Сви ставови на састанку су били, како је нагласио, да влада треба да се сачува, те да је
погубно у оваквој ситуацији да се иде у изборни процес.

  

"Неки који имају резерве према Уговору са СПЦ рекли су да би можда требало да се иде
у неке додатне консултације, што сматрам добронамјерним", саопштио је Абазовић.
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Злонамерним сматра кад се тешким и екстремистичким изјавама жели довести до
дестабилизације. Он је рекао и да жели да чује мишљење свих министара на седници
владе о Темељном уговору.

  

Влада Црне Горе би, како је раније најављено, сутра требало да гласа о предложеној
верзији Темељног уговора о односима државе и СПЦ.

  

(РТС)
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