
Ивица Дачић: Потез власти у Подгорици да не отвори границу за држављане Србије је смешан и бесмислен чин
понедељак, 25 мај 2020 22:57

Потез власти у Подгорици да не отвори границу за држављане Србије је смешан и
бесмислен чин, међутим, има своје последице које су директно и искључиво штетне по
грађане Црне Горе, изјавио је министар спољних послова Ивица Дачић. Додаје да
Србија за сада неће упућивати протестну ноту Црној Гори.

  

  

Дачић је за Блиц, коментаришући потез који су црногорске власти објавиле данас
поподне, каже да влада Мила Ђукановића "намерно није ставила Србију на листу
држава чији грађани могу слободно да уђу на простор Црне Горе".

  

"То показује њихов однос према Србији. Ако грађани Србије могу слободно у Мађарску,
Грчку, Бугарску, зашто не би могли и у Црну Гору? Заиста смешно и показује до ког је
нивоа дошла државна политика Црне Горе. Они повлаче потезе који су на сопствену
штету и који су поразни за њихове грађане", казао је Дачић.

  

 1 / 3



Ивица Дачић: Потез власти у Подгорици да не отвори границу за држављане Србије је смешан и бесмислен чин
понедељак, 25 мај 2020 22:57

Како додаје, црногорска власт је заправо рекла - "не требају нам туристи из Србије".

  

"А које ће онда туристе имати? Црногорска власт је тиме послала и поруку где треба да
иду наши грађани као туристи и где да оставе своје паре", казао је Дачић.

  

На питање које он разлоге види као пресудне за овакву одлуку Подгорице, Дачић каже
да су то свакако политички разлози.

  

"Када је о нама реч, ми смо донели одлуку о отварању граница и грађани Црне Горе могу
несметано да уђу у Србију без проблема и ограничења. То је однос Србије, а ето какав је
однос Црне Горе. Они све гледају кроз проблем који имају са српском црквом, односно
Митрополијом и што се толико народа декларише као Срби или верници СПЦ.
Једноставно, очито имају проблем са српским народом", изјавио је министар.

  

Према његовим речима, Србија за сада неће упућивати протестну ноту Црној Гори.

  

"Уместо да се труде да привуку туристе, они неће да пусте слободан проток људи. Не
знам шта грађани Црне Горе о свему овоме мисле, посебно они на приморју. И после овог
смешног потеза власти у Подгорици, ми остајемо при нашој одлуци да грађани Црне Горе
могу у Србију", казао је.

  

Премијер Црне Горе Душко Марковић изјавио је да ће се границе отварати за оне земље
у којима је број заражених 25 на 100.000 становника.

  

"Прве земље су Хрватска, Словенија, Аустрија, Немачка, Мадјарска, Албанија, Грчка...",
рекао је Марковић.

  

Дачић на онлајн прослави Дана младости: Млади морају бити у центру одлучивања
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Председник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић поручио је, на првој
онлајн прослави Дана младости, коју су организовали млади социјалисти Вождовца, да
управо они морају бити у центру политичког одлучивања.

  

Донео сам одлуку да ове године наша парламентарна листа буде састављена
првенствено од младих људи, никад није било више младих на листи, рекао је Дачић и
истакао да је на листи и 43 одсто жена, саопштила је СПС.

  

Решење је у томе, сматра Дачић, да се ослободи простор младим људима да више могу
да утичу на политику партије.

  

Није то лако, ниједна промена није дошла сама од себе. Зато и морате да се борите, ево
имате моју подршку, као председника, рекао је Дачић.

  

Дачић је оценио да су две кључне потребе младих људи да се школују и нађу посао, а
друштво које не може на то да одговори не заслужује да буде друштво модерног 21.
века.

  

Стално поручујем старијима, кад сам ја био млад постојала је једна парола: Мењајмо да
нас не промене. То значи да наша партија мора стално да буде у процесу реформе,
промена, преиспитивања и за то су потребна и нова лица, закључио је Дачић.

  

(Блиц, Фонет)
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