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 Ђукановић није желио да коментарише оптужбе патријарха СПЦ Иринеја, наводећи да
се црква залаже за исправљање грешака државних политика. Он је истакао да очекује
од Цариградске патријаршије да призна ЦПЦ, наводећи да би га изненадило да
размишљају другачије

  

  Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић казао је да се Српска православна црква
противи предлогу Закона о слободи вјеросповјести јер би да сачува оно што је отела од
Црне Горе. Он је на Н1 телевизији казао да Црна Гора не отима црквену имовину,
наводећи да су оптужбе званичника Србије и СПЦ “груба политичка манилупација“.
Ђукановић је рекао да је држава била власник имовине коју је до 1918. године користила
аутокефална Црногорска православна црква (ЦПЦ).   

„У том времену сва је њена имовина била државна а држава јој је дала на употребу.
Могла је користити али није могла отуђивати. Деведестих година се неовлашћено неко
књижи као власник некадашње државне имовине која је дата на коришћење
Црногорској православној цркви (ЦПЦ) а од 1920. СПЦ. Према нашој архиви то је
државна имовина Црне Горе. Свако ко може да приложи валидну документацију и по
каквим је условима дошао до стицања имовине тај ће је сачувати. Жели се сачувати оно
што је отето од Црне Горе, јер покушава се прикрити злочин који је учињен према Црној
Гори“, казао је он.

  
  

Деведестих година се неовлашћено неко књижи као власник некадашње државне
имовине која је дата на коришћење ЦПЦ, а од 1920. СПЦ. Жели се сачувати оно што је
отето од Црне Горе, јер покушава се прикрити злочин који је учињен према Црној Гори
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Ђукановић је поновио да СПЦ чува инфраструктуру велике Србије и то и кроз четири
епархије у Црној Гори, од које су три прекограничне. Коментаршући оптужбе
митрополита СПЦ Амфилохија, Ђукановић је рекао да Амфилохијево поступање у
складу са мисијом СПЦ и увјерењем да је Црна Гора стицајем несрећних околности
постала независна држава и да ће ту грешку црква исправити. Ђукановић је упозорио да
је СПЦ више политичка него вјерска организација.

  

"Митрополит Амфилохије је неко ко има рејтинг унутар СПЦ и у православном свијету
уопште. Било је свијетлих тренутака као 1997. године када је подржао отклон Црне Горе
од Милошевића, као и суздражна позиција уочи референдума иако је био против
независности. Он је након тога радио у складу са мисијом СПЦ у Црној Гори“, казао је
Ђукановић и истакао да се опозиција испомаже дјеловањем СПЦ и међународним
адресама.

  

  

Ђукановић није желио да коментарише оптужбе патријарха СПЦ Иринеја, наводећи да
се црква залаже за исправљање грешака државних политика. Он је истакао да очекује
од Цариградске патријаршије да призна ЦПЦ, наводећи да би га изненадило да
размишљају другачије.

  

„Увреду можете доживјети од човјека чији интелектуални потенцијал респектујете.
Задржаћу се на опасци - пишите му памет... То је у духу онога што је континуирано
дјеловање СПЦ по којем нема црногорског идентета“, казао је Ђукановић.
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Одговарајући на оптужбе српских званичника због предлога Закона о вјероисповјести,
Ђукановић је рекао да се ради о континутитету дјеловања са одређених београдских
адреса у погрешном смјеру.

  
  

Нема манипулативне политике у копродукицији Ђукановић-Вучић већ да се ради о
намјерном неразумијевању београдских кругова и манилпулисању политиком

    

„И ово ћемо питање ријешити у корист Црне Горе. Не желимо да испољавамо било какво
насеље нити да дискриминишемо вјерске заједнице. Овдје је проблем што се покушава
ускратити право држави Црној Гори које је канонско а то је да организација
православне цркве прати организацију државе. Сведруге вјерске заједнице то разумију
сем једне“, рекао је он.

  

Ђукановић је рекао да има коректне односе са предсједником Србије Александром
Вучићем, наводећи да са њиме није причао о нападима српских званичника и
медија. Он је рекао да нема манипулативне политике у копродукицији
Ђукановић-Вучић већ да се ради о намјерном неразумијевању београдских кругова
и манилпулисању политиком.

  

„Имамо односе коректне сарадње кроз које се трудимо да слиједимо националне
интересе а да не поцреуђујемо интересе других. Нисам га питао за ово јер бих то била
моја слабост. То би значило да мене то тангира. Имали смо једнако прљаве кампање
према Црној Гори и раније. То ме није угрозило. То је проблем оних који мисле да на тај
начуин могу разговарати са мном и Црној Гори а тако су нам давали погонско гориво“,
рекао је он.
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  Нема цифре за коју би мијењао остварено за вријеме мандата  На питање колико је његово богатство, Ђукановић је рекао да има пара онолико коликоима нормалан човјек који се бави његовим послом.  „Има ту и злата и имовине али то неко прецјењује као богатство. Одавно сам спознаомудрост да никако не могу спавати у двије куће, нити се возити у два авиона, нити ћубити срећан након смрти зато што иза мене остаје неко богатсво. Све оно што јеостварено за мога мандата мене испуњава толико да не постоји цифра за коју би тоуступио“, рекао је он.  "Додик активно помагао афирмисање идеје независности Црне Горе"  Коментаришући изјаву члана предсједништва БиХ Милорада Додика да дијелови ЦрнеГоре треба да се уједине са Србијом и Републиком српско, Ђукановоћ је рекао да серади о изјавама које подсјећају на деведесете.  "Толику глупост не би себи дозволи ни лидери великосрпских партија у Црној Гори јер бизнали да је то издаја државе. Дошао сам до сазнања да је Додик и сам протестоваопротив недовољно прецизне интерперетације те своје мисли. Ако је та мисао тачноинтерпретирана она је дубоко против националних интерса Црне Горе", казао јеЂукановић и истакао да је Додик уочи референдума активно помагао афирмисањеидеје независности Црне Горе.  "Наши односи су били интензивнији. Гледамо се ријеђе али се гледамо. Наши односи суданас односи уважавања. Не доипада ми се реторика иако не угрожава Црну Горуукључујући и те мапе које је Додик наводно дефинисао. Непријетно ми је да то чујем јерме враћа у деведесете", казао је он.  (Вијести)  
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