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 Он је истакао да се на том документу ради од 2014. године и да нијесу никога заобишли
у процедури, а уколико благовремно буду поднијети амадмани на тај закон, они ће бити
размотрени

  

  Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић поручио је да предлог закона о слободи
вјероисповјести неће бити повучен.   

Он је истакао да се на том документу ради од 2014. године и да нијесу никога заобишли
у процедури, а уколико благовремно буду поднијети амадмани на тај закон, они ће бити
размотрени.

  

Казао је да је разговарао са предсједником Србије, Александром Вучићем, између
осталог и о овом питању и да су о томе размјенили мишљења.

  

"Причали смо о актуелним питањима и у једној и другој земљи и у том контексту смо се
дотакли, овог најактуелнијег питања, Закону о слободи вјероисповјести. Један од
уобичајених разговора, да се међусобно информишемо", појаснио је Ђукановић.

  

Он је истакао да није било прилике за детаљнију размјену аргумената.

  

"Његово интересовање сам заиста потпуно пријатељски и добранамјерно разумио, као
заинтересованог човјека, који води сусједну државу, о томе шта се догађа у Црној Гори.
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Казао му отприлике шта је поента тога Закона, шта су процедуре, које тај закон
покушава нормативно да утемељи".

  
  

Његово интересовање сам заиста потпуно пријатељски и добранамјерно разумио, као
заинтересованог човјека, који води сусједну државу, о томе шта се догађа у Црној Гори.
Казао му отприлике шта је поента тога Закона, шта су процедуре, које тај закон
покушава нормативно да утемељи

    

Он је на питање како је Вучић реаговао на његово објашњење, одговорио да нијесу
водили никакву полемику.

  

"Оно што сам чуо од њега, дакле разумио сам да вјероватно има одређених резерви,
недоумица. Покушао сам у пар реченица да приближим, јер ми се чини да је јако пуно
манипулације у медијима региона, око тога", казао је Ђукановић. Он је појаснио да се
недовољно вјерно интерпретира шта су норме, а да се на то надовезује и манипулација
појединих субјеката, који то покушавају да представе као неко државно насиље над
неким, а није ријеч о томе.

  

"Дакле, ријеч је о акту, који је врло пажљиво осмишљен, који је претходно добро
продискутован са свим релевантним европским адресама, од којих смо добили пуну
сагласност, да то што радимо је у духу оног што је европско демократско право".

  

Он је истакао да не може да каже хоће ли или неће бити амандмана на закон.

  

"Као што знате, у Црној Гори, не само овим поводом, него генерално, када год је на
дневном реду неки нормативни акт, постоји врло утемељена демократска процедура.
Подсјетићу вас да је приликом разговора о овоме закону на матичном одбору, прије
неколико дана, било иницијатива за измјене, које су ту на лицу мјеста, од стране
обрађивача прихваћене, на које је Влада накнадно дала сагласност. Дакле све што је
предвиђено пословником парламента биће испоштовано".
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Ђукановић је истакао да ДПС никада није био "затворен ни за једну иницијативу, која
значи побољшање онога што је нека нормативна материја".

  

"Нећемо прихватати оно што би било у супротности са основном намјеном законодавства
када је у питању ова област. Не знам до када постоји могућност подношења амандмана,
али све то што буде валидно поднешено, биће пажљиво размотрено од стране не само
ДПС-а, већ сигуран сам Владине парламентарне већине", казао је Ђукановић.

  

Он тврди да и европски партнери и "у односу на овај Владин пројекат, пажљиво
посматрају, да ли се то што власт у Црној Гори ради, развија у оном жељеном смјеруи да
су чули сугестије".

  

"Вјерујем да сви знају да у Црној Гори нема никога ко може дјеловати изван онога што је
Уставно дефинисана надлежност сваког органа"

  

Ђукановић је истакао да је Црногорска православна црква старија од савремене Црне
Горе да постоји од раног XV вијека.

  

(Вијести)
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