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Министарство спољних послова Црне Горе прогласило је шест дипломата Амбасаде
Руске Федерације акредитованих у Црној Гори персонама нон грата.

  

  

Из Министарства су на Твитеру навели да је одлука донета због активности које су у
супротности са Бечком конвенцијом о дипломатским односима и односима међусобног
уважавања и поштовања две државе.

  

Министарство спољних послова је, у марту, априлу и августу ове године, укупно шест
руских дипломата прогласило непожељним у Црној Гори.

  

Вијести преносе да су два црногорска држављанина, шест службеника амбасаде Русије
и неколико држављана Русије под истрагом су због сумње да су радили за обавештајну
службу Русије.
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Ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je 6 diplomata Ambasade Ruske Federacije
akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata, zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa
Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima i odnosima međusobnog uvažavanja i
poštovanja dvije države.

— MFA Montenegro (@MFA_MNE) September 29, 2022    

Руска амбасада у Црној Гори обуставља рад конзуларног одељења

  

Амбасада Русије у Црној Гори саопштила је да услед "непријатељског поступања
црногорских власти" обуставља рад конзуларног одељења од 30. септембра.

  

Она се огласили поводом данашњих дешавања, током којих је њихових шест дипломата
проглашено персонама нон грата.“У вези са непријатељским поступањем црногорских
власти према амбасади Русије у Црној Гори, обуставља се рад конзуларног одељења од
30. септембра на неодређени рок“, написано је на званичној Фејсбук страници.

  

Руским држављанима у Црној Гори су препоручили да контактирају амбасаде Русије у
суседним државама.

  

Црногорско министарство спољних послова прогласило је данас шест руских дипломата
из амбасаде Руске Федерације у Подгорици непожељнима у Црној Гори и они ће морати
да напусте земљу.

  

Руске дипломате су проглашене за персоне нон грата „због активности које су у
супротности са Бечком конвенцијом о дипломатским односима и односима међусобног
уважавања и поштовања две државе“, саопштено је из министарства.

  

У последњих седам месеци из Црне Горе је протерано укупно 12 руских дипломата.
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Акција протеривања уследила је након данас покренуте истраге против групе
црногорских и руских држављана осумњичених за шпијунажу, а коју води Специјално
државно тужилаштво.

  

(Вијести, Бета)
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