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 Дан после Тројчинданског сабора у Подгорици, јасно је да је предлог закона о слободи
вероисповести створио нови јаз између два народа у региону. Аналитичари кажу да
тензије расту и због предстојећих избора у Црној Гори 2020.

  

  Предлог закона о слободи вероисповести и правном положају верских заједница, који
је Влада Црне Горе усвојила средином прошлог месеца и даље изазива тензије на
релацији Београд Подгорица, али и унутар те земље. Аналитичари оцењују да је ново
заоштравање реторике и прављење подела пре свега за унутрашњо-политичку употребу
пред изборе наредне године.   

Иако председник Србије Александар Вучић јуче није хтео да коментарише скуп у
Подгорици против предлога закона о верским заједницама, како не би, како је рекао,
правио додатну злу крв, министар спољних послова Србије Ивица Дачић у интервјуу
Куриру каже да нико ко је ударао на цркве није прошао добро.

  

"Ово је последица тога што Црна Гора, у жељи да покаже црногорску државност,
негира српство... Не могу да верујем да ће неко послати полицију да заузме Острог. Не
могу да верујем да ће неки полицајац да се понаша као комунисти 1945, да освајају
цркву", казао је Дачић.

  

Новинарка из Црне Горе Милка Тадић међутим оцењује да подигнуте тензије и оштра
реторика у овом тренутку иду на руку председнику Милу Ђукановића. Она усвајање овог
предлога закона види пре свега у светлу најављених парламентарних избора у Црној
Гори следеће године.
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"Чини ми се да је опет извукао причу око закона и ту се пре свега ломи питање црквене
имовине како би у ствари опет на поделама покушао да добије још један мандат. Очито је
да овај предлог закона дели Црној Гори, да СПЦ и њене присталице су изразито против
тога и да би ова прича могла са једне стране јачати црногорске националисте које сада
предводи Ђукановић а са друге стране српске националисте", каже Тадић.

  

  

Гостујући у новом дану писац Ђуро Радосавовић навео је да се у последње време
додатно затежу односи измедју Београда и Подгорице - од кошаркашке утакмице
Црвена звезда - Будућност, питање да ли ће Црна Гора играти фудбал са Косовом, до
ситуације са црквама.

  

"Морам да цитирам Краља Чачка који има једну феноменалну реченицу: неко је у мржњу
ставио квасац.. у Црној Гори је врло често, што би мој друг рекао, ризик је запалити и
цигару понекад, зато што се некад чини да може да ескалира шта год сукоб или
грађански рат, а некада се чини да је то све заиста пренадувано", рекао је он.

  

Предлогом Закона предвиђено је да верски објекти и земљиште које користе верске
заједнице на територији Црне Горе, а који су изграђени, односно прибављени из јавних
прихода државе или су били у државној својини до 1. децембра 1918. године и за које не
постоје докази о праву својине верских заједница, постају државна својина.
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