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 МАСЛИНЕ - "У Црној Гори ће 30. августа бити одржани парламентаи избори, уз
поштовање мера за спречавање ширења корона вирус", изјавио је министар одбране
Предраг Бошковић.

  

Бошковић је то рекао одговарајући на питање новинара да ли ће избори бити одложени
због погоршане епидемиолошке ситуације у тој земљи.

  

"И овом приликом здравље ће бити на првом месту. Све �то радимо посвећено је
сузбијању пандемије и да на �то јефтинији начин прођемо. Кампања владајуће коалиције
биће таква да се спроведе по плану и мерама", казао је Бошковић, који је у Маслинама
присуствовао завршетку градње прве фазе Касарне "Марко Миљанов", пренео је портал
РТЦГ.

  

"Нисмо једина земља у региону која одр�жава изборе и, како сад изгледа, са овим
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вирусом ћемо морати научити да живимо. Имамо искуство Хрватске, Северна
Македонија одр�жава изборе, Пољска их је одр�жала. У сваком случају, има много
земаља које одр�жавају изборе", истакао је Бошковић не помињућу притом Србију, где
су такође одржани парламентарни избори.

  

Упитан о протестима у Србији и учешћу црногорских држављана у тим догађајима
Бошковић не негира да је на протестима у Београду било црногорских грађана, али
тврди да то нема никакве везе са Владом Црне Горе, па претпоставља да, како каже,
одговор треба тражити негде на другом месту.

  

"�Никоме из власти није пало на памет да се меша у протесте у Србији�", рекао је
Бошковић.

  

"Црна Гора", каже, "нема посебан интерес за протесте у Србији".

  

"�Гледамо оно што је код нас и на тај начин се понашамо", рекао је Бошковић.

  

(Танјуг)
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