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 Црногорска Управа полиције саопштила је у уторак да ће дио Сектора специјалне
полиције бити распоређен у три града на сјеверу земље - Бијело Поље, Беране и
Пљевља, наводећи да је то одлучено на колегијуму менаџмента УП.

  

“Припадници овог Сектора ће заједно са овим организационим јединицама спроводити
редовне послове и задатке из надлежности Управе полиције", наводи се у саопштењу.

  

Директор Управе полиције Веселин Вељовић изјавио је, током радне посјете Бијелом
Пољу, да је безбједносна ситуација стабилна, називајући инциденте који су се догађали
претходних дана изолованим случајевима.

  
  

#Policija  sa partnerskim službama na lokalnom nivou odlučno i posvećeno radi da se svaki
građanin bez obzira na različitosti osjeća sigurno i spokojno, zaključeno je prilikom današnjeg
susreta direktora @PolicijaCG #Veljović  i predsjednika Opštine #BijeloPolje #Petr
ar_Smolović
. 
pic.twitter.com/6MHDJc6CD4

  — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) January 28, 2020    

Он је поручио да полиција “са партнерским службама на локалном нивоу одлучно и
посвећено ради да се сваки грађанин без обзира на различитости осјећа сигурно и
спокојно".

  

Вељовић је оцијенио да су на сцени “бројне дезинформације имају за циљ узнемирење
јавности” и притисци на градјане због вјерских и других разлога, истичући да је важно
да градјани не подлијежу притисцима и провокацијама, те да све такве случајеве пријаве
полицији.

  

“Оперативни састав полиције дјелује јединствено у актуелном амбијенту када је
потребно обезбиједити мирно одвијање окупљања градјана који остварују своје
загарантовано демократско право на исказивање мишлиења и увјерења”, рекао је
директор УП.
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Он је рекао да је полиција “показала висок степен толеранције”, као и да се “законом
прописана овлашћења примјењују само у случајевима када је неопходно очувати
стабилност реда и мира”.

  

(VOA)
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