
Здравко Кривокапић: Неко је хтео гумицом да мења статус Цетињског манастира, aтак на имовину је покренут формирањем такозване „Црногорске православне цркве“
уторак, 14 септембар 2021 23:42

Премијер Црне Горе Здравко Кривокапић саопштио је да је изненађен да се нечијим
личним ставом и гумицом мијења статус Цетињског манастира и поручио да држава, која
треба да буде озбиљна и уређена, мора да исправи све те грешке.

  

  

Атак на имовину, како је рекао председник Владе, кренуо је формирањем Црногорске
православне цркве,  преноси РТЦГ .

  

„Неко је намјенски или намерно урадио то и неки људи који су то урадили нијесу данас
живи, па поступке не можемо да водимо против тих личности, али можемо да исправимо
неправду“, казао је Кривокапић новинарима у Тирани.
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http://www.rtcg.me/vijesti/politika/334632/atak-na-imovinu-krenuo-formiranjem-cpc.html
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Истакао је да ниједна одлука не може бити противуставна, потивзаконита и на штету
било кога.

  

„Ви знате да у историји Црне Горе постоје такозване тапије, од Црнојевића па на овамо,
које говоре о томе чије је власништво Цетињски манастир. Не знам да ли је одлука
донешена, али она би била против законита, противуставна и на неки начин би била
формална одлука која би требала још да нас дијели. Ниједна одлука не може бити
противуставна, потивзаконита и на штету било кога. Атак на имовину је кренуо већ
формирањем те такозване Црногорске православне цркве, чији је једини циљ био не да
успостави вјеру, него да врати имовину како би она била коришћена или од стране
државе или те невладине оганизације“, рекао је Кривокапић.

       Your browser does not support the video tag.   

Додао је да су имовина или право својине најзначајнија одредница нашег Устава.

  

„Овдје је неко направио намјерно направио једну игру гдје је у једном временском
периоду чак оно што је стајало „државна својина“ избрисао гумицом, а да не говорим о
другим злоупотребама гдје је 2005. једном одлуком читаву имовину и државу и приватну
и која је припадала манастиру приписао Престоници“, навео је премијер.

  

„Доста смо трпјели неправду, а да би правда побиједила мора да заживи владавина
права, а то се не може десити ако су заробљене институције правосудног система“,
поручио је Кривокапић.

  

Влада Црне Горе донела је одлуку по којој је забрањено отуђење и оптерећење свих
објеката и парцела које користи Цетињски манастир.

  

(РТЦГ)
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https://www.danas.rs/svet/skupstina-cetinja-danas-o-inicijativi-za-vracanje-cetinjskog-manastira-cpc/
https://www.danas.rs/svet/skupstina-cetinja-danas-o-inicijativi-za-vracanje-cetinjskog-manastira-cpc/

