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 НИКШИЋ - Тензије у Никшићу уочи локалних избора 14. марта расту, инциденти су
учестали, а најновији се, према саопштењу Демократске Црне Горе, догодио синоћ када
је запаљен аутомобил члану Изборног штаба те странке Игору Ћетковићу. Поводом све
учесталијих инцидената и подигнутих тензија, Архијерејско намесништво никшићко
позвало је грађане Никшића на мир, љубав и братску и сестринску слогу. 

  

Из те странке су објавили да је Ћетковић и раније, 23. фебруара, нападнут заједно са
функционером странке Крстом Радовићем.

  

Демократска Црна Гора је позвала надлежне државне органе да хитно процесуирају
починиоца, преноси подгорички портал CdM.

  

Из полиције се још нису оглашавали овим поводом.

  

Никшић је други по величини град у Црној Гори, а избори у том граду су важни и
опозицији, посебно ДПС-у Мила Ђукановића и странкама актуелне власти на државном
нивоу.
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Српска православна црква позвала на мир и слогу у Никшићу уочи избора

  

Поводом све учесталијих инцидената и подигнутих тензија, Архијерејско намесништво
никшићко позвало је грађане Никшића на мир, љубав и братску и сестринску слогу уочи
предстојећих локалних избора који су заказани за 14. март.

  

"Због све учесталијих инцидената у нашем граду и напада и повређивања људи и
имовине, а све то у сусрет локалним изборима у нашем граду, позивамо све наше
суграђане на мир, љубав и братску и сестринску слогу", саопштио је архијерејски
намесник никшићки Слободан Бобан Јокић.

  

У саопштењу објављеном на сајту Митрополије црногорско-приморске, Јокић је поручио
да су "сви синови и кћери једнога Бога" и да у таквој братској и сестринској љубави
треба да прођу и ови предизборни дани.

  

"Немојмо да заборавимо да смо сви, без обзира на идеолошко-политичку, националну
или верску припадност браћа и сестре и да као такви и грађани ове земље и овога града
имамо права на своје разлике", навео је Јокић.

  

Указао је да ни као Никшићани, ни као цивилизовани људи, нико нема права на мржњу
другог због другачијих ставова.

  

(Танјуг)
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