
Тузи: Грађани, на челу са председником општине Ђељошајем, спречили полицију у затварању угоститељских објеката, који су отворени упркос епидемиолошким мерама; Вјести: Кривокапић, Абазовић и Бојовић долазе у Тузи
четвртак, 25 фебруар 2021 13:15

 Премијер Здравко Кривокапић, потпредсједник Владе Дритан Абазовић и министарка
здравља Јелена Боровинић Бојовић посјетиће општину Тузи након завршетка сједнице
Владе, сазнају „Вијести“.

  

Они ће према незваничним информацијама „Вијести“ покушати да у договору са
Ђељошајем дођу до оптималног рјешења за ту општину.

  

Подсјетимо, након што је полиција дошла да затвори угоститељске објекте који су
отворени упркос мјерама које је донијело Министарство здравља, у томе су их
спријечили предсједник Општине Тузи Ник Ђељошај и окупљени грађани. Он су
блокирали главну улицу у Тузима, поручујући да се неће помјерити док не дођу премијер
Здравко Кривокапић и потпредсједник Владе Дритан Абазовић.

  

Претходно је Ђељошај на Фејсбуку објавио да би премијер Здравко Кривокапић требало
да посјети Тузи око 14 сати.

  

“Коначно ме назвао предсједник Владе Црне Горе Здравко Кривокапић и договорили
смо састанак у 14:00 у згради општине Тузи! Тражио је од мене да одржимо састанак у
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Влади Црне Горе, међутим као представник народа а знајући да ће за мном доћи и
окупљени грађани, коначно смо дошли до договора, да се састанак одржи у Тузима”,
написао је Ђељошај.

  

Ђељошај је позвао и потпредсједника Владе Дритана Абазовића да дође у тај град,
након што му је вицепремијер упутио позив на дијалог.

  

“Управо сам добио смс поруку потпредсједника Владе Абазовића након дводневног
покушаја да ступимо у контакт са Владом Црне Горе, на који сам одговорио позивом и
позвао га на састанак у општини Тузи да разговорамо о могућности рјешавања
проблема. Чекамо га”, написао је Ђељошај на Фејсбуку.

  

Такође, Влада је саопштила да је спремна да одмах сједне за сто са Ђељошајем и ријеши
настали проблем.

  

„Поводом новонастале ситуације у општини Тузи и непоштовања важећих
епидемиолошких мјера, којима се обезбеђује здравље грађана Тузи и цијеле Црне Горе,
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Влада је саопштила да је спремна да одмах сједне за сто са Ђељошајем и ријеши настали
проблем“, казали су.

  

“Интерес државе и грађана мора бити испред свих других интереса, а ниједан појединац
није и неће бити јачи од државе”, поручују из Владе.

  

Ђељошај је оптужио Владу да је донијела политичку одлуку о Тузима, поручивши да Тузи
неће дозволити понижење.

  

“Кривокапић и Абазовић раде ово из одмазде, због заставе Косова. Они се понашају
подло и ниско према грађанима Општине Тузи. Не пристајем на дискриманицију! Ово има
политичку и националну позадину”, истакао је Ђелошај.

  

Рекао је и да ће премијер сносити одговорност ако се у Тузима нешто деси.

  

Наводи да брани устав и законе Црне Горе.

  

“Ово се не може дешавати у НАТО чланици”, наводи Ђелошај.

  

Казао је и да ће позвати грађане да изађу да бране одлуке.

  

“Позваћу грађане да пруже отпор овом дешавању. Блокираћемо међународни пут.
Чекамо премијера да обајсне зашто смо дискриминисани”, казао је Ђељошај, пренио је
ЦдМ.

  

(ИН4С-Вјести)
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