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Предсједник Скупштине Црне Горе и лидер Демократа Алекса Бечић казао је да ће
размотрити сваки модел изласка из политичке кризе који предложе Демократски
фронт (ДФ) и грађански покрет УРА, под условом да платформа садржи кључну
ствар, а то је да наредни парламентарни избори морају бити тек 2024. године

"Ставови Демократа су јасни. Ја сам се још прије неколико мјесеци упорно залагао за
модел реконструкције Владе, као оптимално и најефикасније рјешење које би
допринијело стабилизацији политичких прилика. Тај модел је наишао на најширу подршку
и сагласје у оквиру парламентарне већине. Међутим, један најмањи политички субјект се
није сагласио, него је била опструкција реконструкције. Затим су колеге из ДФ-а
саопштиле да одустају од модела реконструкције, тако да је сад на њима да усагласе
модел, све детаље и понуде нама. Ми ћемо, након њиховог темељног усаглашавања,
разматрати њихов модел који ће садржати клаузулу да избора неће бити прије 2024.
године", казао је је Бечић у разговору за Адриа ТВ.
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Бечић је истакао да Демократе нијесу уцјењивале, опстуирале процес, истичући да
никада нијесу били дио проблема.

"Све што укључује одржавање избора кад им је вријеме, узећемо у разматрање. Да би
могли да размотримо, неопходно је да колеге усагласе међу собом ставове јер то је
ефикасни пут", додао је лидер Демократа.

Он подвлачи да је за његову партију "изборна воља грађана светиња коју неће издати".

"Црној Гори треба стабилизација политичких прилика, много је посла пред нама. Да све
зависи од нас, врло давно бисмо имали ефикасан договор. Ми смо требали да се
договоримо још прољетос. Ако има искрености и добре воље, мислим да можемо врло
брзо пронаћи рјешење за излазак из ситуације" додао је Бечић.

"Са Абазовићем нисам имао прилике са разговарам, не могу заборавити на удар из
УРЕ на моју личност"

Бечић је и коментарисао и свој однос са лидером ГП УРА Дританом Абазовићем,
напомињући да одавно није имао прилике да разговара с њим, али и да не може
заборавити удар, који је из те партије дошао, на његову личност.

Ја сам неко ко сматра да у политици није све дозвољено, нисам изговорио ниједну
увредљиву реч на рачун опонената

"Ми смо имали заједничко партнерство и коалиционе наступе. Имали смо успјех на
изборима 2018. године, након тога су одлучили да иду својим путем у сусрет
парламентарним изборима, иако је наша интенција била да ширимо коалицију. Многи су
инсистирали на обједињеној листи, ја сам преузео велики ризик мјесец дана пред изборе
истичући да је наступ у више колона гарант побједе над ДПС-ом. То се показало
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исправним", рекао је Бечић за Адриа ТВ.

У постизборном периоду, како је рекао, постојало је основно партнерство.

"Посљедњих мјесеци имали смо погоршање односа, десило се саопштење ГП УРА које је
било испод сваког нивоа. Ја сам неко ко сматра да у политици није све дозвољено,
нијесам изговорио једну увредљиву ријеч на рачун опонената - нагласио је Бечић.

Он је истакао да је политички партнер са свима којима су грађани исказали повјерење
на изборима.

"У редовима ГП УРА је било оних који су се супротставили томе да саопштење какво су
послали изађе у јавност и ја им се захваљујем. Такве подметачине и удар на лични
интегритет им не могу заборавити", поручио је Бечић.

"Радовић и Царевић да уступе своја мјеста двојици нових људи који би
релаксирали односе"

Лидер Демократа је дао и коментар на тренутну политичку ситуацију у Будви.

Он је позвао све стране да спусте тензије и да се тежи рационалним и одрживим
рјешењима.

"Дајте да прихватимо приједлог да предсједник Скупштине Општине Крсто Радовић и
први човјек Будве Марко Царевић уступе своја мјеста двојици нових људи, једном из
Демократске Црне Горе, а другом из Демократског фронта (ДФ) и да се релаксирају
односи. Те функције треба да понесу људи који немају терет и који могу да релаксирају
односе и да поштујемо све што су тражили грађани из Будве" рекао је он.
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Бечић је похвалио рад Радовића, истичући да се никада није водио личним интересима.

"Упознао сам у политици много људи, али ако постоји човјек који од првог дана није
тражио било какав лични интерес или функцију и који је био спреман да себе жртвује за
опште добро, одговорно тврдим да је то Крсто Радовић", закључио је Бечић.

(Вијести)
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