
Црна Гора: И вечерас протести у Беранама, Подгорици, Никшићу, Будви и Бару због најаве изгласавања неповерења Влади. Подгорица: Демонстранти напали Абазовића испред зграде РТЦГ, бранила га полиција
петак, 21 јануар 2022 21:16

Подгорица -- Потпредседник Владе и лидер ГП УРА Дритан Абазовић рекао је да
постоје три решења кризе у Подгорици.

  

  

"Једна солуција је да имамо мањинску владу, друга је техничка влада која би вршила
припрему за изборе, а трећа да се иде на изборе", појаснио је он.

  

Поручио је да народне воље без коалиције Црно на бијело нема.

  

Абазовић је рекао да никада никога у животу није издао и неће то учинити и тако
одговорио на оптужбу Кривокапића.
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"Мандати које је освојила Црно на бијело не припадају ни ДФ, ни ДПС-у, а најмање
Демократама", истакао је он.

  

Поручио је да се галамом, виком и примитивизмом, ни било чиме не може утицати на
коалицију коју води, те да ће доносити одлуке аутономно.

  

"Колико ће нас то коштати, да ли ће бити добро за Црну Гору, то ћемо видети", рекао је
он.

  

Додао је да се ДПС неће вратити ни на мала врата, ни никако на власт.

  

"Јесмо ли се брили против ДПС, јесмо ли победили ДПС? Јесмо. Јесмо ли га
демонтирати? То је питање", рекао је Абазовић и рекао да демонтажа не постоји јер
нема снаге владајуће већине.
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  Позива се на кризу на Цетињу  На питање зашто се одлучио да тражи рушење владе у којој је потпредседник, Абазовићкаже да су се догодиле три интерпелације, да су три министра постављена безовлашћења.  Он је казао да 31. јула није изгласан Тужилачки савет и да је то била важна ствар којаму је засметала.  "То нас је увело у велику кризу на Цетињу, то нас је увело да премијер тражи да сесмене министар и директор полиције, након тога Демократе и ДФ су направилиблицкриг", навео је он и додао да је Кривокапић хтео да избаци УРУ из владе.  За себе каже да је човек који има своје достојанство и став који се често не свиђадругима.  "Придружићу се демонстрантима"  Абазовић је рекао да ће се и сам придружити протестима, јер је чуо да се грађани бореда одбране изборну вољу.  "Е и ја се борим за то", рекао је он и додао да су грађани желели да се победи ДПС, дасе боре против корупције и криминала и да се измени Закон о слободи вероисповести.  Њега су испред зграде РТЦГ сачекали демонстранти.  Абазовић је казао да су љути када падну тоне кокаина само они чија је то дрога.  "Зашто неко сад убацује то у игру? Ја не знам ко су, ја бих рекао да знам. То као да нијетребало да се деси. Да ли је то плод криминалних структура које су љуте због успехасектора безбедности", упитао је он.  Он је рекао да Демократска Црна Гора напада безбедносни сектор те земље и оптужиоих је да својим радњама не дају могућност да полиција има веће резултате рада напитању борбе са криминалом.  "Ђукановић ће ускоро у политичку пензију"  Како каже, последњи пут је са Милом Ђукановићом говорио у августу прошле године.  Абазовић је рекао да ће Ђукановић ускоро отићи у политичку пензију.  "Време нека покаже да ли сам у праву или нисам", поручио је.    Неће гласати за смену Бечића  Абазовић је казао да УРА неће гласати за смену председника Скупштине ЦГ АлексеБечића.  Он је позвао СНП и остале да гласају за мањинску владу коју је предложио.  Појаснио је да је та влада иста као она коју је до сад Црна Гора имала, али да је поентада у њој не буду они који је подржавају.  Подгорица  Након што се окупили код зграде Владе, учесници протеста су кренули према зградиРТЦГ како би дочекали потпредсједника Владе Дритан Абазовића који вечерас гостује уемиси "Оквир" на ТВЦГ.     Your browser does not support the video tag.   Организатори протеста тврде да и за ових протеста не стоји ниједна политичка партија,окипљају се да одбране изборну побједу.  Они су казали да је на сцени обмана и да се спрема издаја народне воље од августа2020.године. Уз окупљене грађане су функционери и посланици Демократске ЦрнеГоре, Уједињене Црне Горе, те предсједник Праве Црне Горе Марко Милачић.  Како је речено током протеста, испред РТЦГ се иде имајући у виду да се очекујетелевизијско гостовање потпредсједника Владе Дритана Абазовића.   Абазовић је пришао учесницима протеста и, како се могло видјети, покушао да говори,али то се није десило. Ипак, након више напора Абазовић је размијенио пар реченица саокупљенима, поручујући да савез "Црно на бијело" неће с ДПС-ом и да неће битиникакве издаје.   "Издаје никад није бло, издају тражите на другим мјестима", поручио је Абазовићокупљенима.  Он је поручио и да нема изборне воље без УРА-е.  Будва  У Будви је блокиран кружни ток, посланик Демократске Црне Горе Драган Краповићрекао је да неће дозволити прекрајање изборне воље грађана.  
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  Блокада кружног тока у Будви (фото: ртцг)  Никшић  Грађани су се окупили код Саборног храма Светог Василија Острошког. У граду подТребјесом је органозована и протестна шетња, а са демонстрантима је и вечераспредсједник Скупштине општине Никшић Немања Вуковић из Демократа.  
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  Окупљање у Никшићу код Саборног храма (фото: РТЦГ)  Пљевља  Пар стотина грађана окупило се вечерас на протесту у Пљевљима. Скуп је обиљежилопогрдно скандирање потпредсједнику Владе: "Дритане лопове", као и позив чланствуСНП-а и предсједнику те партије Владимиру Јоковићу да се придруже протестима.  

  Протест у Пљевљима (фото: РТЦГ)  Колашин  Неколико десетина грађана Колашина, од 19 сати, блокирали су магистралу исподБабље греде. Окупљени су скандирали "Узео си паре, Дритиане" и "Не дамо побједу".  
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  Протест у Колашину (фото: Алекса Бециц - Демократе - Демократска Црна Гора -фацебоок)  Беране    Зеленика  Протест је одржан и у Зеленици. Међу окупљенима је била посланица ДемократаТамара Вујовић.     Your browser does not support the video tag.   Подгорица - У више градова Црне Горе и вечерас се одржавају протести због најавеизгласавања неповјерења Влади.  

  Са протеста претходних неколико вечери поручено је да је смјена владе ЗдравкаКривокапића издаја воље грађана са избора 30. августа 2020. године.  Грађани су се вечерас окупили у Беранама, Подгорици, Никшићу, Будви и Бару.  Протест у Никшићу почео је у 18.00 часова на Тргу Шака Петровића, одакле су окупљеникренули у шетњу.  Учесници протеста, као и претходних вечери узвикују "Узео си паре, Дритане!" и "Уа,лопови!".  Колону у Никшићу предводе представници никшићких Демократа и покрета "Не дамоНикшић".  Вијоре се српске заставе, као и заставе Српске православне цркве.  Грађани су се окупили у 18.00 часова испред зграде општине Беране, упркос хладномвремену.  Из Берана је поручено да ово нису политички скупови, већ да су се окупили грађани којижеле праведну државу.  "Влада, каква год да је, боља је од свих ранијих. Таман кад смо осјетили бољитак, они сунас прекинули у томе. Говоримо у име својих породица, понуђеној превари и издајикажемо 'не'", поручено је са скупа.    Учесници протеста су поручили да ће сутра бити на истом мјесту у исто вријеме.  Протест испред зграде Владе у Подгорици почео је у 19.00 часова, а окупљени су сеупутили према згради РТЦГ скандирајући "Издаја". Неколико стотина грађана окупилосе првобитно испред зграде Владе, а са њима су функционери Демократа, УједињенеЦрне Горе, предсједник Праве Марко Милачић.  (Агенције)  
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