
Црна Гора: Одржан протест у Подгорици против најаве рушења актуелне Владе, присуствовао и део министара. Спајић: ДПС још није побеђен до краја
недеља, 23 јануар 2022 22:21

У Подгорици је вечерас одржан протест против најаве рушења актуелне Владе и
могућег формирања мањинске Владе.

  

  

У име организационог одбора протеста, окупљенима је прочитан проглас:

  

"Желимо владу по мјери 41 посланика. Бранимо народну вољу, неприхватљиве су
мањинске владе. Ово нису политички протести, али су добродошли људи свих
политичких увјерења".

  

Окупљенима се обратио и народни гуслар Жељко Бугарин: "Да се повећају плате,
потпише темељни уговор, среде изборни закони..."
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"Јесмо ли се окупили да продубимо подјеле? Позивам ововремене главаре, који су с
муком стекли већину, међу којима је пукао гром... Власт могу имати само ако су сложни.
И партија је жалосна ако је усамљена. Поштујемо све мањине. Нека буде порука за све:
нека се договоре и не распредају ко је више криви", казао је Милисав Поповић из Куча.

  

Протесту су присствовали посланици и функционери Демократа Момо Копривица,
Владимир Мартиновић, Данило Шарановић и Невен Гошовић.

  

"Тамна кад се разведрило, опет би неки да замраче. Да нас изиграју у међусобним
препуцавањима. Не смије се нико играти с вољом народа, оно што је обећано мора се
испунити", казао Слободан Чворовић.
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Он је додао: "Изаћи ћемо на улице и рећи доста. Никад неће бити никедне добре и
срећне владе док у њој не буде Срба. Како сте дошли, тако можете и отићи.

  

Окупљени су скандирали "Издаја".

  

"Нисмо се окупили да бранимо фотеље, занима нас већинска народна воља. Сваки
политичар је добродошао, али их молимо да буду у задњим редовима, а да у прве пусте
слободарски народ", казао је Дејан Крушћић.

  

"Једини пут ка врлинама је литијски пут, који је предводио блаженопочивши митрополит.
Вјерујем у сваког саборца с ове џаде. Моја порука: наша опција није прекрајање изборне
воље и повлачење. Вјерујте у нашу одлучност. Назад нема. Раскрстили смо с
криминалцима и убицима, раскрстићемо и с онима који покушавају да прекрајају изборну
вољу. Црна Горо, нема предаје", обратио се окупљенима и Миливоје Брковић.

  

Здравко Нишавић из организационог одбора протеста је поручио да ће грађани бранити
изборну вољу и нећемо дозволити да је ико прекраја.

  

На протесте је стигла и министарка просвјете, науке, културе и спорта Весна Братић.

  

Грађани су скандирали "Узео си паре Дритане"

  

Протесту се прикључио и министар екологије, просторног планирања и урбанизма Ратко
Митровић.

  

На протесту је био и лидер и посланик Праве Црне Горе, Марко Милачић.

  

Протестима су се придружили и министар финансија и социјалног старања Милојко
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Спајић, као и министар економског развоја Јаков Милатовић.

  

"Ово није политички скуп и нећемо говорити. Рекли смо све што смо имали, сад ће народ
говорити", казао је Спајић.

  

"Желимо да се изборна воља сачува и да наставимо да радимо свој посао", казао је
Јаков Милатовић.

  

Милатовић је рекао да међународна заједница не стоји иза мањинске владе,

  

"Треба демистификовати то да иза мањинске владе стоји међународна заједница. Иза
мањинске владе стоји превара воље бирача од 30. августа", рекао је Милатовић.

  

Спајић је додао да ће програм "Европа сад" бити саботиран.

  

"Ко ће да спроводи програм Европа сад? Саботираће га. Чим успијете, сасијећи ће вас.
Избори су једино уставно и поштено рјешење да се ријеши ова ситуација", казао је
Спајић.

  

Министарка Братић је казала да је "дошла да подржи грађане и брани изборну вољу
грађана"

  

"Ако добитници избора не могу да се договоре, вратите мандат грађанима. Овдје нисмо
због својих фотеља. Ако се изборна воља изигра, онда је најбоља и најпоштеније
вратити мандат народу", казала је Братић.
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  Спајић је додао да га је премијер Здравко Кривокапић позвао у Владу.  "ДПС још није побијеђен до краја. Да јесте, не би ме ово сјекирало. Јако је лош тајминг.Ово је покушај да се спаси ДПС. Могу само да им поручим да ће изгубити сигурно. Хоћеда нас униште, нећемо дозволити то", казао је Спајић.  Док се Спајић обраћао новинарима, грађани су скандирали "оснивајте партију".  Спајић је поручио да "полако исправљамо једну по једну неправду".  "Не може свака неправда да се ријеши за годину дана. Ми таман причамо са великиминвеститорима да дођу у Црну Гору. Они кад виде овакав хаос и пада влада, неће дадођу овдје. Инвеститори и озбиљни бизнис људи бјеже од нестабилности", рекао јеСпајић.  Ратко Митровић је казао да се дешава политичка корупција.  Он је потврдио да протесту не присуствује министарка здравља Јелена БоровинићБојовић, која је раније два пута најавила да ће присуствовати.  Братић је казала да ће грађани добити "најминималнију плату 450 и просјечну плату 700еура".  "Да ли вам је логично, рационално да неко сада хоће да руши ову Владу? Људима који суизгубили изборе и људима који су гласали за отимање светиња. Против чега је усуштини овај народ устао. Да ли ће Драгиња Вуксановић Станковић која је рекла даникада неће потписати Темељни уговор, да ли ће она која ће подржати такву владупотписати Темељни уговор? Да ли врхушка СНП-а мисли да су они већи, бољи и часнијиљуди од Здравка Кривокапића? И да ће они са Драгињом Вуксановић Станковић иДамиром Шеховићем, Ервином Ибрахимовићем, Фатмиром Ђеком, Ником Ђељошајемпотписати Темељни уговор", рекла је Братић.  

  Грађани су прошетали до Скупштине Црне Горе, па су се вратили до Владе Црне Горе,гдје су се полако разишли.  Дио учесника протеста је ишао да изрази незадовољство до просторија Социјалистичкенародне партије (СНП).  Организатори протеста захвалили су се грађанима и најавили нови протест за сјутра у19 часова.  Позвали су све политичке чиниоце да им се придруже. Грађани су почели да серазилазе.  (Вијести)  
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