
Црна Гора: Народ на улицама широм земље слави избор нове Владе уз заставе Србије и Црне Горе, сирене и ватромет; Вукадиновић: Радујте се и славите браћо!
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Након изгласавања нове владе, у Црној Гори се слави. Људи су изашли на улице са
заставама Србије и Црне Горе, аутомобили трубе, а имали смо прилике да видимо и
ватромет.

  

  

Након тродневног заседања и три месеца од избора у Црној Гори, изгласана је нова
Влада на челу са премијером Здравком Кривокапићем. За избор нове Владе гласао је 41
посланик, против 28 и један је био уздржан.

  

Ђорђе Вукадиновић: Радујте се и славите браћо! Заслужили сте после толико
година понижења и системске дискриминације, за коју никога није било брига

  
  

Радујте се и славите браћо Заслужили сте после толико година понижења и системске
дискриминације, за коју никога није било брига. Али, молим вас, славите витешки и
достојанствено. Онако какви сте били зимус, у литијама и под Ђедом. https://t.co/aRMnpC
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https://t.co/aRMnpCH3m9
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  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) December 4, 2020   
  

Срби и Црној Гори!
  Весели се српски роде! pic.twitter.com/5SAsnNmzFd

  — Филип Фићовић 1244 (@FicovicFilip) December 4, 2020   
  

a eo i mene...tu je i Djordjije @ZCrnogorka  ispred mene...slavi se pic.twitter.com/APar5ZIpt3

  — zelenascg1244 (@zelenascg) December 4, 2020   
  

Црна Гора слави вечерас! pic.twitter.com/LZOEABgCSm

  — zelenascg1244 (@zelenascg) December 4, 2020   
  

Pljevlja slave pic.twitter.com/EuEOS0OzMh

  — zelenascg1244 (@zelenascg) December 4, 2020   
  

ВЕСЕЛИ СЕ СРПСКИ РОДЕ! pic.twitter.com/rXZ0bAGH5v

  — zelenascg1244 (@zelenascg) December 4, 2020    

Здравко Кривокапић је после расправе у завршној речи поручио да нова влада неће бити
слуга никоме, да ће слушати глас грађана и да ће трајати четири године.
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  Влада има дванаест министарстава и једног потпредседника. Потпредседник Владе јеједина страначка личност, лидер Грађанског покрета УРА Дритан Абазовић.  (Спутњик, ИН4С)  Видети још:  Подгорица: Скупштина Црне Горе изгласала нову Владу са 41 гласом„за“, 28 „против“ и једним уздржаним; Здравко Кривокапић: Ово је победа народа  
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http://91.222.7.144/hronika/podgorica-skupstina-crne-gore-izglasala-novu-vladu-sa-41-glasom-za-28-protiv-i-jednim-uzdrzanim-zdravko-krivokapic-izabran-za-premijera-krivokapic-ovo-je-pobeda-naroda.html
http://91.222.7.144/hronika/podgorica-skupstina-crne-gore-izglasala-novu-vladu-sa-41-glasom-za-28-protiv-i-jednim-uzdrzanim-zdravko-krivokapic-izabran-za-premijera-krivokapic-ovo-je-pobeda-naroda.html

