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Шеф посланичког клуба Демократске партије социјалиста (ДПС) Данијел Живковић
казао је како су увјерени да, након вишедеценијског политичког искуства, и лидери
Демократског фронта (ДФ) добро знају ко их је, зашто и како опструирао у процесу
предлагања нове Владе.

  

  

То је, како је рекао, "свима у Црној Гори бјелодано, па вјерујемо и њима, иако о томе, по
команди из Београда, морају да ћуте".

  

Из ДФ-а су раније данас саопштили да Скупштина има већину за смјену предсједника
Мила Ђукановића и да то, како су поручили, треба да уради.
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"ДФ је сам на себе преузео улогу заступника странака нове већине, које су 2. септембра
потписале Споразум о формирању нове владе. На позив предсједника државе одбили су
да се појаве на консултацијама, саопштавајући у писаној форми да ће га обавијестити о
имену мандатара и 'доставити неопходан број потписа посланика који подржавају ту
кандидатуру'. Узгред, не само да нијесу скупили и доставили у предвиђеном року
потписе, у име 41. посланика које су представљали, већ су сви заједно прекршили и
Споразум који су потписали неколико дана раније. У исто вријеме док су тврдили да
њихов кандидат има некакву 'вербалну подршку', свим средствима, и јавно и тајно и
вербално и писано, пред лицем цијеле јавности, свађали су се по питању функција у
некој влади која није ни мандатара добила", саопштио је Живковић.

  

Сада, како је казао, у страху од избора и суда својих бирача, "покушавају да
дестабилизују државу, срљајући у још једну провалију".

  

"А управо су због таквих и сличних деструктивних поступака, диктираних из
иностранства, од себе направили политичко страшило које, као могућег политичког
партнера, одбацују све релеванте међународне адресе. Судски поступак против лидера
Демократског фронта, за покушај једног државног удара (из октобра 2016.) још није
правосудно завршен, а они најављују нови, и пријете празном пушком. Устав је јасан да
без одлуке Уставног суда потписи које су прикупили за иницијативу смјене предсједника
државе, имају ефективно дејство таман колико и оних 41 које су скупили дан пошто је
истекао рок за предлагање мандатара", закључује Живкоић.

  

(Вијести)

  

 2 / 2


