
Демократе: Без обзира на квалитет рада и остварених резултата, разрешавају се сви они који се на било који начин повезују са Демократама, док се бирају кадрови ДФ-а
уторак, 21 јун 2022 21:04

 "Обзнањени дил о планираном начину избора правосудних функција доказује да се на
исти начин планирао избор Тужилачког савјета, са циљем да, како је Абазовић и
потврдио, изаберу тужиоца Андрије Мандића"

  

Демократска Црна Гора реаговала је на наводе које је у интервјуу "Вијестима" изнио
министар одбране и потпредсједник Владе Црне Горе за политички систем Рашко
Коњевић, поручивши да је он јавност упознао са "круцијалном информацијом да је
нелегитимни премијер упознао чланове Владе да се ДФ нуди да буде дио двотрећинске
већине у замјену да задрже одређене функције “по дубини”, додајући да "обзнањени дил
о планираном начину избора правосудних функција доказује да се на исти начин
планирао избор Тужилачког савјета, са циљем да, како је Абазовић и потврдио, изаберу
тужиоца Андрије Мандића."

  

Додају да због поменутог, јавност свједочи да се без обзира на квалитет рада и
остварених резултата "разрјешавају сви они који се на било који начин повезују са
Демократама, док се на та мјеста бирају кадрови ДФ-а."
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Демократе поручују да , "да парадокс буде већи, или је можда прецизније казати да
размјере катастрофе буду јасније, све се ово дешава у земљи кандидату за чланство у
ЕУ, у поодмаклој преговарачкој фази."

  

"Баш као што смо раније тврдили, ова изјава је доказ о фингираним преговорима за
постизање 2/3 већине за избор правосудних функција. Дакле, сагласно најавама
потпредсједника Владе о јефтиним трговинама процес ће бити лажиран, унапријед
договорен и у потпуности антиевропски и антидемократски: бићемо позвани на
преговоре чији се резултат зна и прије самих преговора, јер су функције и позиције у
извршној власти унапријед подијељене и обећане, у замјену за избор правосудних
функција. Вјерујемо да не постоји грађанин Црне Горе који није свјестан да се овим
путем не иде у Европу, већ се на овај начин удаљавамо од онога што су европске
вриједности и здраве праксе", наводи се у саопштењу.

  

Са једне стране, поручују да потпредсједник Владе каже да се "кондуктери бирају за
руководиоце државних компанија због политичког дила, а са друге стране из Одбора
директора исте државне компаније се елиминише саобраћајани инжињер, а из МУП-а
експерт за безбједност уз једну једину “замјерку” да су блиски Демократама."
"Подсјећамо да су прије неколико година оваквим јефтиним трговачким диловима тада
ДПС-а и СНП-а, у којима је СНП добио мјесто сенатора у ДРИ, затим мјесто у Савјету
Централне банке и низ других позиција, у замјену за избор правосудних функција,
изабрани челници судства и тужилаштва чији су кључни продукти: Миливоје Катнић,
Весна Меденица, Блажо Јованић, али и бројне друге ведете заробљеног црногорског
правосуђа", пише у саопштењу.

  

Све наведено су, поручују Демократе, "језиве истине о једном реинсталираном систему
суштинске преваре које не смију остати непримијећене и на које одговор не смије
изостати, уколико желимо да ово друштво лијечи своје слабости и крене напријед."

  

"Због тога је потпуно јасно како је и због чега дошло до пада претходне власти, како је
направљен дил са ДПС-ом, али је и још јасније ко је сада опозиција, а ко власт. Сад
питамо, да ли је ово дио дила у којем ће и поред изванредних резултата у пословању
смијенити извршног директора ЕПЦГ и највећи дио чланова Одбора директора, а у
Одбору директора поново изабрати Милутина Ђукановића из ДФ-а?", закључују у
саопштењу.
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(Вијести)
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