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Шеф посланичког клуба опозиционе Демократске партије социјалиста (ДПС) Данијел
Живковић изјавио је да иницијатива за смену црногорске владе има потребну већину у
парламенту.

  

  

„Преко две трећине владајуће већине је казало да ова влада нема подршку. ДПС је
озбиљан субјект и немојте да сумњате да ће, кад се ухватимо одређеног посла, он бити
успешан. Тврдим да ће инцијатива за смену владе имати потребну већину“, казао је шеф
посланичког клуба ДПС-а Данијел Живковић на прес конференцији те партије поводом
12 месеци рада Владе.

  

Премијер Црне Горе Здравко Кривокапић изјавио је јуче да је иницијатива за
изгласавање неповерења влади политички маркетинг за локалне изборе у Подгорици а
све три странке владајуће коалиције саопштиле су да неће подржати тај предлог
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опозиције.

  

Живковић сматра да је актуелна влада „потрошила време грађана и да је погубно
деловала на државу.

  

„Ова влада је кроз своје понашање, понашање њеног премијера и министара зауставила
процес ЕУ интеграција. Данас у згради владе седи професор машинског факултета без
легитимитета и фиктивни министри“, казао је Живковић.

  

Истакао је да су лоши резултати најбоље видљиви у безбедносном сектору. „Нажалост
тај сектор не може да гарантује мир и стабилност грађанима“, рекао је он.

  

Све три чланице коалиције владајуће већине најавиле су да неће подржати иницијативу
за изгласавање неповерења влади.

  

Прво је то саопштио Демократски фронт (ДФ) који је најжешћи критичар владе
премијера Кривокапића, али је навео да неће да руши владу са ДПС-ом.

  

И Демократе Алексе Бечића су најавиле да неће гласати за иницијативу.

  

Посланик владајућих Демократа, друге по величини владајуће партије, Владимир
Мартиновић казао је да ће, уколико неко од посланика парламентарне већине подржи
иницијативу опозиције за изгласавање неповерења влади „то значити да је узео новац“.

  

И Грађански покрет УРА Дритана Абазовића је саопштио да у овом тренутку нема
разлога да гласа неповерење влади.

  

„До сада смо врло јасно саопштавали што би за нас били разлози да то учинимо – када

 2 / 3



ДПС: Имамо потребну већину у парламенту за смену Владе Црне Горе
петак, 03 децембар 2021 00:26

би влада донела одлуке супротне националним интересима и европском путу Црне
Горе“, наводи се у саопштењу.

  

У опозиционом предлогу који је 29. новембра достављен парламенту посланици
Демократске партије социјалиста (ДПС), албанских странака, Бошњачке и две
социјалдемократске партије, наводе да је Црна Гора под руководством актуелне владе
доведена у највећу политичку и институционалну кризу од увођења вишестраначја.

  

Према Уставу, Скупштина већином гласова свих посланика одлучује о поверењу влади.
То значи да је за изгласавање неповерења влади неопходан глас 41 посланика, од
укупно 81, колико их има у актуелном сазиву Скупштине Црне Горе.

  

(Бета)
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