
Дритан Абазовић: Ако влада вечерас падне, нас из УРЕ више немојте звати
петак, 19 август 2022 22:38

Црногорски премијер Дритан Абазовић рекао је на седници парламента да
Грађански покрет УРА који предводи неће учествовати у преговорима о формирању
нове извршне власти, у случају да његова влада падне вечерас.

  

  

„Вечерас имамо могућност да гласамо и да не гласамо за иницијативу ДПС-а. Ако
вечерас падне влада, срећно вам било. Покрет УРА више немојте звати“, рекао је
Абазовић одговарајући на изглагања посланика.

  

Он је истакао да је иницијатива Демократске партије социјалиста (ДПС) о рушењу владе
поднета након потписивања Темељног уговора са Српском православном црквом (СПЦ).
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"Иницијатива ДПС-а је дошла као плод потписивања Темељног уговора. Када сам рекао
да постоје људи који су били гласни око одбране Темељног уговора, за неке од њих
тврдим да га не би потписали. Ја нисам трепнуо и нисам ово урадио због гласова и
подршке, већ због помирења народа у Црној Гори, нарочито православног народа. И
поносан сам на то", поручио је он.

  

Истовремено, Демократе Алексе Бечића поручиле су да ће гласати за "пад ДПС-ове
владе".

  

„Ми вечерас не рушимо ништа друго осим Владе ДПС-а. Ми рушимо Владу ДПС-а, а
онима које је народ 30. августа изабрао да управо изврше промјене након 30 година
власти прошлог режима, дајемо понуду да потпишу да након пада Владе неће правити
комбинације с ДПС-ом, него да ћемо се вратити на ону већину која је била изборна
воља“, рекао је Мартиновић на седници парламента на којој је једина тачка дневног реда
иницијатива о изгласавању неповерења влади Дритана Абазовића.

  

(Нова)

  

Видети још:  Момо Копривица Дритану Абазовићу: Јесте ли знали за „Бемакс“ и
онда када сте заједно са ДПС-ом рушили претходну владу и разрешили Бечића?
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