
Дритан Абазовић: Уколико Влада не падне, у понедељак креће велика реконструкција. Ако падне, идем у опозицију пуна срца
понедељак, 15 август 2022 22:38

Премијер Дритан Абазовић казао је да "сви који желе да Црна Гора настави борбу
против организованог криминала и корупције, који не желе да се поништи Темељни
уговор, да се заустави европски пут неће подржати иницијативу за неповјерење Влади".

  

  

Гостујућу у Вијестима у пола 7 на Телевизији Вијести, Абазовић је казао да што се тиче
сједнице Скупштине 19. августа да је "сутуација јасна".

  

"Релаксирано чекам 19. август. Влада је испоштовала све обавезе из споразума, остале
су три тачке које су у надлежности парламента. Ако неко жели да врати механизам у
руке оних који због финансијских центара желе дестабилизацију то подразумијева
одговорност. Уколико Влада не падне у понедјељак креће велика реконструкција", рекао
је Абазовић.
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Казао је да су у реконструкцију Владе, ако не падне у петак, позвани сви "осим ових коју
су сами себе искључили", мислећи на Демократску партију социјалиста (ДПС) и
Социјалдемократску партију (СДП).

  

"То су они који су поднијели Иницијативу јер нису могли да издрже тешке одлуке Владе",
казао је премијер.

  

У реконструкцију је позвао "све остале", истичући мањинске партије, Демократску Црну
Гору и Демократски фронт (ДФ).

  

"Сви који желе да приоритет ставимо на борбу против организовног криминала и
корупције и на припрему избора који се морају одржати и који ће бити ускоро. Сви који
желе да идемо путем стабилизације и помирења биће позвани", навео је он

  

Уколико Влада падне, казао је да (ГП УРА) "иде у опозицију пуног срца".

  

Абазовић је казао да нема проблем да неко други буде премијер, али да чин давања
мандата сматра "неодговорним".

  

"Ако Валда падне механизам се враћа код Мила Ђукановић, ако судбину Црне Горе
треба да детерминишемо на начин што ћемо да користимо добруз вољу Мила
Ђукановића да тај будући мандат да колеги Бечићу, неком другом колеги или
нестраначкој личности или неком из Деморкатске партије социјалиста ја то сматрам
неодговорним у овом тренутку. Због тога је апел да идемо путем реконструкције.
Очекујем да већина која потенцијално обори Владу у петак направи савезништво. Да ли
је то савбезништво ДПС-а и неке од опозиционих странака, да ли су то сви заједно, то
нека грађани онда сами процијене шта је", казао је премијер.

  

Апеловао је на посланике да се сјутра изгласа Судски савјет.
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Казао је да "ова тачка треба да се заврши на успјешан начин".

  

"Оно што су моја сазнања је да имају неки кандидати који имају већу подршку, али и они
који имају мању подршку".

  

Абазовић је, коментаришући догађаје на Цетињу 12. августа и поступање полиције,
казао да се све радило у циљу заштите људи и најавио ванредну сједницу Владе,
затворену за јавност, на којој ће заједно са градоначелником Цетиња Николом
Ђурашковићем разматрати како институционално помоћи породицама жртава и
грађанима.

  

(Вијести)
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