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ПОДГОРИЦА – Црногорски председник Филип Вујановић изјавио је да би за њега било
прихватљиво да се тробојка уведе као председничка застава и поновио залагања за
скраћење делова химне Црне Горе чији је аутор контроверзни Секула Дрљевић.

  

Вујановић је казао да не види ништа спорно да тробојка са апликацијом црногорског
грба буде застава председника Црне Горе.

  

„Тробојка са апликацијом грба да буде председничка застава, зашто да не. Уколико се
постигне такав политички договор ја бих га прихватио”, казао је Вујановић, додајући да
је тробојка са грбом била присутна и у црногорском уставу из 1905. године.

  

  

Он је, у интервјуу Телевизији Црне Горе, рекао да није прихватљиво да тробојка буде
враћена у црногорски државни систем као народна застава, на чему инсистира
опозиција, јер, како је навео, Црна Гора има државну заставу која је самим тим и
народна.

  

Тробојка је била државна застава Црне Горе до јула 2004. године када је уместо ње
уведена црвена застава са апликацијом грба.
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Вујановић је поновио да се залаже да се црногорска химна „Ој свијетла мајска зоро”
скрати за последње две строфе, јер је њихов аутор доказани присталица фашизма и
усташтва Секула Дрљевић.

  

„Не можете од мене, који сам антифашиста до сржи, тражити да има емоцију према делу
човека који је био изразити присталица фашизма и усташтва”, рекао је црногорски
председник.

  

Вујановић је истакао да је Комбинат алуминијума Подгорица (КАП) најкомплексније
питање црногорске економије и да је држава у обавези да помогне тој компанији, али
она не може да буде дугорочно државно предузеће.

  

Он је казао руски менаџмент није успео да од КАП-а направи успешну компанију, због
чега више не може да буде већински власник.

  

Упитан да прокоментарише оцену председника парламента Ранка Кривокапића да је
приватизација КАП-а била незнање или корупција, Вујановић је казао да та оцена
захтева разјашњење између Кривокапића и Мила Ђукановића, који је био на челу владе
која је закључила уговор о продаји КАП-а.

  

(Танјуг)
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