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 Кандидат за градоначелника Подгорице и носилац листе “Европа сад” у главном граду,
Јаков Милатовић казао је да очекује да ће власт у Подгорици бити формирана до 19.
децембра, упркос чињеници да, како каже, ДПС и његове екстремистичке групе
опструишу тај процес.

  

“Рок који имамо у глави је 19. децембар. То је дан ослобођења Подгорице од стране
окупатора у Другом свјетском рату, а ми смо тај датум означили као датум ослобођења
Подгорице од вишедеценијске власти која је нанијела много штете Главном граду и
цијелој земљи.

  

ДПС кроз одређене екстремно десничарске групе и појединце које су од стране
независних новинара и удружења проглашени за десничарске организације у Црној
Гори покушава да одложи формирање власти у Подгорици. Припадници тих
организација су упутили уставне жалбе и њих ДПС користи као један од механизама
како би помјерио мирну транзицију власти. Све уставне жалбе које су те десничарске
организације и појединци поднијели немају никакве везе са резултатима избора. И сами
видите по људима који су поднијели жалбе, да је то урађено смишљено и с
предумишљајем, а све како би се одуговлачило с транзицијом власти јер је Уставни суд
блокиран”, оцијенио је Милатовић након састанка о формирању власти у Главном граду.
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Он је додао да је по закону Општинска изборна комисија (ОИК) имала 24 сата да се
изјасни о приговору, што, како каже, нису урадили.

  

“Тако да је он упућен ДИК-у. Очекујемо њихово изјашњење и сходно томе предузећемо
кораке”, казао је Милатовић, наводећи да очекује да ће резултати избора бити ускоро
проглашени, након чега ће кренути у формирање власти у Подгорици.

  

Уколико ипак ДИК не прогласи резултате избора, Милатовић наводи како имају
осмишљење кораке шта ће урадити.

  

“Видимо да тренутно постоје унапријед смишљење жалбе испред Уставног суда које
немају везе са резултатима избора, јер свако зна да се оне користе како би се
одуговлаћило са транзицијом власти, како би ДПС злоупотребљавао градске ресурсе.
Из ДИК јасно казали да би ОИК морала стално да засједа до проглашења резултата
избора”, истакао је.

  

Додаје и да је очигледно да многи сервиси у Главном граду не функционишу.

  

“Буџет за наредну годину се неће моћи усвојити јер није конституисана нова Скупштина
Главног града. Из истог разлога нема организације новогодишњег базара, док
градоначелник убира неке друге привилегије које му омогућава позиција”, казао је
Милатовић.

  

Преговори о формирању нове власти у Подгорици настављени су данас. Тема је била
договор о што скоријем формирању локалне власти, као и питању проглашења
финалних резултата избора.

  

(Побједа)
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