
Мандатар Здравко Кривокапић представио предлог састава 42. Владе Црне Горе: Дритан Абазовић потпредседник Владе, Оливера Ињац министарка одбране
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"Ово је Влада која није ни стартовала, а највише је критикована. Више се бавило
именима, него визијом будућности Црне Горе", рекао је Кривокапић.

  

  

Мандатар за састав нове Владе Црне Горе, Здравко Кривокапић представља коначан
предлог састава 42. Владе Црне Горе.

  

Определио сам се да имам једног потпредседника и тај потпредседник је Дритан
Абазовић, саопштио је Кривокапић.

  

Он је саопштио и имена министара:

  

-  Министарка одбране Оливера Ињац
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-  Министар унутрашњих послова Сергеј Секуловић

  

-  Министар вањских послова Ђорђе Радуловић

  

-  Министар финансија и социјалног старања Милојко Спајић

  

-  Министарка просвјете, науке, културе и спорта Весна Братић

  

-  Министарка здравља Јелена Боровинић Бојовић

  

-  Министар економског развоја Јаков Милатовић

  

-  Министар капиталних инвестиција Младен Бојанић

  

-  Министарка јавне управе, дигиталног друштва и медија Тамара Срзентић

  

-  Министар екологије урбанизма и просторног планирања Ратко Митровић

  

-  Министар пољоприведе, шумарства и водопривреде Александар Стијовић

  

-  Министар правде и мањинских права Владимир Лепосавић.
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Кривокапић је казао да је разговарао са цивилном активисткињом Јованом Маровић, али
да она "у овом тренутку сигурно није" кандидат да буде будући главни преговарач са
Европском унијом (ЕУ).

  

"Главни преговарач са ЕУ биће одређен око 15. децембра", рекао је Кривокапић.

  

"Ово је Влада која није ни стартовала, а највише је критикована. Више се бавило
именима, него визијом будућности Црне Горе", рекао је Кривокапић.

  

"Позивам све да нам помогнете да заједнички дођемо до најбољег решења. Ово је
питање свих нас"

  

"Позивам све да нам помогнете да заједнички дођемо до најбољег решења. Ово је
питање свих нас. Затичемо врло негативно стање", истакао је мандатар.

  

Додао је да увек мали треба да се пореди са сличним и навео пример Луксембурга.

  

"За четири године ако будемо остварили бар 50 одсто оног што смо замислили, ми ћемо
се примаћи довољно близу да је квалитет живота постао другачији", навео је
Кривокапић.

  

Додао је и да ако би желео да има владу пријатеља, кумова и родбине, "ту не би
припадао".

  

"Познајем кандидате од скоро, али када имате референце не могу да кажем да могу да
га елиминишем", рекао је Кривокапић.

  

Подсетио је да је у првом предлогу који је био везан за министра одбране оставио
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прозор који је везан за непопуњено име.

  

"Ја сам желео да дође до консезуса политичких субјекта и дошли смо до онога што
смо желели, а то је рационализација управе. Желели смо да потпредседник буде и
на челу једног ресора. Одлучио сам да место потпредседника понудим Абазовићу,
а остала места одређеним експертима". 

  

Казао је и да је један од кандидата који је помињан за министра одбране Горан
Ђуровић, реномирано име, редак човек који се показао у својој професији који има
изузетне резултате, који је добротвор, који је велики стратег и менаџер.

  

"Оливера Ињац је једини професор безбедности и ванредни професор на УДГ.
Завршила је многобројне семинаре који се тичу ЕУ интеграција, која је писала велики
број радова, учествовала у креирању стратега безбедности не као припадник ДПС него
као експерт... Говори два језика. Има бројне контакте... Не потцењујем политичаре, али
ова влада треба да буде експертска", навео је Кривокапић.

  

"Само смо изгубили временски период и дали снагу онима који су сада на власти"

  

Додао је и да је најважније да влада крене да ради.

  

"Само смо изгубили временски период и дали снагу онима који су сада на власти. Не
постоји ниједно име на кугли земаљско које може да буде прихваћено од свих. Можда
сам немушт политички, али нисам спреман да прихватам уцене", навео је Кривокапић.

  

На питање да ли је Ратко Митровић његов пријатељ, одговорио је одрично.

  

"Ја замишљам пријатеља као неког са ким поједете џак соли. Ратка Митровића
доживљавам као стручњака који може да се носи са овим изазовом".
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Казао је да ће у понедељак политичким партијама да достави експозе са списком
кандидата за министре.

  

"Јер шефови посланичких клубова су тражили да то буде три дана пред почетка
Скупштине. Желим још једном да прочешљам експозе", рекао је Кривокапић.

  

Он је образложио и именовање Секуловића за министра унутрашњих послова.

  

"Сергеј је свима познат, грађански активиста, једним делом је везан и за МУП. Било је
питање да ли министар треба да буде неко ко је завршио те школе. Закључили смо да је
најважније да је правник, да је успешан у том делу, да је опозиционар, да није упрљан
било којим деловањем. То није човек на којег можете да утичете и то ми је дало за право
да њега именујем", рекао је Кривокапић.

  

Додао је и да ће настојати да Управа полиције буде саставни дио МУП-а.

  

"Што се тиче АНБ-а, име кандидата за руководиоца службе која је изазвала велику
пажњу, није толико мистериозно. Заслужује посебну пажњу и ми смо се определили да
тај систем усмеримо на оно што је кључно, стабилност и безбедност Црне Горе", казао је
Кривокапић.

  

"Прађедовско завјештање" четири врлине - поштовање, поштење, правичност и
истинитољубивост

  

Упитан какво је то његово "прађедовско завјештање", одговорио је да су то четири
врлине - поштовање, поштење, правичност и истинитољубивост.
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Црногорски идентитет код мене је неспоран. Не знам ко га је спорио. Ваљда сви треба
да се осећамо као Црногорци

    

"Црногорски идентитет код мене је неспоран. Не знам ко га је спорио. Ваљда сви треба
да се осећамо као Црногорци", навео је Кривокапић.

  

Навео је да министарство просвете, културе, науке и спорта можда јесте гломазно
министарство, али да је довољно сродно.

  

"На пример, у делу спорта предвиђено је да се формира Управа за спорт и младе који
растерећује тај део. Колегиница Братић није још стартовала, а већ јој се спочитавају
ствари. Пустимо Братић да покаже прве резултате, па да онда судимо".

  

Кривокапић је раније најавио да ће до петка, 27. новембра, доставити Скупштини
програм и предлог састава нове Владе, а седница на којој ће се посланици о њој
изјаснити заказана је за 2. децембар.

  

  

(Вијести) 
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