
Мило Ђукановић донео указ о распуштању Скупштине Црне Горе. Парламентарни избори у мају или јуну
четвртак, 16 март 2023 19:16

Из Службе за информисање предсједника Црне Горе су доставили Указ о
распуштању 27. сазива Скупштине Црне Горе, који је како су поручили, предсједник
Црне Горе донио на основу члана 92 тачка 3 Устава Црне Горе

  

  

Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић данас је распустио Скупштину Црне Горе.

  

Из Службе за информисање предсједника Црне Горе су доставили Указ о распуштању
27. сазива Скупштине Црне Горе, који је како су поручили, предсједник Црне Горе донио
данас на основу члана 92 тачка 3 Устава Црне Горе.

  

"Распушта се 27. сазив Скупштине Црне Горе. Указ о распуштању 27. сазива Скупштине
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Црне Горе ступа на снагу даном доношења. Овај указ биће објављен у Службеном листу
Црне Горе", наводи се у Указу.

  

Према информацијама "Вијести", дио Ђукановићевог правног тима предложио му је да
распусти парламент и распише државне изборе ако до данас не буде конституисана
нова влада, до кад је, по измијењеном Закону о предсједнику, рок да се то учини.

  

Пријевремени парламентарни избори могли би да се одрже крајем маја или почетком
јуна, сазнају незванично “Вијести”.

  

Парламентарни избори могући у мају или јуну

  

Ђукановићу је у правном мишљењу предочено да се ако до 16. марта не буде нове
извршне власти, стичу сви законски услови да распусти Скупштину, како би се ишло на
изборе. "Сада се процјењује да ли је добар политички моменат за то", рекао је извор.
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  Актуелној Влади изгласано је неповјерење прије седам мјесеци. Од тада је пропало вишепокушаја избора нове.  Према Уставу, Скупштина се распушта ако не изабере владу у року од три мјесеца одкад предсједник први пут предложи мандатара. Пошто Ђукановић није предложиоактуелног, већ је он одређен измјенама Закона о предсједнику, по којима шеф државене поступа, то би се он у случају распуштања парламента руководио уставним роковима,објаснили су “Вијестима” правници.  Скупштина се распушта указом предсједника који изборе расписује првог наредног дананакон тога.  Од расписивања до одржавања избора не може, по Закону о избору одборника ипосланика, протећи мање од 60 ни више од 100 дана.  Данас истичу три мјесеца од кад су измјене Закона о предсједнику, чијим је усвајањемлидер Демоса Миодраг Лекић предложен за мандатара, објављене у Службеном листу.Лекић је 12. марта саопштио да нема већину за избор владе.  Иако је потписао закон, Ђукановић је одбио да га примјењује тврдећи да је неуставан.Током суботњег гостовања на РТЦГ-у, није директно одговорио на питање хоће лираспустити парламент, већ је казао да има правника који мисле да то треба учинити, алида, како је навео, вјерује да треба све детаљно сагледати и да не треба журити.  (Вијести)  
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