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 Реконструкција Владе Црне Горе је неминовна. Како кажу извори „Нове“, нова Влада
требало би да има подршку мањина, које ће добити и министарска места, Демократски
фронт (ДФ) ће јој пружити мањинску подршку, али неће имати своје представнике у њој.
Нови премијер требало би да буде председник СНП Владимир Јоковић.

  

Овај сценарио је, каже наш саговорник, практично већ договорен са факторима из
међународне заједнице, челницима ДФ, али и представницима нове, изненадне
коалиције чија је осовина Јоковићев СНП заједно са Уједињеном реформском акцијом и
националним партијама Бошњака и Албанаца.

  

  

Нова Влада требало би и де факто да буде договорена у сусрет посети Мирослава
Лајчака, високог представника ЕУ и Габријела Ескобара, његовог америчког пандана,
Црној Гори. Посета је планирана за 3. фебруар.
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Незванични извори кажу да би оваква реконструкција решила неколико најзначајнијих
препрека у раду Владе, а пре свега незадовољство Демократског фронта јачањем
утицаја Дритана Абазовића.

  

„Услов ДФ је управо и био да Абазовић не буде на челу нове Владе. Такође, министри,
ако буду експертски, Фронт је тражио да буду макар наклоњени ДФ“, каже наш извор.

  

Подмиривање потреба Фронта решено је, међутим, на други начин. Мада они неће имати
министарско место, требало би да добију позиције „по дубини“, што углавном значи места
директора јавних предузећа, секретара у министарствима, локалних функционера.

  

Други бенефит ове Владе било би осигурање њеног „плуралитета“ и евроатлантског
правца, и то се обезбеђује кооптирањем мањина у њен састав. Ово је, уосталом, и била
кључна замерка и опозиције и међународних институција на састав оригиналне
Кривокапићеве Владе, којој су мањине пружале тек селективну подршку у Скупштини, а
одбиле су предлог потпредседника Абазовића да у њу и уђу.

  

Нови мандатар Јоковић

  

С тим у вези, име новог мандатара Јоковића се некако природно намеће. Његов СНП,
који је формирао поменуту коалицију са представницима албанских и бошњачких
мањинских странака, показао је на тај начин „коалициони капацитет“ који би требало да
буде основа нове Владе.

  

Бивши каратиста, рођен у Плужинама 1967. године, на челу СНП је од 2017. године.
Странка је тада сменила дотадашњег председника Срђана Милића, а након лошег
изборног резултата и „цепања“ странке до ког је дошло одласком Алексе Бечића, данас
лидера Демократа и председника Скупштине, некада кандидата за градоначелника
Подгорице испред СНП.
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  Абазовић предлажемо мањинску владу  Сазнања „Нове“ јуче је делимично потврдио и потпредседник Владе Црне Горе ДританАбазовић који је на конференцији за медије његовог покрета УРА рекао да ћепредложити формирање мањинске Владе без ДПС-а и ДФ-а. Абазовић није говорио оимену новог мандара нити било ком другом кадровском решењу у новој Влади, али јеистакао да „за поједине министре актуелне владе има места".  "У Влади коју би ми формирали, потписници меморандума би имали приоритет. За ДПСи ДФ у тој влади нема места, а за поједине министре актуелне владе има", истакао јеАбазовић и додао да би ипак желео подршку ДПС-а и ДФ-а за мањинску владу, али даније оптимистичан по том питању.  "Ја навијам за подршку од ДФ-а и ДПС-а, то сам од ДФ-а и тражио. Рекао сам им - дајтеподршку за мањинску владу", рекао је и нагласио да коалиција окупљена око ДемократаАлексе Бечића „има отворен пут до мањинске владе ако то желе“.  "Немам ништа против Демократа и Демоса, а када је реч о опозицији - то је већдругачије. Ако желите да вам сада нацртам како ће изгледати нова влада, то јетренутно немогуће", поручио је Абазовић.  Кривокапић обавештен  Абазовић је рекао да је актуелни премијер Кривокапић обавештен о плановима његовекоалиције.  „Јутрос сам обавио разговор са Кривокапићем, имамо коректне грађанске односе. Јанећу износити критике на рачун владе, поштујем свачије демократско право. Морам дакажем ово, ја не осећам да имам специјалну моралну обавезу према било коме. Учиниосам много више него што су други за мене“, истакао је Абазовић и додао да је највишеконтакта имао је са Социјалистичком народном партијом (СНП), која је и потписникМеморандума о сарадњи мањинских партија.  (Нова.рс)  
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