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УРА: ДФ-у и Демократама фотеље значајније од реформи у Тужилаштву и борбе
против организованог криминала и корупције

Ако Демократски фронт (ДФ) и Демократска Црна Гора имају потребну већину за
реконструкцију Владе, могу већ данас да закажу сједницу Скупштине, саопштено је
данас из Грађанског покрета УРА.

Они су се огласили поводом синоћњег заједничког саопштења ДФ и Демократа.

"Из синоћњег заједничког саопштења ДФ-а и Демократа видимо да су им министарске
фотеље значајније од реформи у Тужилаштву и борбе против организованог криминала
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и корупције. Избор Тужилачког савјета не смије бити дио политичких калкулација било
кога политичког субјекта а реформе у овој области не могу се условљавати било чијим
политичким апетитима. Но, и то је легитиман политички пут тог спектра политичке
сцене", поручују из УРЕ.

Они поздрављају, како кажу, синергетски приступ ДФ-а и Демократа и готово
неподијељен политички став о даљим политичким процесима у Црној Гори.

"Јавност је дуго мислила да се ради о политичким субјектима који немају ничег
заједничког у сагледавању будућих процеса. Јединствени приступ ДФ-а и Демократа
овим поводом поздрављамо јер сада имамо поприличну искристалисану ситуацију на
политичкој сцени Црне Горе", поручују из УРЕ.

Наводе да УРА ни за јоту неће напустити принципе из споразума који је потписан 9.
септембра прошле године од стране три челника изборних листа актуелне већине.

"Дакле европска, грађанска и еколошка Црна Гора окренута ЕУ интеграцијама као
највећим приоритетом државе, остају наша полазишна основа од које никада нећемо
одустати. Ко такав концепт не жели, рекли смо и понављамо, може тражити друге
партнере а УРА у томе неће бити саучесник", закључује се у саопштењу.

Демократе: Да ли УРА поручује да је договор и стабилизација парламентарне
већине лоша ствар?

Апсолутно ћемо бити чувари споразума чији смо идејни творци и аутори сваког слова
Споразума насталог у кабинету предсједника Демократа, јер је тај Споразум за
Демократе закон, и нећемо дозволити ником да јефтине политичке поене капитализује
путем спинова и најјефтинијих могућих политикантских игрица којима покушавају заслуге
приграбити за себе.

То су саопштили из Демократске Црне Горе реагујући на наводе ГП УРА да су
Демократском фронту и Демократама фотеље значајније од реформи у Тужилаштву и
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борбе против организованог криминала и корупције.

"Исто, дакле, као у случају Цетиња: борити се да до устоличења не дође, а онда
неистинама стварати криву слику у јавности која ама баш никако не одговара стварним
догађајима", казали су.

Из Демократа су питали "да ли УРА поручује да је договор и стабилизација
парламентарне већине лоша ствар за Црну Гору".

Наводе да о принципијелности ГП УРА најбоље свједочи примјер да су прије само
неколико дана тврдили да подржавају договоре два највећа субјекта а да сада, кад је
ДФ пристао на реконструкцију Владе, стиже напад.
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"И то од оних који су са ДФ писали једну и другу верзију тужилачких закона. Кисјелост
која се једноставно не може не примијетити свједочи пропалој нади ГП УРА да ће неко
други преузети кривицу за рушење Владе, док би се они у том случају могли измигољити
а ипак остварити циљ. Жалимо случај. Колико стоје оптужбе да смо гладни фотеља
најбоље објашњава то да долазе од оних који су са четири мандата запосјели све што је
било могуће, и позапошљавали кога год су имали. Демократе су, кажу, “гладне фотеља”,
а једни смо од 37 посланика који од почетка подржавају Владу, а нити једно
министарство. Немојмо, партнери, преочигледно је", поручују Демократе.

Као још један аргумент наводе заокрет поводом Тужилачког савјета.

"Док ми мјесецима причамо да се ту ствари морају урадити без грешке тако што ће бити
изабрани непартијски људи, УРА нас оптужује да опструирамо, а сад кад је и то на путу
да буде у најкраћем року готово, сад је то одједном калкулација? Па партнери, да није
пресмијешно било би тужно и то много тужније од ваших излива љубави вашем, како
сами рекосте, брату Катнићу. Колико су тек фантазмагоричне оптужбе да договор
Демократа и ДФ-а штети борби против организованог криминала и корупције најбоље
говори највећи изазов који је ова земља имала у последњих неколико година:
устоличење на Цетињу. Процјена ситуације, чврстина, спремност, способност и снага су
били наши, а шта је осим опструкција цијеле акције било УРА-ино у цијелој гунгули,
грађани су видјели сами. Остала је само једна непознаница, ко је више жалио због
успјешне акције, УРА или Вељовић, ДПС или ваши одборници и потпредсједници, који су
јавно подржали ставове ДПС-а и гласали за њихове предлоге у цетињском
Парламенту", тврде Демократе.

Постављају питање "зар јача и стабилнија Влада управо не би одговарала онима који су
одлучни да се боре против криминала и корупције", те чему онда "ова кисјелост,
партнери, уколико треба да добијемо стабилну Владу, без трзавица, пријетње рушењем
и слично? Или је ипак нешто друго приоритет а борба против криминала само маркетинг
за јавност?".

Поручују да је прича да се може борити против криминала из позиције слабе и
неизвјесне Владе за дјецу предшколског узраста.
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"Коначно, оптужују нас они који су свог друга, Симијановића, представили као
специјалног изасланика Сједињених америчких држава да би 37 посланика већине
избацили из Владе Црне Горе. Сад, када се и тај аспект руши на начин што се Влада
оснажује и стабилизује да ради у пуном капацитету, сад нам не ваља? Партнери,
саопштење вам просто вришти нелогичностима, љутином, а на моменте и тешким
лицемјерјем. За крај, у потпуности се слажемо да Црна Гора мора бити европска,
грађанска и еколошка држава. И у том циљу предлажемо да се, уз нашу пуну подршку
дакако, прихватите посла у министарству екологије и заштите животне средине, јер не
видимо како то као партија зелених каните обавити из сектора безбједности, а жао нам
је да ваши потенцијали не дођу до изражаја јер смо ми мало друштво велике
запуштености и потребан нам је сваки способан човјек. Такође, из свега овога
произилази закључак, ако Демократе, СНП, Права, ДФ немају већину, онда је има Ура
са ДПС. Па са срећом другари", пише у реаговању.

УРА: Да ли Бечићев потпис и даље стоји на Споразуму и да ли Демократе
напуштају евроатлантски курс

Грађански покрет УРА питао је Демократску Црну Гору да ли потпис њиховог лидера и
предсједника Скупштине Алексе Бечића "и даље стоји на Споразуму из 9. септембра
претходне године".

Из УРА су у реаговању питали Демократе да ли напуштају "евроатлантски курс, имајући
у виду да је нови договор склопио са партијама које су се том споразуму највише
противиле".

Из УРА су Демократском фронту поручили "да не заварава јавност да је УРА на
састанку парламентарне већине дала подршку договору актуелне већине који није на
основама споразума од претходне године".

"Од тога споразума нећемо отићи ни педаљ а ако можете на другим основама да вршите
власт и за то, заједно са Демократама, имате већину, срећно било. Пошто Закон о
поријеклу имовине улази у завршну фазу припреме, сви су се окренули против УРЕ",
поручили су из ове странке.
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Питали су Демократе и да ли су, уколико поштују споразум из 9. септембра претходне
године, за експертску реконструкцију Владе.

"Избор Тужилачког савјета и реформе у тужилаштву ниједан политички субјекат не
смије условљавати политичким калкулацијама и апетитима. Ви то управо радите у
дослуху са политичком групацијом са којом сада очигледно дијелите једнаке погледе на
будуће политичке процесе. Све је легитимно али добро је да то грађани коначно и знају",
поручују из УРЕ Демократама.

Додали су у да је "апсурдно" да им о запошљавању говори партија "која је у потпуности
преузела модел дјеловања ДПС-а".

"И која је препозната као нови шампион партијског запошљавања. Интереснатно је да су
Демократе управо били противници приступа демонополизације које је имао за циљ да
се ни у једном сектору у систему не стварају партијски феуди али и принципа
деполитизације по дубини", наводе из УРЕ.

"Ако већ желите да полемишемо о овоме озбиљно одговорите колико сте људи
запослили у енергетском сектору и шта значе уговори о преузимању радника и колико
сте ваших одборника преузели у предузећа којима руководе ваши кадрови.СД и СДП би
вам позавидјели на који начин стварате партијске феуде у важним државним органима и
предузећима", закључује се у саопштењу ГП УРА.

Демократе: За шта је конкретно експерт човјек који нема дан радног стажа у
сектору безбједности

Демократска Црна Гора поручила је да док је Дритан Абазовић у Влади, да она не може
бити експертска.

Демократе су Грађански покрет УРА питали "за шта је конкретно експерт човјек који
нема дан радног стажа у сектору безбједности, а води исти још представљајући да свако
ко проговори о начину на који га води јесте издајник и антиевропејац".
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Демократе су, између осталог, оптужиле УРУ и да су све "спремили да ДПС побиједи на
Цетињу.

Грађански покрет УРА претходно јед питао Демократе да ли потпис њиховог лидера и
предсједника Скупштине Алексе Бечића "и даље стоји на Споразуму из 9. септембра
претходне године".

"Потпис Алексе Бечића је бескомпромисно на Споразуму чији је он аутор, а који сте ви и
тада једва потписали, да би сад покушали лажно да се представите заштитницима
Бечићевог Споразума. Демократе ни за милиметар не одступају од свог познатог
политичког курса - бескомпромисна борба против криминала и корупције, никад са
ДПС-ом, европске интеграције без алтернативе и евроатлански курс Црне Горе", наводи
се у реаговању Демократа.

Додају да када је ГП УРА са ДФ-ом "писала тужилачке законе супротно европским
стандардима", дасу их враћали на европски пут.

"Кад сте договарали антиевропски Тужилачки савјет, ми смо вас враћали на европски
пут. Кад сте игнорисали поруке Вебера и Европске комисије, ми смо вас враћали на
европски пут. Уосталом, замислите "евопску" партију која на страначким органима
одлучује о вјерским обредима?! Европски нема шта. Исто као и ДПС који је на органима
партије доносио одлуке о оснивању цркава. Разлика је само у томе што они имају
храбрости да исту причу причају и на локалу и на државном нивоу, док сте ви на локалу
за једно, а на државном номинално за нешто друго. Док је Абазовић у Влади, Влада није
експертска. Јер за шта је конкретно експерт човјек који нема дан радног стажа у
сектору безбједности, а води исти још представљајући да свако ко проговори о начину
на који га води јесте издајник и антиевропејац? Исти дискурс као разбијени ДПС. О
каквој експертизи ми ту уопште говоримо? Експертизи за политичко уцјењивање, или
експертизи за одбијање наређења премијера и опструкције спровођења Устава и закона
државе Црне Горе што је земљу могло коштати ужасне цијене", наводи се у реаговању
Деморката.

Наводе и да је Бечићев потпис на Споразуму, али да је потпис УРА "у фиоци Александра
Вучића".
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"Са којим договарате Тужилачки савјет и тужилачке законе, и којем сте реферисали о
стању на Цетињу. Док смо ми сатанизовани од београдских таблоида, ви сте били (и
остали) звијезде истих Вучићевих медија. Док смо ми чврсто стајали уз Устав и законе
ове државе да се устоличење митрополита обави на Цетињу, ви сте учинили све да се
то не деси и да на тај начин Веселин Вељовић преузме контролу над ситуацијом, након
чега би земља била у хаосу. Све сте спремили да ДПС побиједи на Цетињу, а ваши
поступци су доказ да имате договор с њима и да само тражите оправдање да га
озваничите. Ево вам прилике: рушите Владу", наводи се у реаговању.

Демократе су тражиле од УРА да одговори на више питања "ако смије".

"Зашто је Зоран Лазовић добио статус штићене личности и колико га припадника Управе
полиције обезбјеђује и ко су ти службеници? Ко држи Хотел Подгорицу и зашто тамо
припадници Управе полиције нијесу могли да угасе музику за вријеме ковид мјера? Гдје
су распоређени приправници тзв. Специјалног полицијског одјељења (СБПОК) који су
били у Лазовићевом тиму? Гдје тренутно ради син Зоран Лазовића који се гледао са
Вељком Беливуком у Црној Гори? Да ли је Љубо Миловић још увијек службеник полиције
или МУП-а? Гдје ради Марко Лазовић?Да ли је тачно да је он задужен за "заштиту" лица
која су добила статус свједока сарадника? Гдје је распоређен Зоран Томчић? Чиме је
кум Зорана Лазовића завриједио толико ваше повјерење да сте га поставили на позицију
савјетника директора Управе полиције? Гдје је распоређен Дејан Остојић? Да ли су га
на ту позицију квалификовали батињање и кажњавање учесника литија? Гдје су
распоређени: Тихо Горановић, Дарко Мађарић, Милован Павићевић, Милош Вучинић,
Јовица Речевић, Веселин Маговчевић, Драго Спичановић? Које сте критеријуме имали
приликом бирања људи којима највише вјерујете? Професионалност, досљедност,
узорност и моралне критеријуме нијесте, па нам објасните које критеријуме јесте. Гдје
вам је Симијановић, ваш активиста из Бара, ког сте представљали као америчког
званичника? Који вам је београдски таблоид омиљени и чиме сте завриједили ту
промоцију", питања су која су из Демократске Црне Горе поставили ГП УРА.

Тврде да када УРА одговори на ова питања, "биће јасно и ваше дјеловање у сектору
безбједности".

"А ради пуне информације дужни сте да образложите јавности зашто сте измишљали
терористичке нападе и потенцијално убиство патријарха? Је ли циљ био да се
митрополит Јоаникије повуче, а ви се ослободите одговорности? Нека јавност зна и да
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сте са ДФ-ом договарали партијске кандидате како бисте истрговали са независним
институцијама. Мислили сте да ће вам то проћи? Кад одговорите на ово, а нећете то
унапријед знамо, има тога још. Само полако", наводи се између осталог у реаговању.

УРА: Бечићу, да ли због страха од снимка из Београда напуштате европски курс?

Грађански покрет УРА саопштио је да сумња "да због неких озбиљних уцјена Алекса
Бечић напушта евроатлантски курс" и да "тјера УРУ да исто учини".

Из УРА су реаговали на наводе Демократске Црне Горе, која је између осталог поручила
"да док је Дритан Абазовић у Влади, да она не може бити експертска".

"Ако због пријетњи београдских таблоида о наводном снимку Алексе Бечића напуштате
европски курс, онда Ваша партија не заслужује иоле озбиљан одговор", наводе из УРА .

Додају да нијесу сигурни да је аутор саопштења Демократа схватио њихово претходно
саопштење, јер, како кажу, "нијесу мислили на синоћњи договор Бечића из изолације и
лидера ДФ-а, већ на прошлогодишњи Споразум лидера три побједничке коалиције".

"Апсурдно је да о везама са Вучићем причају они који склапају тајне договоре на измаку
првог Дана српског јединства", наводе из УРА.

Додају да је и домаћа и међународна јавност знају "да у Вучићевим фиокама нема нашег
потписа", али да сумњају "да због неких озбиљних уцјена Алекса Бечић напушта
евроатлантски курс и тјера УРУ да исто учини".

"До сада сте се као кукавице крили у изолацији, а сада се кријете иза администратора
страница и твитер ботова. Трепните ако сте уцијењени или ако вам је медијски тим отео
неко из Статисових медија. Чувамо и развијамо сектор безбједности, радо ћемо вам
пружити заштиту", закључују из УРЕ.
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Демократе: Мало је ко дотакао дно као УРА, да за Бечића постоји било шта давно
би било објављено

Демократска Црна Гора саопштила је да је "мало ко дотакао дно на јавној сцени Црне
Горе" као Грађански покрет УРА последњим иступом.

Демократе поручују да је та за њиховог лидера Алексу Бечића "било ко има било шта за
све ове године" да би то "давно објавио".

Они су реаговали на наводе ГП УРА која је питала да ли Бечић и Демократе "због страха
од снимка из Београда" напуштају европски курс.

"Питали смо се да ли ваше последње реаговање заслужује било какав одговор, јер
одавно се грађани Црне Горе без обзира на политичку припадност нијесу згрозили над
нечим као над вашим последњим реаговањем. Мало је ко дотакао дно на јавној сцени
Црне Горе као ви вашим последњим иступом. Дочекати да једној наводној европској и
емпанципаторској партији мјера истине и мјера ауторитета буде уредник Информера
Вучићевић и београдски таблоиди, може само неко ко је опијен мржњом, завишћу и
примитивизом. Изједначили сте себе са таблоидом, а можемо мислити шта тек Абазовић
мисли другима, када је овако спреман да огавно подмеће Алекси Бечићу за кога је јавно
изјавио да му је приијатељ. Што би наш народ рекао, очито да му поред таквих
пријатеља не требају непријатељи", наводи се у реаговању Демократа.

Истичу и да је за Бечића "било ко има било шта за све ове године давно би објавио".

"Али за разлику од Алексе Бечића кога мјесецима сатанизују београдски таблоиди,
господин Абазовић је пуних годину дана звијезда истих таблоида. Паметноме доста.
Међутим, ми нијесмо ви, немамо намјеру да се спуштамо на ваш ниво, већ вас остављамо
да се купате у Информерском друштву и блату. Макар је Црна Гора коначно сазнала ко
је црногорски Вучићевић. У свакој гадости нажалост има по нешто добро. Због поука за
будућност".
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Деморкате су позвале ГП УРА да одговори на питања, која су им већ поставили, како би
видјели грађани "да сте веома мутни баш на терену којим се бјесомучно хвалите".

"Зашто је Зоран Лазовић добио статус штићене личности и колико га припадника Управе
полиције обезбјеђује и ко су ти службеници? Ко држи Хотел Подгорицу и зашто тамо
припадници Управе полиције нијесу могли да угасе музику за вријеме ковид мјера? Гдје
су распоређени приправници тзв. Специјалног полицијског одјељења (СБПОК) који су
били у Лазовићевом тиму? Гдје тренутно ради син Зоран Лазовића који се гледао са
Вељком Беливуком у Црној Гори? Да ли је Љубо Миловић још увијек службеник полиције
или МУП-а? Гдје ради Марко Лазовић? Да ли је тачно да је он задужен за ,,заштиту“
лица која су добила статус свједока сарадника? Гдје је распоређен Зоран Томчић? Чиме
је кум Зорана Лазовића завриједио толико ваше повјерење да сте га поставили на
позицију савјетника директора Управе полиције? Гдје је распоређен Дејан Остојић? Да
ли су га на ту позицију квалификовали батињање и кажњавање учесника литија? Гдје су
распоређени: Тихо Горановић, Дарко Мађарић, Милован Павићевић, Милош Вучинић,
Јовица Речевић, Веселин Маговчевић, Драго Спичановић? Које сте критеријуме имали
приликом бирања људи којима највише вјерујете? Професионалност, досљедност,
узорност и моралне критеријуме нијесте, па нам објасните које критеријуме јесте. Гдје
вам је Симијановић, ваш активиста из Бара, који је анимирао људе у Бару да гласају за
Уру, ког сте представљали као америчког званичника? Који вам је београдски таблоид
омиљени и чиме сте завриједили ту промоцију?", закључује се у реаговању Демократа.

(Вијести)

Видети још: Црна Гора: ДФ и Демократе постигли договор о реконструкцији
Владе и избору чланова Тужилачког савета

Здравко Кривокапић: Размотрићу све иницијативе за унапређење рада Владе иза
којих стоји 41 посланик
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