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 Предсједник Владе Здравко Кривокапић казао је да питање да ли му је
прихватљиво да лидери Демократског фронта (ДФ) уђу у Владу, није само питање
за премијера, већ за све лидере других партија.

  "Знам само да се ништа није промијенило у односу на октобар прошле године.
Надам се да ће постојати разумијевање да ова Влада траје - не због политичара, већ
због грађана."   

Да ли лидери партија треба да уђу у Владу - то треба да буде договор
парламентарне већине, поручио је Кривокапић.

  

"Био сам задовољан почетком преговора, али сам у међувремену био изненађен
ставовима одређених партија."

  

"Треба да се окренемо будућности. Ко ће гђе да буде, то је најмање важно", казао је
премијер новинарима након обраћања током Дигиталног самита Западног Балкана у
Подгорици.
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Упитан хоће ли бити наставка преговора владајућих партија о реконструкцији Владе,
Кривокапић је рекао да је очекивао да ће након прва два састанка, трећи бити
"елегантан и врло кратак, с договором и конкретизацијом".

  
  

Ако сам ја проблем, врло једноставно то ријешите. Ако вам премијер не одговара -
смијените га. Ако вам Влада не одговара - разријешите је. Ако хоћете нове изборе -
кажите то грађанима

    

"Али, као што видите, ми знамо само да се укопамо у своје шанчеве, и онда свако из свог
гледа како да завади мене с потпредсједником Владе, Демократама и ДФ-ом. Ако сам ја
проблем, врло једноставно то ријешите. Ако вам премијер не одговара - смијените га. Ако
вам Влада не одговара - разријешите је. Ако хоћете нове изборе - кажите то грађанима",
поручио је Кривокапић.

  

Казао је како му се чини да се неке партије стварно припремају за пријевремене изборе.
"Ја о изборима не размишљам. То ме не интересује. Интересује ме сваки грађанин Црне
Горе."

  

Кривокапић је оцијенио да Скупштина не функционише више од три мјесеца и нагласио
да је највећи проблем Црне Горе правосуђе.

  

"Сви смо били свједоци како се главни специјални тужилац у емисији на ТВ Вијести
представља и као амбасадор и као адвокат једне политике и једног човјека. Овђе
није проблем Влада, ни њени резултати. Али је проблем што неко намјерно или
ненамјерно не жели да рјешава главне проблеме. Правосуђе је главни проблем.
Тужилаштво се понаша као четврта грана власти. Кад ријешимо те проблеме, онда
ће правда бити примарнија од тога гђе се ко налази", рекао је Кривокапић.

  

Казао је да Влада ради пуним капацитетом. "Покушавамо да урадимо све што је до нас.
Мислим да наредне три године треба мање да се бавимо политиком, а више економијом
и радом", додао је.

 2 / 3



Здравко Кривокапић: Ако вам премијер не одговара, смените га. Ако хоћете нове изборе, кажите то грађанима
среда, 13 октобар 2021 11:43

  

Потпредсједник Владе и лидер Грађанског покрета УРА Дритан Абазовић јуче је казао
да Демократска Црна Гора и Кривокапић треба да се изјасне да ли су за то да лидери
Демократског фронта уђу у Владу. Поручио је да се УРА већ изјаснила да је за
нестраначку владу.

  

(Вијести)
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