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Лидер коалиције "За будућност Црне Горе" Здравко Кривокапић објавио је на свом
Твитер налогу да очекује од свих који су остварили историјску победу против ДПС, да
покажу одговорност јер људи који су за њих гласали не разумеју њихове појединачне
интересе.

  

  

Кривокапић је нагласио да грађани не треба да имају разумевање за појединачне,
партијске интересе, јер су “тешком муком победили ДПС”.

  

“Зато се надам да ћемо сутра сви имати свест о томе да нам ваља пред народ изаћи”,
завршио је Кривокапић.
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Подсећамо, након завршетка избора где је опозиција остварила већину за формирање
владе, још увек није одлучено ко ће бити нови премијер, нити како ће влада изгледати.
Лидер коалиције УРА, Дритан Абазовић предложио је да кандидат за премијерско место
буде Здравко Кривокапић, али су представници Демократског фронта то одбили, и
затражили од Кривокапића да објасни захтеве Абазовића. Абазовић је, као компромисно
решење, предложио да ни он сам не добије министарску позицију у новој црногорској
влади, али ни није задовољило лидере Демократског фронта.

  
  

neravnopravnoj borbi pobijedili jedan retrogradan režim. Zato se nadam da ćemo sjutra svi imati
svijest o tome da nam valja pred narod izaći!”

  — Zdravko Krivokapić (@ZdravkoKrivokcg) September 22, 2020    

У манастиру Острог завршен је вечерас састанак митрополита црногорско-приморског
Амфилохија и епископа будимљанско-никшићког Јоаникија са носиоцима листа и
политичким лидера досадашњих опозиционих партија. Састанку су присуствовали
носилац изборне листе “За будућност Црне Горе” Здравко Кривокапић, лидер коалиције
“Црно на бијело” Дритан Абазовић, лидери Демократског фронта Андрија Мандић и
Милан Кнежевић, представници Демократске Црне Горе као и председник СНП-а
Владимир Јоковић.  Повод састанка била је жеља представника СПЦ да помогну у
превазилажењу проблема који последњих дана отежава договор око формирања
црногорске Владе, али до договора није дошло.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Нова.рс: Свађа на Острогу – ДФ тражио од Кривокапића да „упути
извињење Вучићу“; Кнежевић викао на Амфилохија; Абазовић се одрекао
министарске позиције; Грађани најавили окупљање за сутра испред парламента

  

Подгорица: Уочи конститутивне седнице парламента, одржан састанак
митрополита Амфилохија са лидерима досадашњих опозиционих партија: Вијести:
Абазовић предложио Кривокапића за премијера – Демократски фронт одбио
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https://twitter.com/ZdravkoKrivokcg/status/1308514140361760773?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.nspm.rs/hronika/nova.rs-svadja-na-ostrogu-%E2%80%93-demokratski-front-trazio-od-krivokapica-da-uputi-izvinjenje-vucicu-knezevic-vikao-na-amfilohija-abazovic-se-odrekao-ministarske-pozicije-gradjani-uputili-apel-za-okupljanje-sutra-ispred-parlamenta.html
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