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Предсједник Владе Црне Горе Здравко Кривокапић данас је током премијерског сата
одговорајући на питање шефа Посланичког клуба Демократске партије социјалиста
(ДПС) и Либералне партије (ЛП), Данијела Живковића, рекао да он не види ништа од
"фараона, који свијетли као Сунце", а који је узурпирао цијелу Црну Гору, тако што је
довео тајкуне, уништио предузећа, распродао државну имовину…

  

  

"Пошто сте ме назвали одлазећим премјером, да вас подсјетим шта се то дешавало. 1997.
године појавила се свијетла тачка помирења Срба и Црногораца преточена у Народну
слогу који сте ви покрали. Знам како је та превара настала, једном кад постанете
преварант увијек сте преварант", рекао је Кривокапић у Скупштини Црне Горе.

  

Он је додао да је бизнисмен ДПС-а, "који је мафијаш", пријети директору Агенције за
заштиту животне средине.
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"Ви се сада правите немушти", казао је Кривокапић.

  

Живковић је питао Кривокапића "шта га подстиче да узурпира мјесто предсједника
Владе, које му више не припада".

  

  

"Да сам у праву говоре празне клупе са Ваше десне стране, јер какав однос према Вама
имају посланици већег дијела парламентарне већине говори то што данас нијесу
присутни на сједници", рекао је Живковић говорећи о посланицима Демократског
фронта (ДФ) који не присуствују Премијерском сату.
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Сједници присуствују посланици Покрета за промјене (ПзП) који имају посебан
посланички клуб – Бранко Радуловић, Бранка Бошњак и Владан Раичевић.

  

Кривокапић је, одговарајући на питање Живковића, казао је да се изборна превара
десила и током избора у Никшићу, те да су оставили касу у минусу два милиона еура да
би будућу власт приказали неспособном.

  

"Мислите да је народ заборавио на политичку корпуцију која је била на сваком кораку, а
завршавала се са наградама умотворцима тих корупција… Направљена је још једна
превара на предсједничким изборима, на којима је кандидат био Младен Бојанић, а у
томе су учествовали и Изборна комисја и Уставни суд", казао је Кривокапић.

  

Додао је и да је у Рожајама када је изабран Филип Вујановић за предсједника Црне
Горе, за само три сата евидентиран енорман број гласача, а у том периоду су "два џипа
пуна пара отишла пут Рожаја".

  

"Мислите да се то не зна. И онда ћушне садашњи предсједник тада новог да би постао
главни. То су игре које ви играте читавог живота", рекао је Кривокапић.

  

Питао је зашто није бивша власт расвијетлила убиство Душка Јовановића и довела до
правде сваки напад на новинара.

  

"То је оно што је очекивао народ. Зашто су полицијски службеници убијани у Црној Гори?
Је ли због тога што су се можда напокон освијестили? Зашто је афера прислушкивања
заташкана? Питате зашто се бавим политиком? Да сам желио као Ви, ја бих исто из
основне школе кренуо. Када сте ударили на цркву, тада се много људи прикључило
покрету да још једном не преварите народ и покрадете имовину", рекао је Кривокапић.

  

Поручио је да из ове Владе нико није ушао у било какву корупцију.
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Живковић је одговорио да је премијер, не само медицински, већ и политички феномен.

  

"Када сте професор на факултету и имате титулу доктора требало би да водите рачуна
о вокабулару који користите у Скупштини. Помињете предсједника (Мила) Ђукановића у
континуитету", казао је Живковић.

  

Рекао је да је Ђукановић на предсједничким изборима освојио 180.000 гласова, а Младен
Бојанић 111.000 гласова.

  

"У честим емотивним набојима да девалвирате достигнућа Ђукановића Ви заправо
говорите и о самом себи. Ви сте били, макар у неком дијелу, у саставу Владе тог
премијера Ђукановића. Ви сте од ове државе добили стан", рекао је Живковић.

  

Премијер је казао да оваквим приступом, да не говори чињеницама, Живковић
обесхрабрује бираче своје партије.

  

"Да ли сам стан добио по правилнику или вашем систему - ево вам стан или паре па
купујте ђе вам одговара, а то вратите у 5-6 рата. Да нијесам био ја ту, од тог
Акредитационог тијела не би било ништа, да сте имали неког другог, ко је радохоличар и
стручњак, не бисте мене поставили", казао је Кривокапић.

  

Живковић је одговорио да Кривокапић стан издаје и питао га је да ли је пријавио те
приходе.

  

Поменуо је и фармацеутске фирме у власништву премијерове породице.

  

Одговарајући Живковићу, премијер је казао да је уложио много више него што је добио и
додао "климајте главом, боље ће вам бити у Спужу кад будете тамо завршили".
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Реаговао је посланик ДПС, Петар Ивановић који је казао да премијер трећи пут на
Премијерском сату упућује њему коментаре.

  

"Све што има да ми каже нека ми каже у очи", поручио је Ивановић.

  

(Вијести)
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