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 Затекли смо безакоње, тиху опструкцији, заробљено правосуђе, на сваком кораку
доказе непотизма, празну касу - саопштио је данас предсједник Владе Црне Горе,
Здравко Кривокапић.

  

Он је то казао на презентацији поводом обиљежавања прве године рада Владе, на којој
се представљају резултати које је Влада постигла.

  
  

Затекли смо безакоње, тиху опструкцији, заробљено правосуђе, на сваком кораку
доказе непотизма, празну касу

    

"Послије годину дана, не знам одакле да кренем... Кад би причали о мјерљивим
резултатима, били би нам потребни дани приче. Затекли смо безакоње, тиху
опструкцији, заробљено правосуђе, на сваком кораку доказе непотизма, празну касу...
Они који нас данас критикују, оставили су нас без иједног уговора за набавку вакцина.
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То је, најблаже речено, недопустиво ако бринете о грађанима. Тврдим да ће ова Влада
остати као једна од најуспјешнијих у историји Црне Горе", истакао је Кривокапић.

  

Он је додао да је захвалан свима који их подржавају - "Демократској партији Црне Горе,
Грађанском покрету УРА, Позитивној Црној Гори и дјеловима посланика који припадају
Демократском фронту (ДФ) и Социјалистичкој народној партији (СНП)".

  

"Политичког ресетовања у Црној Гори више нема", рекао је премијер.

  

Од првог тренутка кренули смо у рјешавање горућег проблема - битке за здравље

  

Он је рекапитулирао догађаје који су обиљежили годину.
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"Нисмо прихватили фризирани ДПС-ов буџет. Повукли смо ризичан потез. Кад смо
задњег дана предали буџет, сви су нашли неке разлоге да то бојкотују. Тај буџет је
омогућио све ово о чему ћемо причати данас. Други преломни тренутак десио се у марту,
кад смо одлучили да уравнотежимо и здравље и економију, иако смо имали врло јасне
инструкције Института за јавно здравље (ИЈЗ). Одлучили смо се да контролом мјера не
уништимо микро и мала предузећа. Од првог тренутка кренули смо у рјешавање горућег
проблема - битке за здравље. У недостатку вакцина, користили смо сваки тренутак да
обезбиједимо вакцине по правилима, а не по мјерама договора. До данас смо у посједу
преко 1,3 милиона вакцина", рекао је Кривокапић.

  

Он је казао да су за девет мјесеци остварили 700 милиона еура прихода, што је како је
додао, пет пута више него 2020. године.

  

"Опредијели смо се да Тужилачки савјет има прво препоруке Венецијанске комисије, па
да онда мијењамо Закон о државном тужилаштву. Најтежи тренутак је тренутак
ауто-пута, кад морате донијети одлуку да потпишете анекс, у врло тешкој ситуацији.
Тада смо се опредијелили да ауто-пут буде завршен 30. новембра, а да накнадно дође
до поравнања. Он је грађевински завршен. Донијели смо мораторијум за ДУП Будве и
Бечића, како не би учинили тај град, градом бетона и кула", рекао је предсједник Владе.

  
  

Остварена је највећа запљена кокаина у историји Балкана, Влада је имала и објаву
највећег и најукоријењенијег посла у Црној Гори - шверца цигарета

    

Кривокапић је казао да је остварена највећа запљена кокаина у историји Балкана, и да
је Влада имала и објаву "највећег и најукоријењенијег посла у Црној Гори" - шверца
цигарета.

  

"Није се десило ниједно убиство током рада ове Владе, што се раније учестало
дешавало. Приговарају нам да смо се стално бавили црквом и религијом. Да јесмо, не
бисмо имали овакве резултате. Злуради, који постављају те тезе, не мисле добро Црној
Гори. Да ли се могло више - апсолутно увијек. Али с обзиром на околности и контекст -
мислим да нико није могао више. Ако у 2020. имате пад економије од 15,3 одсто, а ове
године раст од 12,4 - а ми очекујемо да ће бити 13 до 14 одсто - шта икоме више
објашњавати?", поручио је Кривокапић.
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Потребне су нам, као што је потпредсједник рекао, буџетске, а не Ловћенске страже

  

Он је казао да државе послује са суфицитом.

  

"То ће све обезбиједити да јавни дуг буде између 76 и 78 одсто. Потребне су нам, као
што је потпредсједник рекао - буџетске, а не Ловћенске страже. Европа сад даје
могућност да осјетимо снагу социјалне правде. Ова Влада не узима, већ даје - знање,
умијеће и жртву. Да би побиједили, не нудимо политике - јавне да - али нудимо политике
за бољитак Црне Горе. Упозорење свима - не дозволите грађани да се играју с овим
предложеним буџетом. Зато смо предвидјели да се гласа у пакету. Буџет је направљен
да буде одржив. Захваљујем свим министрима без изузетка, државним секретарима,
свим службеницима, свима који су подржали Владу, свима који су се противили њој.
Црна Гора се не може промијенити појединцем или неким премијером кога неки не воле.
Захваљујем грађанима на несебичној подршци, свима онима који су схватили да је
програм могућ. А ови програми су прављени за грађане - да остајете на својим
огњиштима, а да се они који су отишли - врате", рекао је Кривокапић.

  

Он се захвалио и својој породици.

  

"Она је трпјела и трпи и данас. Нека то буде мјера да би се Црна Гора вратила на прави
пут. Очекујем да ће се тужилаштво и судство окренути из мочваре у којој се налазе.
Свака наша сједница почиње причом о европским интеграцијама", рекао је Кривокапић.

  

На презентацији је пуштена видео порука потпредсједнка Владе, Дритана Абазовића
који је на службеном путу у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ).

  

(Вијести)
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