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Неколико стотина грађана, који се противе иницијативи за формирање мањинске владе,
протестовало је вечерас у Подгорици. Са скупа је поручено да ће окупљање бити
настављено и сутра с циљем одбране победе на изборима 30. августа 2020. године.
Протести грађана одржани су и у Бијелом Пољу, Беранама, Никшићу, Бару, Колашину,
на Жабљаку.

  

  

Прилази згради Владе су били затворени, а окупљени грађани су блокирали саобраћај
на булеварима Светог Петра Цетињског и Станка Драгојевића. Окупљени испред зграде
Владе у Подгорици су се након протеста упутили ка мосту „Миленијум“, где су кратко
блокирали саобраћај.

  

Није познато ко је организатор окупљања, а партије које су јавно подржале актуелну
Владу и премијера Здравка Кривокапића тврде да не стоје иза протеста.

  

Слободан Булајић из Михољског збора је казао да је и УРА, као и друге партије, у
изборној кампањи саопштавала да неће са Демократском партијом социјалиста након
избора. "Сад је јасно да је УРА била тројански коњ", казао је он.
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Истакао је да лидер те партије и потпредсједник Владе Дритан Абазовић "све руши
враћајући Мила и његову тиранију." Позвао је и политичаре да им се придруже.

  

"Узео си паре, Дритане" узвикивали су грађани. Прилази згради Владе су затворени, а
окупљени су током скупа блокирали саобраћај на булеварима Светог Петра Цетињског и
Станка Драгојевића.

  

Он је подсетио да је УРА, као и друге партије, у изборној кампањи саопштавала да након
избора неће са Демократском партијом социјалиста.

  

На скупу у Подгорици су били посланици Демократа и Праве Црне Горе, Данило
Шарановић и Марко Милачић, као и саветници председника Скупштине Алексе Бечића.

  

Колашин: Протест грађана, била блокирана магистрала испод Бабље

  

Неколико десетина грађана Колашина, од 19 сати, блокирали су на неко вријеме
магистралу испод Бабље греда изражавајући протест због инцијативе за формирање
мањинске Владе.
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  “Збивања на политичкој сцени минулих дана можемо назвати само издаја. Учесник утоме је политичка групација УРА. Од њих смо очекивали да стану на крај криминуалу ,корупцији , миту…Данас смо у ситуацији да они траже савезнике у онима, који су се 30година тиме бавили, а то је ДПС на челу са Милом Ђукановићем. Не смијемо дозволитибрање Владе”, поручено је са окупљања.  Вечерашња блокада магистрале трајала је пола сата, а најављено је да ће се на истоммјесту и у исто вријеме окупити и сјутра. Окупљени су узвикивали “Не дамо побједу” иСви, сви”.  (Агенције)  
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