Мило Ђукановић: Нећу поднети оставку, није се догодио никакав пад ДПС; Не плашим се кривични
среда, 30 септембар 2020 20:07

Председник Црне Горе Мило Ђукановић, гостујући у Прессингу, реаговао је на
бизнисмена Душка Кнежевића који га оптужује за вишегодишњу корупцију и који је јуче,
гостујући на Н1, навео да је ДПС-у дао милионе, рекавши да једва чека да се он врати у
Црну Гору. Не плаши се, каже, кривичних пријава које најављује и црногорска опозиција
против њега, а каже да је све време, за ових 30 година на власти, "беспоговорно
поштовао" уставно-правни систем Црне Горе.

Бизнисмен и председник Атлас групе Душко Кнежевић, гостујући јуче у емисији
Прессинг Југослава Ћосића, оптужио је Мила Ђукановића за вишегодисњу корупцију.
Каже да је спреман да одговара за оно што је урадио, али и да је Ђукановићу "боље да
напусти земљу што пре". "Мислим да је немогуће да Ђукановић остане на власти. Што се
мене тиче, ја сам спремио доста доказа, нећу стајати у обрачуну с Ђукановићем, док не
оде у затвор или напусти земљу", каже Кнежевић.

Реч је о човеку који је под неколико оптужница Специјалног тужилаштва у Црној Гори,
реч је о човеку који је био до пре 10 или 15 дана на међународној потерници Интерпола,
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реч је о човеку који је под строгом надзором у Лондону, лондонске власти су донеле
одлуку да му забрањују прилаз аеродромима и железничким станицама, да којим
случајем не би измакао њиховом надзору, у процедури је одлучивање о његовом
изручењу и сада такав човек изриче оцене и саопштава да он или официјелни шеф
државе неће бити на слободи када се он врати у Црну Гори, рекао је, осврћући се на
Кнежевића, Ђукановић.

"Мој одговор је да једва чекам да промени његов наум да бежи од правде, јер понављам
- реч је о одбеглом криминалцу, једва чекам да се врати у Црну Гору, једва чекам да
саопшти све то што има правосудним органима Црне Горе, а онда није тешко
претпоставити ко ће се где наћи - ко ће бити у затвору, а ко ће наставити да обавља
јавне функције у држави Црној Гори", рекао је гост Прессинга Н1 Сарајево.

Упитан да ли се боји кривичних пријава које и челници опозиције у Црној Гори најављују
против њега, Ђукановић одговара да их се не боји, јер је он човек који дуже од 30
година обавља јавне функције у Црној Гори, а да је све то време имао оштру
конкуренцију и често непримерену критику те конкуренције. Додао је да су често
оптужбе долазиле и са регионалних адреса "најчешће из Београда, али и од стране
пробеоградске опозиције у Црној Гори", а да се он трудио све време "да беспоговорно
поштује оно што је уставно-правни систем Црне Горе". Каже да нема зебњи, а да је реч о
једној грубој политичкој реторици чији је циљ да произведе резерву и анимозитет
бирачког тела према њему.

Убеђен сам да ће државни органи радити као и до сада и да неће судити на основу
нечињеничне политичке реторике, навео је саговорник Н1.

"Нећу поднети оставку, није се догодио никакав пад ДПС"

Мило Ђукановић поновио је да неће поднети оставку на функцију председника државе и
да ће свој мандат користити до краја.

"На овим изборима нисмо одлучивали о председнику Црне Горе. Имам врло чврсту
намеру да свој мандат до краја користим у циљу добробити државе на чијем сам челу'',
истакао је гост Прессинга.
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Говорећи о резултатима протеклих парламентарних избора у овој земљи, Ђукановић је
казао да је Демократска партија социјалиста на чијем је челу и даље најјача партија у
Црној Гори. Констатовао је да се догодило нешто што се уобичајено догађа у
демократским друштвима.

''Овде није реч ни о каквом паду нити је понајмање реч о паду било кога лично
укључујући и мене. Ја сам 2018. године изабрани председник Црне Горе на непосредним
изборима са освојених 54 посто подршке и са мандатом који ће трајати још нешто краће
од три године. На парламентарним изборима опет није се догодио никакав пад. Након
тридесет година на власти, Демократска партија социјалиста је заједно са коалиционим
партнерима освојила један мандат мање од нове парламентарне већине. Није се догодио
никакав недостојанствен исход за проевропску политку у Црној Гори. Догодило се нешто
што се уобичајено догађа у демократским друштвима. Црна Гора претендује да буде
демократско друштво'', рекао је Ђукановић за Н1.

Према његовим речима, све што се догађа након завршених парламентарних избора
показује склоност људи који предводе победничку коалицију да заправо коригују оно
што су биле њихове предизборне најаве.

Казао је да прихвата вољу грађана и да неће опструирати формирање нове власти.
''Било је најава од политичке конкуренције да ће се досадашња власт бавити неким
постизборним политичким инжињерингом. Од прве изјаве на дан избора након што су
први резултати стигли, саопштио сам да прихватамо вољу грађана и да нећемо
опструирати формирање нове власти'', рекао је поручивши да је последњи мандат на
месту предсједника странке добио крајем прошле године, као и да ће трагом изборних
резултата бити одржан ванредни страначки конгрес где ће се разговарати о свим
питањима па и о кадровским променама.

"Бранићемо Црну Гору у парламенту, а ако треба и на другим местима"

"Бранићемо Црну Гору на начин на који се држава може бранити, пре свега политички у
Парламенту, али ако треба бранићемо и на другим местима. Казао сам да ћемо се свим
средствима супротставити било коме ко покуша да угрозни државу Црну Гору и нашу
слободу'', навео је Ђукановић.
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Како је рекао, ако би промена власти подразумевала угрожавање државног статуса,
онда би одговор био борба свим средствима. ''Говоримо у претпоставкама, ја не верујем
да ће тога доћи већ да ћемо имати прилику да у парламентарној борби водимо дијалог
око тога којим ће правцем и динамиком Црна Гора кретати ка циљевима. Ако би промена
власти подразумевала угрожавање државног статуса, онда је мој одговор овакав како
сте сами интерпретирали. Против угрожавања државности Црне Горе и наше слободе
борићемо се свим средствима укључујући и она средства која су користили наши преци у
одбрани црногорске државе и црногорске слободе'', додао је он.

(Н1)

Видети још: Душко Кнежевић у „Прессингу“: Ђукановићу и ДПС сам дао
милионе, опозицији нисам помагао финансијски; Нећу стати док он не оде у затвор
- или напусти земљу
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