
Одржана конститутивна седница парламента Црне Горе; Алекса Бечић нови председник Скупштине, Здравко Кривокапић подржан за мандатара Владе
среда, 23 септембар 2020 17:30

У Подгорици одржана конститутивна седница Скупштине Црне Горе. На седници
су верификовани мандати 81 посланика. Сви посланици нове парламентарне
већине подржали су лидера коалиције "За будућност Црне Горе" Здравка
Кривокапића за мандатара за састав нове Владе Црне Горе. Седници н
ије присуств
овао председник Црне Горе Мило Ђукановић.

  

    

Бечић изабран за председника Скупштине

    

Лидер коалиције "Мир је наша нација" и предсједник Демократске Црне Горе Алекса
Бечић изабран је за предсједника Скупштине Црне Горе.

  За његово именовање гласало је 45 посланика, а против је био један посланик,, док је
25 било празних листића било.   "Заклињем се да ћу дужност вршитит по Уставу и
закону, честито, одговорнмо и савјесно, тако ми Бог помогао", рекао је Бечић након
гласања.   
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Део посланика Демократског фронта није присуствовао интонирању државне химне
Црне Горе на почетку данашње конститутивне сједнице 27. сазива Скупштине Црне
Горе.

  

Седницом председава најстарији посланик Миодраг Лекић ("Мир је наша нација"), коме
помаже најмлађи, Максим Вучинић из коалиције "За будућност Црне Горе".

  

На конститутивној седници верификовани су мандати 81 посланика.

  

Социјалдемократе и Бошњачка странка су освојиле по три мандата, СДП два, "Црно на
бијело" четири, Албанска коалиција - Једногласно један мандат, ДПС 30, коалиција "За
будућност Црне Горе" 27, Албанска листа један, и коалиција "Мир је наша нација" десет
мандата.

  

"Све изборне радње су спроведене у складу са законом, захваљујем свима који су у томе
учествовали. Представници међународних организација су пратили изборе и нису
утврдили веће неправилности. Акредитованих медија је било 35", саопштио је
председник Државне изборне комисије Алекса Ивановић.

  

Подршка да Кривокапић буде мандатар

  

Сви посланици нове парламентарне већине подржали су лидера коалиције "За
будућност Црне Горе" Здравка Кривокапића за мандатара за састав нове Владе Црне
Горе, саопштено је из Грађанског покрета УРА и Демократске Црне Горе.

  

Они су објавили фотографије документа са потписима 27 посланика коалиције "Мир је
наша нација", 10 посланика коалиције "Мир је наша нација" и четири посланика коалиције
"Црно на бијело", са захтјевом предсједнику државе Милу Ђукановићу да Кривокапића
предложи за мандатара.
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Svi poslanici nove parlamentarne većine podržali su profesora @ZdravkoKrivokcg  za
mandatara za sastav nove Vlade Crne Gore. 
pic.twitter.com/8nUwBWXnAa

  — Građanski pokret URA (@pokretura) September 23, 2020    

Кнежевић: Подржавамо избор Бечића и Кривокапића

  

Демократски фронт подржао је раније данас да лидер коалиције "Мир је наша нација"
Алекса Бечић буде председник Скупштине, а носилац листе коалиције "За будућност
Црне Горе" Здравко Кривокапић за мандатар будуће Владе, изјавио је посланик ДФ-а
Милан Кнежевић на конститутивној седници Скупштине.

  

"Нас не интересују фотеље, интересује нас само будућност Црне Горе и свих њених
народа", казао је Кнежевић.

  

Председавајући Миодраг Лекић је позвао да се достави писани предлог десет
посланика, како би се изјаснили о предлогу ДФ-а.

  

Абазовић: Прихватљив предлог ДФ-а

  

Лидер коалиције "Црно на бијело" Дритан Абазовић рекао је раније данас да је предлог
ДФ-а апсолутно прихватљив за ту коалицију.

  

"Да не би било да смо се договарали, ја остајем човек од речи. Дошао сам са предлогом
који се тиче мандатара. Ако се задовоље пословничке форме, можемо да приступимо
избору председника скупштине из редова Демократа, Алексе Бечића, а да након тога
формализујемо и кандидатуру за новог мандатара", казао је Абазовић.

  

Седници осим посланика присуствује и омбудсман Синиша Бјековић, председница
Врховног суда Весна Мединца, председавајућа Уставног суда Десанка Лопичић и в.д.
врховног државног тужиоца Ивица Станковић. 
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Он је казао да се на изборима 30. августа у Црној Гори први пут десила демократска
промена власти, те да не жели "да нико буде поражен"

  

"Ако неко мисли да је слобода која су добили мало, ја не знам шта је онда велико. Црна
Гора је држава свих нас. Битан је интерес народа, али сви морамо да дамо свој
допринос", навео је Кривокапић, а преносе Вијести.
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Он је поручио да увек треба тражити најбоље решење.

  

"Треба градити Црну Гору која ће бити светли примјер свима у окружењу. Процес није
лак и једноставан", казао је Кривокапић.

  

На питање хоће ли влада бити експертска, Кривокапић је одговорио да реалност
налаже да се праве одређени уступци.

  

"Нова влада треба да буде влада поверења и да јој грађани верују. Нећемо делити
грађане ни по нацији, ни по вери", рекао је Кривокапић.

  

Он је истакао да је погрешна перцепција да митрополит црногорско–приморски
Амфилохије и епископ будимљанско-никшићки Јоаникије кроје судбину Црне Горе,
наводећи да су се они ту нашли као помиритељи.

  

Обавеза нове власти је да Црна Гора личи на Луксембург, где је нулта толеранција на
корупцију, поручио је.

  

"Ја сам толико радостан данас да се трудим да не пустим сузу", казао је Кривокапић.

  

„Побиједио је народ. Није побиједио ни Здравко, ни било која партија, него воља и
одлучност народа“, истакао је Кривокапић.

  

Он је додао да ником није битан лични и партијски интерес, већ интерес народа Црне
Горе.
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„Црна Гора ће бити дргачија. Сви морамо дати свој допринос“, истакао је Кривокапић.

  

Кривокапић је подигао чашу у знак захвалности црногорском народу.

  

„Ако неко мисли да је слобода мало што смо добили, ја сматрам да већег добитка нема.
Ово је побједа цјелокупне Црне Горе“, казао је он.

  

  

Бечић предложен за предсједника Скупштине, подршка и од БС, ДПС, СД, СДП и
ЛП неће подржати његов избор

  

У току је конститутивна сједница новог сазива Скупштине на којој треба да буде изабран
њен предсједник

  

У току је конститутивна сједница новог сазива Скупштине на којој треба да буде изабран
њен предсједник.

  

Посланик ДПС-а Милош Николић казао је да ће та партија поводом предлога да Бечић
буде предсједник Скупштине "ДПС имати неутралан став".

  

"Нећемо гласати ни за Бечића, али ни против", рекао је Николић.
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  Посланик Либералне партије Андрија Поповић казао је да постоји бојазан да ће доћи "додезинтеграције Црне Горе, губитка нашег суверинитета".  "Вјерујемо да ћемо сви ми у овом новим политичким околностима допринос да се ЦрнаГора сачува, да тај очекивани попис становништва 2021. неће бити неки импулс да ЦрнаГора изгуби државни статус и постане дио неке друге државе", рекао је Поповић.  Он је честитао Бечићу на избору предсједника парламента, али најавио да га Либералнапартија неће подржати.  "Разлог можда лежи у прошлости, то је посланик који у протеклом мандату није долазиона сједнице", рекао је Поповић, додајући да нова опозиција треба да се замисли да лиуопште треба да долази на скупштинска засиједања.  
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  Лидер и посланик СНП-а Владимир Јоковић рекао је да "нико не треба да брине одржавно-правном статусу Црне Горе.  "Црна Гора је једнако свих њених грађана. Неки су нажалост референдум 2006- узеликао само своје, а прије тога на референдуму 1992. гласали за заједничку државу", рекаоје Јоковић.  Најавио је да ће СНП гласати да Бечић буде предсједник Скупштине.  Посланик ДФ-а Милан Кнежевић рекао је да су грађани након 30. августа видјели "да сеништа апокалиптично није десило".  
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  "Нити сам Зету однио у Крушевац, нити Подгорицу у Пирот... нити сам кренуо да рушимтериторијални интегртитет и независност Црне Горе. Саопштавамо да што се тиче ДФ-атериторијална независност и интегритет Црне Горе су неупитни и бранићемо јеодлучније него што сте је бранили ви", рекао је Кнежевић и потврдио да ће посланицикоалције "За будућност Црне Горе" гласати за именовање Бечића за предсједникапарламента.  Он је поновио да "Владу неће састављати ни концерн Вијести, ни они који су и приједанашњег сазива покушали да од Срба направе реметилачки фактор".  
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  Милош Конатар у име платформе "Црно на бијело" рекао је да дају подршку Бечићу.  "Он ће имати задатак да покаже како истински треба да функционише једнаинституција. У претходном сазиву та институција и предсједавање доживјело је идотакло најниже гране", рекао је Конатар.  Посланик Социјалдемократа Иван Брајовић рекао је да вјерује да ће "сви заједнодопринијети на јачаку институција и унапређујемо живот у Црној Гори".  "Ми смо ту, дали смо квору, учествоваћемо у свим сједницама и нећемо бојкотоватипарламент", рекао је Брајовић и казао је да његова партија неће подржати предлог даБечић буде предсједник Скупштине.  Посланик Бошњачке странке Ервин Ибрахимовић је рекао да ће та партија подржатиизбор Бечића за предсједника пармалемнта.  Посланица СДП-а Драгиња Вуксановић Станковић казала је да ће та партија приликомгласања за предлог да Бечић буде предсједник Скупштине бити уздржана.  
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  Милан Кнежевић: ДФ подржава избор Алексе Бечића за председника Скупштине иЗдравка Кривокапића за мандатара  Подгорица -- Упркос најавама да би консултативна седница црногорске скупштине моглада буде прекинута одмах по верификацији мандата, то се можда ипак неће догодити.  Подсетимо, због тога што лидери опозиционих партија које су однеле највише гласова нацрногорским парламентарним изборима нису успели данима да дођу до договора ко ћебити председник Скупштине, а ко мандатар, подгоричким Вијестима је стигла потврда даће седница бити прекинута.  

  Међутим, одмах након што је прочитан извештај Државне изборне комисије, кренула јеполемика међу посланицима управо оних коалиција које нису могле да се договоре окосастава челних људи државе.  Најпре се јавио за реч посланик Демократског фронта, који је у оквиру Коалиције Забудућност Црне Горе, који је рекао да жели да свима стави до знања да његова партијанеће бити та која је опструисала формирање власти и да ће подржати Алексу Бечића запредседника Скупштине Црне Горе, а Здравка Кривокапића за мандатара за саставнове владе.  "Подржавамо Здравка Кривокапића за мандатара да би елиминисали све сумње да суСрби ти који ће опструисати формирање власти. Не интересују нас фотеље, већ самобудућност Црне Горе. Подржавамо да Алекса Бечић буде председник Скупштине, аЗдравко Кривокапић мандатар", готово је викао посланик ДФ Милан Кнежевић.  Потом се посланицима и председавајућем обратио Дритан Абазовић из коалиције Црнона Бијело. "Оно што је саопштено из коалиције За будућност Црне Горе је прихватљиво.И ја сам се припремио, што се мене тиче то је прихватљиво. Ако дозволе пословничкеформе, можемо да кренемо на избор за председника скупштине и мандатара. Нек нам јесретно...", казао је он.  На послетку се јавио и поменути Бечић, који је рекао да ће нова власт бити прозападна,процрногосрка, а пре свега истински помирљива. "Разумео сам, и од Кнежевића иАбазовића...Договор кућу гради. Власт припада ономе ко има више од 41 посланика, а јаверујем да ћемо имати и више, што ће се показати до краја дана. Што се тичеДемократске Црне Горе ми смо за договор. Ако сматрају да треба да формализујемодоговор за председника и дамо потписе за предлог да професор Кривокапић будемандатар, то чемо учинити", поручио је Бечић.  Тако је испало да су лидери опозиције једни од других у парламенту чули да ћеподржати једни друге, и да би Скупштина могла да добије председника, а Црна Горамандатара за састав нове владе.  Седница додуше још није готова, тренутно је одређена пауза како би се нашла замена заоне посланике који су претходно поднели оставке на добијена посланичка места.  Абазовић: Прихватљив предлог ДФ-а  Лидер коалиције "Црно на бијело" Дритан Абазовић рекао је да је предлог ДФ-аапсолутно прихватљив за ту коалицију.  "Да не би било да смо се договарали, ја остајем човек од речи. Дошао сам са предлогомкоји се тиче мандатара. Ако се задовоље пословничке форме, можемо да приступимоизбору председника скупштине из редова Демократа, Алексе Бечића, а да након тогаформализујемо и кандидатуру за новог мандатара", казао је Абазовић.  Седници осим посланика присуствује и омбудсман Синиша Бјековић, председницаВрховног суда Весна Мединца, председавајућа Уставног суда Десанка Лопичић и в.д.врховног државног тужиоца Ивица Станковић.  На дневном реду заседања парламента су четири тачке:  - Извештај Државне изборне комисије о резултатима за избор посланика  - Избор председника Скупштине  - Утврђивање броја потпредседника и избор потпредседника Скупштине  - Избор председника и чланова Административног одбора  ПОДГОРИЦА - Почела конститутивна седница 27. сазива црногорског парламентана којој би требало да буде изабран председник Скупштине Црне Горе.   Седницомпредседава најстарији посланик, лидер Демоса Миодраг Лекић.Број потпредседникапарламента биће утврђен на седници. Дневним редом је предвиђен и избор председникаи чланова Административног одбора. Црногорски парламент има 81 посланика, а три победничке коалиције, које преговарају оформирању нове власти у Црној Гори, имају укупно 41 мандат.
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Одржана конститутивна седница парламента Црне Горе; Алекса Бечић нови председник Скупштине, Здравко Кривокапић подржан за мандатара Владе
среда, 23 септембар 2020 17:30

  Према званичним изборним резултатима које је саопштила Државна изборна комисија,коалиција "Одлучно. ДПС - Мило Ђукановић" освојила је 30 мандата, коалиција "Забудућност Црне Горе" 27, коалиција "Мир је наша нација" десет, а платформа "Црно набијело", четири. Бошњачка странка и Социјалдемократе имаће по три посланика, аСоцијалдемократска партија два. По једног представника имаће Албанска листа "НикЂељошај- Генци Ниманбегу" и коалиција "Једоногласно".  Бирачко право је имало 540.026 особа, а гласало је 413.894 грађана.  ДПС је, иначе, и даље појединачно најутицајнија странка, али не може самостално даформира власт.  Иако су позване да се прикључе трима победничким коалицијама договор са мањинскимстранкама за сада није постигнут.  Иначе, Бошњачка странка има три посланика, а две албанске листе по једног.  Конститутивну седницу је сазвао досадашњи председник Иван Брајовић, а наконконсултација са представницима парламентарних странака.  На дневном реду заседања парламента су четири тачке:  - Извештај Државне изборне комисије о резултатима за избор посланика  - Избор председника Скупштине  - Утврђивање броја потпредседника и избор потпредседника Скупштине  - Избор председника и чланова Административног одбора   Први принцип деловања нове власти ће бити да уредимо државу - нећемо се светити иније битан било чији интерес осим интереса грађана, поручио је лидер коалиције "Забудућност Црне Горе" Здравко Кривокапић у обраћању новинарима у Скупштини ЦрнеГоре.  (Агенције)  
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