
Подгорица: Победничке коалиције у Црној Гори сачиниле споразум о усвајању пет закона, у фокусу закон о лустрацији
четвртак, 26 новембар 2020 13:53

Лидери три победничке коалиције "За будућност Црне Горе", "Мир је наша нација" и
"Црно на бијело", Здравко Кривокапић, Алекса Бечић и Дритан Абазовић, сачинили су, у
сусрет изгласавању новог сазива Владе Црне Горе, Споразум о програмским
приоритетима експертске владе, који обухвата 13 тачака.

  

  

Споразум, у који је Дан имао увид, подразумева усвајање пет закона, и то о пореклу
имовине, лустрацији, закона о Влади, о Скупштини, као и закона о планирању
простора и изградњи објеката.

  

Предлог споразума је пре неколико дана мандатару Здравку Кривокапићу и
председнику црногорског парламента Алекси Бечићу упутио Грађански покрет УРА.

  

Најновији споразум обухвата и доношење у што краћем року измена и допуна Закона о
слободи вероисповести, с акцентом на укидање спорних чланова, као и наставак
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преговора са Европском унијом, с циљем остваривања напретка у поглављима 23 и 24.

  

Предвиђа се и консолидација јавних финансија уз пресек затеченог стања у тренутку
преузимања власти, одлучна борба против корупције и организованог криминала, уз
пооштравање казнене политике из ових области, доношење хитних мера за борбу против
пандемије коронавируса.

  

Предвиђа се и темељна реформа изборног законодавства и стварање услова за
одржавање првих фер и слободних избора, измена, допуна и ревизија свих
дискриминаторских законских и подзаконских аката, са приоритетом доношења у што
краћем року измена и допуна Закона о слободи вероисповести с акцентом на укидање
спорних чланова.

  

Споразум око којег су се тројица лидера усагласили као приоритет у раду будуће владе
предвиђа и доношење низа нових системских закона, почевши од приоритетних: закон о
пореклу имовине, закон о лустрацији, закон о Влади, закон о Скупштини, закон о
планирању простора и изградњи објеката, спровођење сета мера из области заштите
животне средине с циљем брендирања Црне Горе као еколошке државе, као и реформе
у низу других области, у економији, здравству, образовању, државној управи, екологији.

  

(Фонет, Н1) 
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