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Разговори о формирању нове Владе Црне Горе иду планираном динамиком, рекао је
мандатар Здравко Кривокапић.

  

"Мој императив у тим разговорима је био, јесте и биће примена изборне воље грађана...
не бежећи од свих демократских опција које су на столу", објавио је он на Твитеру, уз
поруку да "Црна Гора мора да се мења".

  

  

Коалиција, коју чине "За будућност Црне Горе", "Црно на бијело" и "Мир је наша нација"
има већину од 41 посланика међу укупно 81. Избори су били 30. августа, а Кривокапићу
је председник Црне Горе Мило Ђукановић мандат за састављање владе дао 8. октобра.

  
  

Razgovori o formiranju nove Vlade CG idu planiranom dinamikom. Moj imperativ u tim
razgovorima bio je, jeste i biće primjena izborne volje građana. Sve ću učiniti da se to i desi, ne
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bježeći od svih demokratskih opcija koje su na stolu! CG mora da se mijenja!

  — Zdravko Krivokapić (@ZdravkoKrivokcg) October 24, 2020    

Међутим, медији тврде да фомирање владе иде тешко, јер се три разнородне коалиције
које чине парламентарну већину, не слажу о расподели места у будућој влади.

  

Ако би се избори поновили, по истраживању агенције "Дамар", однос снага власти и
опозиције остао би приближно исти тако што би и Демократска партија социјалиста и
коалиција "За будућност Црне Горе" освојиле нешто мање гласова него 30. августа, док
би већу подршку имале коалиције "Мир је наша нација" и "Црно на бијело".

  

За ДПС би гласало 32,5 одсто бирача на изборима да су били у првој половини октобра,
што је пад од 2,6 одсто у односу на 30. август, док би коалиција коју је предводио
Здравко Кривокапић освојила 28,8 подршке, што био пад од 3,7 одсто.

  

На другој страни, за коалицију Алексе Бечића у првој половини октобра гласало би 15,8
одсто бирача што је раст од 3,3 одсто, док би савез УРА и Цивиса Дритана Абазовића
добио подршку 11 процената бирача, што је 5,5 одсто више у односу на изборе 30.
августа.

  

По истраживању, које је на захтев Организације КОД спровела агенција "Дамар" међу
1.000 испитаника, највећу просечну оцену добили су
лидери Демократске Црне Горе Алекса Бечић и Грађанског покрета УРА Дритан
Абазовић - 
обојица су оцењена са
3,14
, а следе
Здравко Кривокапић (3,03) 
и
митрополит црногорско-приморски Амфилохије (2,85).

  

Према резултатима истраживања Нове српске политичке мисли с почетка октобра,
међутим, рејтинзи политичких странака и лидера су нешто другачији. Наиме,
истраживачи НСПМ нашли су да грађани Црне горе
лидера 
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Демократске Црне Горе Алексу Бечића 
оцењују просечном са 
3,68
,
лидера УРА Дритана Абазовића 
оценом
3,83
,
Здравка Кривокапића
са
3,70
, док се
Митрополит Амфилохије 
котира најбоље - његов просек, ако се пита црногорско грађанство, износи чак 
4,12.
 

  

Комплетне резултате истраживања јавног мнења НСПМ из октобра месеца можете
погледати ОВДЕ .

  

(Бета, Н1, НСПМ) 
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http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/crna-gora-oktobar-2020-sve-se-preokrenulo.html

