
Амбасадор Србије у Подгорици: Не мешамо се, нити ћемо се мешати у унутрашња питања Црне Горе, коју сматрамо најближом државом
петак, 06 март 2020 21:14

 Амбасадор Србије у Подгорици Владимир Божовић изјавио је да се Србија не меша,
нити ће се мешати у унутрашња питања Црне Горе коју сматра најближом државом и са
којом жели најбоље могуће односе.

  

  Он је, на састанку са председником Скупштине Црне Горе Иваном Брајовићем,
говорећи о Закону о слободи вероисповести изразио уверење да ће се дијалогом доћи
до резултата и излаза из актуелне ситуације и оценио да постоји простор да се разлике
превазиђу.   

„Србија се не меша, нити ће се мешати у унутрашње ствари Црне Горе, коју сматра
најближом државом са којом жели најбоље могуће односе, засноване на међусобном
поштовању“, рекао је Божовић.

  

Како је навео, Црна Гора је суверена, самостална и држава која уређује и води своју
спољну и унутрашњу политику, и то Србија уважава и поштује.

  

Божовић је, како је саопштено из парламента, Брајовићу пренео поздраве српских
званичника, пре свега председнице Скупштине Србије Маје Гојковић.

  

Он је казао да ће се током мандата посветити унапређењу политичких, економских,
привредних и културних односа две државе.
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Брајовић је казао да је након усвајања Закона о слободи вероисповести било доста
неодмерених изјава, али да Србија и Црна Гора у даљем процесу европске интеграције,
кроз сарадњу и међусобно поштовање треба да превазиђу сва неразумевања.

  

Он је пожелио Божовићу успешан мандат и навео да је уверен да ће својим
дипломатским ангажманом допринети да се односи Србије и Црне Горе доведу до нивоа
обостраног разумевања и поштовања.

  

Брајовић је нагласио да је Црна Гора посвећена развоју добросуседских односа са свим
државама региона са којима гради сарадњу утемељену на интересима грађана, и
економској и географској упућености једних на друге.

  

Говорећи о политици проширења, он је навео да у спољно-политичком контексту приступ
Европској унији (ЕУ) представља приоритет Црне Горе и да ће наставити да пружа
Србији пуну подршку на том путу.

  

Брајовић је казао да је задовољан одличном парламентарном сарадњом која доприноси
даљем грађењу односа две државе.

  

(Бета)
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