
Вијести: Вучић и Ђукановић се крајем јуна тајно састали у Београду
недеља, 14 јул 2019 18:13

Председник Црне Горе Мило Ђукановић крајем јуна се састао са председником Србије
Александром Вучићем у Београду, сазнају “Вијести“.

  

  

Према тврдњама саговорника “Вијести“, председници су имали неформални састанак
током Ђукановићеве приватне посете Београду.

  

Из кабинета председника Србије “Вијестима“ нису одговорили да ли је Вучић у
претходна два месеца имао још неформалних сусрета са Ђукановићем, нити да ли је
договорена званична посета Ђукановића Србији.

  

Из Ђукановићевог кабинета нису потврдили, али ни демантовали да је састанак у
Београду одржан, наводећи да је “све на ту тему председник рекао у разговору за
Телевизију БН“.
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Ђукановић је прошле седмице за Телевизију БН казао да се са Вучићем чује чешће него
са председником Косова Хашимом Тачијем, наводећи да су то пријатељски разговори.

  

“То су разговори два државно одговорна човека. Разговори у којима се разликујемо по
одређеним питањима, али је оно прихватљиво зато што је подразумевајуће да и један и
други, и сваки следећи са којим разговарамо, покушавамо да примарно водимо рачуна о
интересима државе коју представљамо. Наравно, са свешћу да никада не можете
апсолутизовати интересе једне државе и да морате водити рачуна да ти интереси буду
компатибилни са оним што нам је заједнички регионални интерес, а то је стабилност”.

  

Ђукановић је тада казао и да односи са председником Србије нису захладили, али да
нису као што су били раније.

  

“Нису захладили наши односи. Састанака званичних и незваничних има, мало више је
било незваничних и није било тако давно, постоји комуникација”.

  

Коментаришући неслагања Србије и Црне Горе у вези са предлогом Закона о слободи
вероисповјести, Вучић је раније на О2 телевизији изјавио да је спреман да у Београду
угости Ђукановића како би разговарали о свему, уместо стварања проблема и тензија.
Из Ђукановићевог кабинета тада су одговорили да је позив за званичну посету са обе
стране трајно отворен.

  

Ђукановић је тада нагласио да ће проценити када је оптималан тренутак за његову
посету Београду, или Вучићеву Подгорици. Казао је да ће то бити прилика да се
разговора о свим питањима.

  

“Током више сусрета у последњих годину дана председник Вучић и ја разговарали смо о
посетама на највишем нивоу. Најтачније би се могло рећи да је позив обе стране
перманентно отворен. Проценићемо заједно кад је оптималан тренутак за моју посету
Београду, или Вучићеву посету Подгорици“.
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