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 Односи Србије и Црне Горе иду узлазном линијом, каже председник црногорског
парламента Иван Брајовић и наводи да искуство из прошлости говори да треба бити
опрезан са доношењем декларација.

  Упитан да прокоментарише припрему Декларације о заштити српској језика и идентита
Срба у региону и да ли мисли да су идентитет и српски језик угрожени у Црној Гори,
Брајовић је рекао да у Уставу Црне Горе и законима постоји дефинисана заштита права
на језик.

  

- Мислим да Црна Гора треба да буде афирмативан пример за те случајеве. Када сте
поменули декларацију, морам да кажем да и декларације и меморандуми, како имам
искуство из наше ближе прошлости, указују да треба бити опрезан са њима - рекао је
Брајовић за РТС.

  

Говорећи о положају црногорске мањине у Србији и српске у Црној Гори, он је рекао да
би волео да Црногорци у Србији буду лојални Србији, али да не забораве матицу.
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- Исто мислим и за грађане Србије у Црној Гори. Ту причу о лошем положају мислим да
пласирају они који национално изјашњавање желе да користе за лагодно политичко
позиционирање у систему и не доприносе добрим односима две државе - поручио је
председник црногорског парламента.

  

Афера "државни удар" не оптерећује две земље

  

О случајевима попут афере државни удар, каже да су комплексни, да не спадају у домен
законодавне власти, али да не мисли да оптерећују односе две земље.

  

- Неопходна и веома важна је сарадња наших правосудних органа. Случај државни удар
оптерећује политику у Црној Гори. Тај судски случај доступан је свима, имамо јавно
пренос суђења и једна чекамо да се оконча и да добије судски епилог - рекао је
Брајовић.

  

Упитан да ли мисли да ће се Мило Ђукановић кандидовати за председника Црне Горе,
Брајовић је рекао да ће то бити само Ђукановићева одлука, али ако одлучи да се
кандидује, верује да ће бити председник Црне Горе.

  

(Танјуг)
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