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 Министар спољних послова Црне Горе Срђан Дармановић изјавио је да верује да ће
Црна Гора наћи политичко решење за превазилажење тренутних проблема са Србијом

  

  Он је истакао да, ако би проценили да је безбедност државе угрожена у НАТО-у, има
механизама које би могла Црна Гора да користи, преноси портал ЦдМ.   

На питање да ли је Црна Гора ступила у контакт са НАТО савезницима у контексту
нарушене безбедносне ситуације у земљи и уплитања Србије у унутрашње ствари Црне
Горе Дармановић је нагласио да не види да за тим постоји потреба.

  

“Не видимо да постоји потреба за неким алармирањем у вези са тренутним
несугласицама које тренутно имамо са Србијом. Али, наравно, уколико би проценили да
је видно угрожена безбедност земље, постоје многи механизми унутар НАТО-а који могу
да се користе”, казао је он на конференцији за новинаре са министром спољних и
европских послова Хрватске Горданом Грлићем, преноси црногорски портал.

  
  

Црна Гора и Република Хрватска имају садржајне и пријатељске односе, о чему сведоче
фреквентни политички контакти, интензивна сарадња у оквиру европске агенде, али и
савезништво у НАТО

    

Црна Гора и Република Хрватска имају садржајне и пријатељске односе, о чему сведоче
фреквентни политички контакти, интензивна сарадња у оквиру европске агенде, али и
савезништво у НАТО, оцењено је на састанку министара спољних послова Црне Горе и
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Хрватске Срђана Дармановића и Гордана Грлића Радмана, који борави у званичној
посети Црној Гори.

  

Шеф црногорске дипломатије је казао да данас, на трећу годишњицу чланства у
Алијанси, може констатовати да је Црна Гора, заједно са савезницима, сигурна и
безбедна држава.

  

Заједнички је констатовано да је међудржавна сарадња веома развијена у областима
одбране, унутрашњих послова, образовања и културе, те да постоји значајан потенцијал
за њено даље унапређење, посебно у области економије. Поздрављено је савезништво и
интензивна сарадња Црне Горе и Хрватске у оквиру НАТО, те размотрено питање
отварања граница након пандемије коронавируса, пише ЦдМ.

  

Саговорници су разменили мишљења и о актуелним темама на унутрашњој, али и на
глобалној сцени, изазовима са којима се у том контексту суочавамо, те констатовали да
је удруженим снагама потребно сачувати стабилност и безбедност региона.

  

Видети још: 

  

Хрватски министар спољних послова са Милом Ђукановићем: Хрватска је пријатељ
Црне Горе у НАТО и заговорник њене европске идеје

  

(ЦДМ)
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