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 Подгорица -- Министар спољних послова Црне Горе Срђан Дармановић изјавио да су
односи Подгорице и Београда добри, вероватно најбољи откад су две државе постале
независне.

  "Релације са Србијом у свим питањима која нас повезују одувек је, са наше стране,
карактерисао отворен приступ и жеља да односи две земље константно напредују.
Додатан импулс овим дносима даје нам заједнички европски циљ и настојање да
допринесемо стабилности и сигурности у региону", рекао је он за Побједу.

  

Како је додао, у случају СПЦ и њихових великодостојника ради се о континуитету
негирања црногорске државе и нације и једној темељној антизападњачкој оријентацији,
а Црна Гора је данас већ институционално део западног света (НАТО) и још више ће то
бити у блиској будућности (ЕУ). 

  

"Али, иако има јак друштвени утицај, црква, барем формално, не изражава званичне
државне ставове. Другачији је случај кад изјаве и напади долазе од чланова владе. Ту
увек морате да анализирате да ли се ради о правцу који води погоршању односа и бити
спремни да се адекватно поставите. Међутим, спољно-политичке изјаве се у нашем
региону често дају за потребе домаћих политичких прилика, па им не треба увек
придавати капитални значај", рекао је он. 
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Говорећи о односима Србије и Косова, рекао је да је реч пре свега о билатералном
проблему и да две стране могу да се договоре како хоће, али да то индиректно може
имати утицај на све земље у окружењу. 

  

"Евентуално решење које би се заснивало на размени територија је 'двосекли мач'.
Могло би да има благотворно дејство по односе у региону уколико остане само
издвојени билатерални случај, али би, исто тако, могло да произведе погубне ефекте
ако отвори Пандорину кутију разних територијалних 'неправди', незадовољених
аспирација и националних или националистичких фрустрација како из даље, тако и
ближе историје", рекао је Дармановић. ;
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