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 Министар иностраних послова Србије Ивица Дачић зна да се у Црној Гори не води
антисрпска политика, али изјаве политичара служе другим циљевима, казао је
црногорски шеф дипломатије Срђан Дармановић.

  

  Он је, након састанка са грчким колегом Николасом Дендиасом, казао да се Црна Гора
води државним интересима и да је препозната по политици добросусједства.   

Према његовим ријечима, неминовно је да се мора разговарати о примјени Закона о
слободи вјероисповијести и истиче да су потписани уговори са свим вјерским
заједницама, те да се то мора учинити и са СПЦ.

  

"Митрополија црногорско приморска има своје мишљење о Закону, користи своје право
на протесте и то је оно сто имамо на дјелу. Постоји мијешање Србије у наше унутрашње
ствари, али наћи ће се рјешење и за ову ситуацију", поручио је Дармановић, преноси
портал Побједа.

  
  

Митрополија црногорско приморска има своје мишљење о Закону, користи своје право
на протесте и то је оно сто имамо на дјелу. Постоји мијешање Србије у наше унутрашње
ствари, али наћи ће се рјешење и за ову ситуацију

    

Он је јасан да се односи државе и цркве морају регулисати законом, а сигуран је да ће
тада многе изјаве постати излишне.
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"Колико ће то узети времена, то ћемо да видимо, свака ситуација мора имати своје
рјешење. Не треба имати осјећај драме и то је најбољи пут за рјешавање сутуације",
истакао је Дармановић.

  

На питање да појасни шта је тачно урадио министар савјетник у црногорској амбасади у
Београду па су због тога најавили да ће према њему бити примијењене одређене
диопломатске мјере, Дармановић је казао да Црна Гора никада не би посезала за
оваквим одговором да се не ради о озбилњим стварима.

  

"То није наш начин вођења политике према сусједима. Амбасада је обавијештена о свему.
То што се земље одлучују на реципроцитет, то је друго питање, али ми смо урадили оно
што смо мислили да је примјерено", објаснио је Дармановић.

  

Дендис: Задовољство нам је да чувамо ваше небо

  

Осврћући се на састанак са Дендиасом, Дармановић је рекао да је Грчка увијек била
снажан заговорник евроатлантских интеграција, те истакао широк простор за
унапређење сарадње двије државе.

  

"Цијенимо улогу Грчке као једног од носилаца програма ваздушне заштите Црне Горе.
Данашњи састанак било је прилика да размотримо унапређење односа на свим
нивоима", рекао је Дармановић.

  

Министар спољних послова Грчке Николас Дендиас казао је да је са Дармановићем
разговарао о економским и билатерланим пословима. Односе двије земље оцијенио је
добрим, а као простор за унапређење сарадње истакао је област енергетике.

  

Он је изнио увјерење да ће Црна Гора постати чланица ЕУ у најскоријој будућности.
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"Процес ЕУ интеграција је за нас стратешки циљ. То је најбољи начин да се сачувају мир
и просперитет у региону. Зато смо спремни да додатно подржимо ваше напоре ка ЕУ.
Солун ће у фебриуару бити домаћин министарске конференције гдје ћемо угостити
челнике ЕУ и са простора Балкана", поручио је Дендиас.

  

Он је истакао задовољство због наставка примјене Аир полицинг мисије.

  

"Биће нам задовољство да чувамо ваше небо кроз ову мисију коју спороводимо заједно
са Италијом", поручио је он.

  

Видети још: 

  

Ивица Дачић: У Црној Гори се води антисрпска политика, Србија жртва
великоцрногорске агресије; Бесмислено је рећи да Београд руши независност
Црне Горе

  

(РТЦГ)
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