
Срђан Дармановић одговара  Харадинају: За Црну Гору је питање разграничења с “Косовом” завршено и нема ревизије, али то не треба да утиче на веома добре односе Подгорице и Приштине
среда, 13 септембар 2017 22:36

Црногорски министар иностраних послова Срђан Дармановић саопштио је да је за Црну
Гору питање разграничење с Косовом завршено. Он је истакао и да Подгорица није
спремна на ревизију уговора који је Скупштина ратификовала.

  

  

Коментаришући потезе новог косовског премијера Рамуша Харадинаја о распуштању
комисије која је утврдила границу с Црном Гором, Дармановић је Телевизији Црне Горе
казао да је то "унутрашње питање Косова".

  

"Црна Гора је то питање решила. Потписан је споразум и за нас је тај процес завршен",
казао је Дармановић и саопштио да за званичну Подгорицу "не постоји могућност
ревизије".

  

Нови косовски премијер Рамуш Харадинај оценио је раније да је споразум с Црном Гором
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о демаркацији "погрешан", и да је, према писању медија, предложио распуштање
комисије која је утврдила границу и формирање нове која ће урадити нову експертизу. 

  

Црна Гора и Косово су уговор о разганичењу потписале у августу 2015. године у Бечу. 

  

Скупштина Црне Горе је тај уговор ратификовала, а оспоравао га је део некадашње
косовске опозиције са данашњим премијером Харадинајем на челу.  Они сматрају да је
Косово закинуто за 8.000 хектара територије, због чега тражи нову експертизу. 

  

Црногорски министар иностраних послова верује да питање које поново покреће
Приштина "не треба да утиче на веома добре односе" са Косовом. 

  

Дармановић верује у "демократске капацитете Скупштине и Владе Косова" и оцењује да
је Црна Гора "показала стрпљење" и да не намерава да врши притисак на Приштину. 

  

Напоменуо је да су САД и Европска унија (ЕУ) упутиле "јасне" поруке Приштини по
питању демаркације са Црном Гором уз став да је потврђивање тог уговора "неопходан"
за даљи процес интеграција.

  

(Бета)
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