
Вијести: Премијер Црне Горе Здравко Кривокапић ускоро у првој званичној посети Србији
субота, 23 октобар 2021 08:15

Премијер Здравко Кривокапић за десетак дана иде у прву званичну посјету Србији,
сазнаје Телевизија Вијести.

  

  

Српска премијерка Ана Брнабић упутила је позив Кривокапићу да посјети Србију и он га
је прихватио, а начелно је договорено да посјета буде 2. и 3. новембра, саопштено је
телевизији из премијеровог кабинета.

  

Кажу да ће посјета бити реализована у духу добросусједских односа, са циљем
интензивирања сарадње између двије земље, која ће дати замајац бољим и саџајнијим
односима, који несумњиво приличе Црној Гори и Србији, нарочито у контексту наших
историјских веза и заједничке европске будућности.
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Кривокапић се већ једном кратко срео са Брнабић када је она у Подгорицу донијела
српску донацију вакцина против коронавируса.

  

Агенда посјете Кривокапића још није усаглашена, па се не зна да ли ће се он састати и
са предсједником Србије Александром Вучићем, са којим је у посљедњих годину дана у
неколико наврата ратовао изјавама преко медија. С друге стране, Кривокапић се и сам
често налазио на мети српских таблоида због одбијања да потпише Темељни уговор са
Српском православном црквом у Београду али и због усвајања Резолуције о геноциду у
Сребреници у црногорском парламенту. Такође, његове кћерке и син тврдили су да су
имали бројне проблеме у Београду због тога.

  

С друге стране, Кривокапић је у својим изјавама често поручивао и да жели најбоље
односе са Србијом али да неће нигдје ићи непозван и да ће бити радостан ако добије
позив да дође у Београд.

  

Једна од тема која ће се сигурно отворити током посјете је и питање српског амбасадора
у Црној Гори пошто је претходна Влада протјерала Владимира Божовића због изјаве о
Подгоричкој скупштини, а Кривокапићева Влада није повукла ту одлуку, док Србија и
даље не жели да пошаље новог амбасадора, него инсистира да то остане Божовић.

  

Црногорски премијери у просјеку на четири године иду у посјету Београду, претходно је
тамо био Душко Марковић 2017. а Мило Ђукановић 2013.
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