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Београд, Подгорица – Слањем црногорског амбасадора у Београд односи Србије и Црне
Горе биће подигнути на коректан ниво, али се не могу очекивати нека дугорочна
побољшања, оцијенио је политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић.

  

Он је казао да су односи Црне Горе и Србије од проглашења црногорске независности у
континуитету хладни, без обзира на повремене дипломатске покушаје да се у том правцу
нешто промијени.

  

„Слањем црногорског амбасадора у Београд односи ће бити подигнути на коректан
ниво, али се не могу очекивати нека дугорочна побољшања и пробоји у односима. Осим
ако се деси велики преокрет у политици било Подгорице, било Београда“,  рекао је
Вукадиновић агенцији МИНА.

  

Он је казао да су након црногорског признања независности Косова шансе за
побољшање односа двије земље пропале.

  

„Иако са обе стране имамо декларативне изјаве да је то потребно превазићи и окренути
се будућности, мислим да су шансе за отопљавање односа готово равне нули“, рекао је
он.

  

Вукадиновић је навео да ће повратак амбасадора доста зависити од захтјева Србије за
отварање три конзулата у Црној Гори, који је, како сматра, нови елемeнт у
компликовању односа двије државе.

  

„Јер Подгорица у овом тренутку вероватно том захтеву није спремна да изађе у сусрет,
тако да и то, мада мање видљиво него неслагање око независности Косова, оптерећује
међусобне односе и вероватно ће их оптерећивати и у будућности“, оцијенио је он.

  

Вукадиновић због тога сумња у било какав дубљи пробој, на било ком пољу, између
Београда и Подгорице.
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Он је казао да би једино неки стратешки економски пројекат, за који тренутно не постоји
ни снаге, ни пара, ни воље, могао да доведе до неког пробоја, али да то није превише
реално.

  

„За мене би заиста било изненађење све друго изузев овога што сам рекао. Дакле, у
најбољем случају једна хладна коегзистенција, уз повремене  дипломатске загрљаје и
осмехе“, рекао је Вукадиновић.

  

Према његовим ријечима, у Србији постоји и доста фрустрације и осјећаја издаје и
незадовољства када је ријеч о понашању Подгорице након референдума и признања
независности Косова.

  

Исто се тако, сматра Вукадиновић, у Црној Гори осјећа да се у Србији још нијесу
помирили са тим чињеницама.

  

„Велики одјек у Београду је имало и питање кодификације црногорског језика, што се у
Београду опет види као нека врста симболичког ударца заједничкој прошлости и
историји“, рекао је Вукадиновић.

  

(МИНА)
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