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Отварање конзулата у Никшићу, Бијелом Пољу и Херцег Новом није могуће, тврди За
Подгорицу је неприхватљив предлог министра спољних послова Србије Вука Јеремића о
отварању три конзуларна представништва у Црној Гори и ту иницијативу оцењује као
националистички испад.

Јеремић је изјавио да је интегрални део новог дипломатског почетка односа Србије и
Црне Горе, отварање дипломатско-конзуларних представништава која би се налазила у
Никшићу, Бијелом Пољу и у Херцег Новом. Он је тада рекао да његово министарство није
добило позитиван одговор од црногорског руководства и да се нада да се Црногорци
нису уплашили, јер, као каже, нема чега да се плаше. Јеремић је тада додао да се
увећање конзуларног капацитета ради у најбољој намери, те да Црна Гора може да
отвори колико год хоће конзулата у Србији.

Председник Одбора за међународне односе црногорске скупштине Миодраг Вуковић
каже за "Борбу" да не може министар спољних послова да отвара конзулате у другим
земљама како му се ћефне, а поготово не прво преко медија, а тек онда званичним
путем.

"Није Јеремић толико моћан да може да прекрши уставне норме међународне правне
баштине која налаже да се конзулати отварају пропорционално потребама
становништва, а не по националној припадности. Између наше две државе стоји само
симболична граница, шта ће онда бити посао тих силних конзулата? Може њему да
падне на памет да отвара и пет или 15 конзулата, али мораће неко да му објасни да и за
њега постоје норме понашања", рекао је Вуковић.

Он сматра да ће, како наводи, на крају баладе, Јеремићеви потези поново ићи на штету
Србије, а Јеремић ће опет морати да се "посипа пепелом по глави". "Јеремић је млад и
импулсиван и мислим да би он најрадије да цела Црна Гора буде конзулат Србије, што
показује да је он припадник оне потрошене политичке групације која константно
покушава да окупира Црну Гору. Нажалост, таква идеја још није умрла међу српским
националистима и поред чињенице да су се издували и сада због тога не могу да приђу
ни разгледници Косова, а камоли да пређу границу с Косовом", објашњава Вуковић.

Према његовим речима, било би боље да је Вук Јеремић у некој државној институцији
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уместо што планира отварање државних институција. "Србију су доста коштале разне
Јеремије, жалосно је подсмевати се више оваквим предлозима. Став премијера
Ђукановића је да 'што је много-много је'. Шта ће Србији толико конзулата, када су по
најновијем истраживању најбогатији народ у Црној Гори управо Срби. Ми ни не
размишљамо о отварању конзулата у Београду. Ако у Србији причају о побољшању
односа наших држава, онда нека обрате више пажње када обележавамо Дан сећања на
Сребреницу", закључује Вуковић.

Професор Факултета политичких наука Драган Симић каже за "Борбу" да је отварање
конзулата, као и колико ће их бити отворено, ствар договора између две државе. "На
први поглед је необично што је Министарство спољних послова проценило да постоји
потреба за три конзулата, јер има и већих држава од Црне Горе у којима немамо ни два
конзулата. Али, колико год је то ствар договора, толико то има везе и с политичким
интересом", објашњава Симић. Он наглашава да се конзуларно представништво не може
отворити док се земља домаћин не сагласи с тим предлогом.

"Конзулат у суштини служи за изградњу тешње сарадње између држава, стога не би
требало никоме да смета већи број таквих представништава, али уколико се политика
умеша у такве договоре, онда ту престаје класична дипломатска активност", оцењује
Симић.

Анка Војводић неће поново бити амбасадорка због третмана који је доживела у
Београду

Миодраг Вуковић подсећа да Подгорица још није одабрала амбасадора који ће је
представљати у Београду. "Брзо ћемо одлучити, спекулише се с неколико имена, али
једино је сигурно да се Анка Војводић не враћа због третмана који је доживела у
Србији", каже Вуковић.

(Борба)
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