Дачић: Србија ништа није радила против Црне Горе нити се мешала у унутрашње ствари
недеља, 20. септембар 2020.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
гостујући у емисији "Хит Твит" на ТВ Пинк оценио је да је Мило Ђукановић изгубио
оријентацију, те да је политика државног врха Црне Горе далеко отишла у мржњи против,
како они кажу, великосрпске политике.
"Он се вратио на време када је почињао каријеру, само сада имамо Мила против Мила",
рекао је овом приликом министар спољних послова и додао да је Ђукановић дошао на
власт захваљујући народном устанку коју су водили он и Булатовић.
Према његовим речима, тада су говорили да је тадашње црногорско руководство
однарођено и плаши грађење великосрпском политиком, а он то сада ради.
"Србија ништа није радила против Црне Горе, никада се нисмо мешали у њихове
унутрашње ствари", рекао је Дачић и додао да је у служби председника Црне Горе број
Срба нула, док Срба у Црној Гори има 29 одсто. Како је казао, једино што нас занима је
положај Срба.
"Нису га победили само Срби, њих није било довољно. Ово су алибији за неуспех и
страшно је оптуживање Србије да се меша у унутрашња питања Црне Горе", казао је
министар Дачић.
Он је рекао и да ће промена власти у Црној Гори, довести до смањења притиска.
"Треба бити веома пажљив, нису добре ни неке изјаве из победничке коалиције. Ми
немамо никакве хегемонистичке идеје, то је братска држава, немамо ближе. Да ли ће ова
коалиција успети да стабилизује ситуацију, видећемо. Ми желимо најбоље односе са
Црном Гором", рекао је Дачић.
Србија се, како је додао, не меша у изборе и жели добре односе са Црном Гором.
"Ђукановић је произвео проблеме који су довели до његовог пораза", рекао је шеф српске
дипломатије.
Министар Дачић је истакао да 8. септембра Мелиза Харадинај, министарки спољних
послова БиХ послала писмо у којем позива БиХ да призна независност тзв. Косова.
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"Њихово понашање је такво да они злоупотребљавају, иако смо се нешто договорили у
Вашингтону. Несумњиво је да ће приштинска страна злоупотребљавати споразум у
Вашингтону", рекао је Дачић.
Он је, међутим, оценио да није на основу тог захтева иницијатива покренута, већ је то део
политике Комшића и Џаферовића.
Дачић је рекао да наша реакција на такозвану независност Косова није била повезивање
са Републиком Српском, а једино је то могло да забрине међународну заједницу.
"Мислим да је тадашње руководство погрешило", рекао је Дачић.
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