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 Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је данас да јој је „савршено јасна“
порука Подгорице да су грађани Србије непожељни у Црној Гори.

  

  Она је за телевизију Б92 оценила да је одлука Црне Горе о отварању граница те земље
за грађане више земаља али не и Србије, погрешна и да представља „класичан случај
када политикантство замагли економски интерес и оно што је добро за вашу привреду и
грађане“.   

„Та њихова одлука је вођена политичким мотивима а што се тиче поруке премијера
Марковића да сам могла да га позовем како би ми разјаснио ту одлуку, нема шта да ми је
неко образлаже, све ми је савршено јасно“, рекла је председница Владе Србије.

  

Навела је и да верује да ће Подгорица променити ту одлуку под притиском туристичког
сектора.

  

„Верујем да ће бити великог притиска хотелијера јер је туризам највећи део њихове
економије и зато су наши грађани веома добри туристи. У једном тренутку ће попустити
под притиском и верујем да ће нас онда позивати да дођемо у Црну Гору. Ја позивам
грађане да не иду тамо где су непожељни, али где год да оду Влада Србије ће бити
отворена за сарадњу“, навела је премијерка.

  

Она је поновила да Србија поштује Црну Гору као суседну државу и да се залаже за
регионалну стабилност и боље повезивање у циљу унапређења квалитета живота
грађана целог региона.
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„Не разумем код неких колега у региону да не схватају да ми као регион можемо
напредовати и подићи квалитет живота градјана Србије, БиХ, Црне Горе само ако
радимо заједно, ако је регион миран, стабилан, боље повезан“, казала је премијерка.

  

Навела је да не жели да се меша у унутрашње ствари Црне Горе али и додала да је
њена уставна обавеза као премијерке и обавеза Србије као државе да брину о Србима у
Црној Гори, да њихова права буду заштићена.

  

„То ради свака озбиљна држава. Ја сам за најбоље могуће односе са Црном Гором, жао
ми је што су они у последње време изабрали неки други пут, да се у 21. веку баве
оснивањем цркве уместо дигитализацијом, да желите да идете ка ЕУ а конфискујете
нечију имовину. То је далеко од онога како ја размишљам“, рекла је Ана Брнабић.

  

Оценила је да реципроцитетом „нећемо добити ништа“ и да је бесмислено затварати
границе Србије за 28 одсто Срба који живе у Црној Гори.

  

„Не желимо да учествујемо у тим играма прошлости већ смо окренути будућности.
Позивам грађане Црне Горе да долазе у Србију, ми смо отврена земља, желимо да људи
долазе овде, то је наша политика и неће се мењати зато што је политика неког другог
потпуно другачија“, рекла је премијерка.

  

Упитана за одлуку Хрватске да не отвори своје границе за држављане Србије, она је
рекла да је Загреб донео ту одлуку само за чланице ЕУ и да претпоставља да „нешто не
рачунају претерано на туристе из Србије“.

  

„Више размишљам како да све лепоте наше земље најбоље представимо нашим
грађанима који често боље знају стране него наше туристичке дестинације. Позивам
наше градјане да остану током лета у Србији и уздају се у лепоте и услуге у својој земљи
јер то је у смислу здравствене безбедности најсигурније а и тиме директно помажете
домаћу економију у реално тешкој години“, рекла је Ана Брнабић.
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Коментаришући одсуство реакција ЕУ на одлуку Подгорице, она је рекла да пуноправно
чланство у Унији остаје стратешки пут Србије али и додала да је понекад и недостатак
реакције, реакција.

  

(Бета)
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