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Начелник канцеларије директора хрватске полиције Крунослав Боровец изјавио је да се
српски туристи који летују у Хрватској, као и они који тек планирају да се упуте на море у
седну државу, могу сматрати безбедним.

  

Изјава хрватског званичника уследила је само дан након инцидента који се догодио у
Шибенику, када је група младића напала кућу познатог београдског златара Драгана
Милутиновића и оштетила његов аутомобил.

  

Јучерашњи инцидент није усамљен, средином јула тројица младића оштетила су
аутомобил београдског адвоката Бранислава Поповца испред хотела "Плат" у Жупи
Дубровачкој.

  

Начелник Боровец тврди да напад на аутомобил и кућу српског држављанина у
Шибенику, и недавни сличан напад у Дубровнику, представљају само изоловане
инциденте и позива српске туристе да у се у случају потребе обрате хрватској полицији.

  

"Ради се о изолованим инцидентима, а не о озбиљнијем угрожавању туриста који долазе
из Србије. Треба имати на уму да у Хрватској, ако узмемо податке из прошле године,
летује у више од девет милиона страних туриста. Ове године број гостију из Србије је
већи него прошле године и број инцидената је заиста мали у односу на тако велики број
странаца који бораве у Хрватској", рекао је Боровец агенцији Танјуг.

  

У међувремену, под пуном усташком иконографијом, у Биограду је одржан концерт
контроверзног музичара Марка Перковића Томпсона који је, као и већину његових
концерата обележио говор мржње и поруке недвосмислене поруке "За дом спремни".

  

Шеф хрватске полиције је, такође, рекао да су српски туристи у Хрватској безбедни, али
да су појединачни инциденти могући.

  

 "Појединачни инциденти су увек могући. Али, у таквим случајевима ми позивамо сваког
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да се с пуним поверењем обрати хрватској полицији која ће предузети све законом
прописане активности да се могући инциденти спрече, а ако до њих дође да се
починиоци пронађу".

  

Боровец је истакао да хрватска влада, укључујући хрватски МУП, предузима низ
активности "како би сигурност током летњих месеци у Хрватској била на што је могућем
вишем нивоу".

  

"У том смислу надзиремо оне просторе и објекте у којима летују страни туристи, у којима
се спроводе активности које подразумевају велики број људи на одређеном простору.
Према свим параметрима до сада можемо рећи да туристичка сезона у Хрватској
протиче без великих проблема", навео је Боровец.

  

И потпредседник хрватске Владе Слободан Узелац оценио је да су два одвојена
инцидента која су се догодила на хрватском приморју у којима су мета били српски
држављани "не штете само угледу хрватског туризма него Хрватској у целини".

  

Истичући да је таквих инцидената било и раније, али да су били мање познати јавности,
Узелац је нагласио да је "од тога важнији одлучан став хрватске владе и надлежних
институција да се таквим појавама одговарајуће супротставе".

  

Први Србин на месту потпредседника владе Хрватске је у том контексту указао на
одговарајуће потезе министра туризма Дамира Бајса, полиције као и осталих служби и
инаституција, истичући да гаји оптимизам.

  

Хрватски туристички званичници недавно су у оквиру 120.000 евра вредне кампање
позвали држављане Србије да летују на Јадрану.

  

(РТС)
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