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Премијерка Ана Брнабић изјавила је да не верује да ће брзо доћи крај дојавама о
подметнутим бомбама, наводећи да је то тешко зауставити јер је добро организовано и
долази из више земаља.

  

  

„У тој борби учествујемо 24 часа данима. Разговарала сам са председником Александром
Вучићем да одржимо састанак, да се можда направи јединствен тим, на пример у
Канцеларији за ИТ управу или Министарству унутрашњих послова, где би све наше
ресурсе централизовали“, рекла је Брнабић за ТВ Б92.

  

Према њеним речима, Србија је прилично успешна у одбрани од хакерских напада.
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Она је рекла и да они који тврде да те "дојаве доносе корист Вучићу и Влади нису при
здравој памети".

  

Брнабић је одбацила коментаре дела јавности да Вучић мења изјаве, истичући да су
његове изјаве увек исте.

  

"Рекао је да ће Србија имати довољно хране, али да ће бити несташице у свету. Србија
ће имати храну", рекла је Брнабић.

  

"Охрабрујућа изјава Абазовића о иницијативи Отворени Балкан"

  

Брнабић је оценила као охрабрујућ став црногорског премијера Дритана Абазовића о
иницијативи "Отворени Балкан".

  

"Волела бих да се економије Западног Балкана придруже, јер сви имају корист од тога",
рекла је Брнабић, на питање о изјави Абазовића да подржава иницијативу "Отворени
Балкан".

  

Она је навела да би следећи састанак иницијативе "Отворени Балкан" требало да буде
одржан 8. јуна у Северној Македонији, на Охриду.

  

„За све би било боље ако би се Курти фокусирао на дијалог Београда и Приштине“

  

Она је истакла и да би било боље за све ако би се косовски премијер Аљбин Курти
фокусирао на дијалог Београда и Приштине, уместо што "напада" председника Србије
Александра Вучића.

  

Брнабић је рекла да је дијалог Београда и Приштине једини начин да буду обезбеђени
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мир и стабилност, и како је указала, "самим тим и бољи квалитет живота за све".

  

Она је оценила као знак "огромне фрустрације" Куртијев став да демократије попут
америчке и Косова морају да стоје заједно "против аутократа какви су су председници
Русије и Србије" Владимир Путин и Александар Вучић, као и сличне наводе из
Приштине.

  

"То гледам као знак огромне фрустрације, пре свега фрустрације зато што је Вучић
поштован од Истока и Запада и ЕУ, и Кине и Русије, УАЕ, Турске", рекла је она.

  

Напоменула је да је "Курти још увек на вишедневној турнеји по САД", како је навела, "у
нади да ће успети да закаже неки састанак на виском нивоу у администрацији САД".

  

"Не делује ми да то иде баш најбоље, поред тога једино што остаје је да напада Вуцића
који је извор његових фрустрација", рекла је она.

  

Брнабић сматра је да је много боље "у овом тренутку за све" да се Курти фокусира на
преговоре Београда и Приштине.

  

"То је једини начин да обезбедимо мир и стабилност и самим тим бољи квалитет живота
за све и мислим да је то прагаматичан став", рекла је она.

  

(Бета)
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