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 Хвала предсједнику Србије Александру Вучићу на понуди да нам донира три наша
респиратора која смо ми наручили за црногорско здравство, рекао је министар здравља
Кенан Храповић.

  
  

Ministar @MinZdravlja  Kenan Hrapović: Hvala @avucic -u na ponudi da nam donira tri naša
respiratora koja smo mi naručili za crnogorsko zdravstvo. Cijeneći ozbiljnost situacije u
susjednoj državi vjerujemo da su ta sredstva u ovom trenutno potrebnija zdravstvenom sistemu
Srbije. pic.twitter.com/LwHF1HtKzt

  — Vlada Crne Gore (@VladaCG) March 27, 2020    

 "Ми у Црној Гори разумијемо зашто Влада Србије није дозволила да наручени
респиратори дођу у Црну Гору. Уз подршку здравственим радницима Србије, љекарима
и медицинском особљу у борби против пандемије коронавируса желим да се захвалим
предсједнику Вучићу на понуди да нам донира три наша респиратора која смо ми
наручили за црногорско здравство. Цијенећи озбиљност ситуације у сусједној држави
вјерујемо да су та средства у овом тренутно потребнија здравственом систему Србије“,
рекао је Храповић.

  

Додао је да је Црна Гора увијек спремна да помогне здравствени систем и грађанима
Србије, као што је то и до сада радила

  

Симовић: Хвала Вучићу, бригу нека усмјери на Србију

  

"Снаћи ћемо се ми. На срећу још је држава и тржишта на којим је могуће за свој новац
купити недостајуће производе, као што смо у Србији купили храну о којој говори
предсједник Србије. Има држава гдје је могуће с њиховим трговинским кућама уговорити
куповину робе произведене у трећим земљама, а да вам не буде одузета као што се то
нама десило са респираторима на тржишту Србије", наводи се у Твитер поруци
Симовића.

  
  

Predsj. #NKT  Milutin Simović: Zahvalni smo @avucic -u na brizi o CG. Ipak, mislimo da je
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dobro da on cjelinu svoje pažnje usredsredi na zaštitu zdravlja i dobrobit građana Srbije. Snaći
ćemo se mi. Na sreću još je država i tržišta na kojim je moguće za svoj novac kupiti ... 1/4 
pic.twitter.com/27icDbLLlv

  — Vlada Crne Gore (@VladaCG) March 27, 2020    

 Он наглашава да су посебно захвални за најављени додатак од два респиратора, која
би Александар Вучић донирао на бази договора са лидером НСД.

  

"Претпостављамо као израз бриге за наводно угрожени српски народ у Црној Гори.
Нема потребе за тим. Не калибрирамо у Црној Гори медицинску опрему по националним
фреквенцијама. Црна Гора је одговорна и организована грађанска држава која је у
стању да и у најтежим околностима пандемије коронавируса сваком свом грађанину
обезбиједи максимални могући ниво здравствене заштит", закључује Симовић.

  

(РТЦГ)
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