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 БЕОГРАД - Влада Републике Србије отворила је своје границе за све, нисмо уводили
епидемиолошко-протекционистичке мере, јер смо сели са својим епидемиолозима,
проценили ситуацију и схватили да можемо да отворимо границе. Одлука да наши
грађани не могу да уђу у Црну Гору је политичка и због ње сви трпе штету – и наши и
црногорски грађани. Било какве границе и блокаде у Европи у 21. веку су неодрживе и
очекујем да ће се то брзо решити“, изјавила је јутрос потпредседница Владе Србије и
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић.

  Она је, гостујући у "Теми јутра" на ТВ Прва, рекла и да је одлука Директората цивилног
ваздухопловства да се забрани слетање авионима "Монтенегро ерлајнса" у Србију
економска.   

"Нема никаквог сукоба нити политике у томе. Одлука је чисто економска. Наша
национална авио-компанија "Ер Србија" поднела је захтев за слетање у Црну Гору и до
данашњег дана није добила то одобрење. Онда се десила одлука црногорских власти о
забрани уласка наших држављана у Црну Гору и "Монтенегро ерлајнс" је тражио
дозволу за додатне летове. Реците ми који министар у нашој влади би могао на то да
каже: "Да, важи, нема проблема"? Као министарка саобраћаја, ја не могу да радим
против интереса своје земље", рекла је она.

  

Потпредседница Владе додала је и да је одлука Црне Горе штетна за све – и за Србију,
Црну Гору и цео регион, јер смо сви толико мали, да би требало да се држимо заједно, а
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не да правимо проблеме једни другима.

  

(Танјуг)
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