
Александар Вучић се састаје данас са потпредседником САД Мајком Пенсом и сенаторима
понедељак, 17 јул 2017 08:43

Председник Србије Александар Вучић, који борави у посети Вашингтону, састаће се
данас са потпредседником САД Мајком Пенсом, а разговараће и са председавајућим и
копредседавајућим Сенатског поткомитета за Европу, сенаторима Роном Џонсоном и
Крисом Марфијем.

  

  

Током боравка у главном граду САД, председник Србије ће се састати са
представницима организације Пословног савета за међународно разумевање (Бусинесс
Цоунцил фор Интернатионал Ундерстандинг), а у компанији ЦИСЦО ће присуствовати
потписивању Меморандума о разумевању.

  

Вучић ће разговарати и са копредседавајућим Српског конгресног кокуса конгресменом
Тед Пумом и Емануелом Кливером, а требало би да се састане и са сенатором Џоном
Мекејном.

  

Председник Србије је јуче, по доласку у САД, рекао да у Вашингтону очекује важне
разговоре за Србију, да ће теме свакако бити српско-руски односи, случај браће Битићи,
као и паљење Амбасаде САД у Београду, те да ће покушати да добије подршку за
политику озбиљности, одговорности и решавања проблема на Западном Балкану.

  

Дводневну посету Вашингтону започео је јуче сусретом са шефом Бироа националне
гарде САД Џозефом Ленгијелом и генерал-мајором Марком Бартманом, командантом
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Националне гарде Охаја.

  

Вучић је изразио задовољство због начина сарадње Војске Србије и Националне гарде
САД, посебно у области Програма државног партнерства са Националном гардом Охаја.

  

Он је истакао да војна сарадња и даље представља најбољи део укупних билатералних
односа Србије и САД и нагласио да је то одлична основа за даље унапређење
билатералних односа у свим другим областима.

  

- Република Србија има конзистентну политику војне неутралности и политику
интеграција ка ЕУ као стратегијском спољнополитичком циљу, уз посвећеност
одржавању мира и стабилности и економском просперитету Републике Србије и читавог
региона Западног Балкана - истакао је Вучић.

  

Председник Србије је изразио захвалност на ангажовању припадника Националне гарде
Охаја на Косову и Метохији.

  

Генерал Ленгијел истакао је важност односа Националне гарде САД и Војске Србије за
обе земље.

  

- Наше партнерство важно је за мир и стабилност региона - закључио је генерал
Ленгијел.

  

Двојица саговорника истакли су важност програма хуманитарне асистенције у оквиру
партнерства са Националном гардом Охаја, посебно у градовима као што је Краљево.

  

(Танјуг) 
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