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Председник Александар Вучић састао се са америчким сенаторима Роном Џонсоном и
Крисом Марфијем. Републиканац Џонсон поручио је да је Америка пријатељ српског
народа и жели да учини све што може да подржи дијалог и процес у којем оба народа,
српски и албански, морају нешто дати и добити.

  

Демократа Крис Марфи рекао је да се нада да ће после косовских избора и власти у
Приштини учинити неопходне кораке како би се дијалог наставио.

  

Џонсон и Марфи изјавили су да САД подржава дијалог Србије и Косова и да ће
подржати договор који две стране постигну.

  

"Америка је овде да вам буде пријатељ и обе нације ће имати велику подршку у
постизању споразума", рекао је Џонсон.

  

Он је казао да би уместо навода да Америка врши притисак, употребио израз
подршке Србији и Косову којом желе да дају простор да две нације одлуче саме
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какав ће бити споразум.

  

"А на крају процеса ми ћемо подржати споразум између њих и договор", рекао је
Џонсон.

  

Он је казао да САД схвата да свака особа жели да живи у миру и стабилности да
подиже своју породицу и да земља економски напредује, те да Америка жели да
охрабри Србију и Косово у решавању спорних питања, али да нема решења да нешто
негде буде дато а негде одузето.

  

Џонсон је истакао да САД подржавају српски народ и да желе још дубљу економску и
политичку сарадњу са Србијом.

  

"Ми смо дошли да би пренели потпуно јасну поруку да су и републиканци и демократе у
Конгресу уз Србију и желе снажније партнерство", рекао је Марфи.
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Он је казао да ће САД пружити помоћ на сваки начин и да се надају да ће Србија
наставити пут ка ЕУ и приближити се многим америчким политичким и економским
савезницима у Европи.

  

Вучић: Србија не може да призна независност Косова ако не дође до компромисног
решења

  Вучић је изјавио да је интерес Србије интензивирање политичког дијалога са САД на
високом нивоу, додајући да је сенаторима пренео да Србија очекује укидање такси, да је
спремна за компромис који не подразумева да једна страна добије све, а Србија ништа.
 

Он је рекао да је потребно да обе стране подједнако изгубе, како би подједнако обе
стране добиле и да је то једини начин да се дође до договора.

  

"Наша позиција није нимало лака... Албанци очекују да добију потврду онога што
мисле да су сасвим добили. И ни на шта мање не желе да пристану јер не желе да
признају да им никада неће бити консолидована држава без Србије. Наравно да ће
највећи притисак бити на Србију. Али Србија не може да призна независност ако не
дође до компромисног решења. И нема ту филозофије велике. И може да нас мучи
ко год хоће", рекао је Вучић

  Поправљање односа између Срба и Албанаца као два највећа народа на Западном
Балкану од огромне је користи како за Србе, тако и за Албанце и све народе који живе
на овој територији, рекао је Вучић.   

"Америка је признала Косово као независну државну, Србија није, али сам захвалан што
се труде да пронађу решење за наставак дијалога и да се пронађе компромисно
решење. Потребно је да односи буду партнерски и све бољи", оценио је Вучић и додао
да му се чини да су у протеклом периоду успели да унапреде те односе.

  

Вучић је подсетио да је недавно разговарао са америчким државним секретаром Мајком
Помпеом, а да је ово наставак важних разговора и за нас је од кључног значаја питање
Косова и Метохије и билатерална питања.

  

Уверен сам да је жеља за унапређењем односа обострана, додао је Вучић.
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Састанку су присуствовали и амерички амбасадор у Србији Кајл Скат и шеф
дипломатије Ивиц
а Дачић
.

  

Марфи и Џонсон су недавно рекли да ће ове недеље боравити у Србији и на Косову како
би пружили подршку дијалогу између Београда и Приштине.  

  

Сенатори су боравили у Приштини где су поручили да ће бити потребно доста
пожртвованости и у Београду и у Приштини да би дијалог успео, али да ће последице
тога бити позитивне.  

  

Како су најавили, исту поруку ће пренети и током посете Београду, пренео је Глас
Америке.  

  

Амерички државни секретар Мајк Помпео недавно је именовао Метјуа Палмера за
специјалног представника за Западни Балкан.

  

Председник Александар Вучић састао се са америчким сенаторима Роном
Џонсоном и Крисом Марфијем, а главна тема њихових разговора биће процес
преговора Београда и Приштине, одакле су амерички званичници и стигли у
Београд.

  Састанку присуствују и амерички амбасадор у Србији Кајл Скат и шеф дипломатије
Ивица Дачић.
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  Марфи и Џонсон су недавно рекли да ће ове недеље боравити у Србији и на Косову какоби пружили подршку дијалогу између Београда и Приштине.    Сенатори су боравили у Приштини где су поручили да ће бити потребно достапожртвованости и у Београду и у Приштини да би дијалог успео, али да ће последицетога бити позитивне.    Како су најавили, исту поруку ће пренети и током посете Београду, пренео је ГласАмерике.    Амерички државни секретар Мајк Помпео недавно је именовао Метјуа Палмера заспецијалног представника за Западни Балкан.  (Бета)  
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