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Шеф српске дипломатије Ивица Дачић и саветник америчког председника за
националну безбедност Џон Болтон сагласили су се у Вашингтону о неопходности
унапређења билатералних односа на свим нивоима, саопштило је Министарство спољних
послова Србије.

  

  

Дачић, који у Вашингтону учествује на међународној конференцији о верским слободама,
рекао је на састанку с Болтоном да је интерес Србије да се односи са САД подигну на
виши ниво, посебно имајући у виду савезништво две земље у оба светска рата, наводи се
у саопштењу.

  

Болтон је, како се наводи, указао на решеност администрације председника САД
Доналда Трампа да подржи што скорији наставак дијалога Београда и Приштине, под
покровитељством ЕУ.

  

 1 / 3



Ивица Дачић с Џоном Болтоном: САД не сматрају да је питање Косова завршено, него граде креативан приступ у циљу проналаска компромисног решења прихватљивог и за Београд и за Приштину; Изречена је веома позитивна оцена онога што Србија ради
петак, 19 јул 2019 08:26

Дачић је рекао да је Србија опредељена за даље јачање регионалне безбедности и
стабилности и пренео спремност Београда на отворену сарадњу са САД, додаје се у
саопштењу.

  

Министар спољних послова Србије изјавио је после разговора са саветником америчког
председника за националну безбедност Џоном Болтоном, да САД не сматрају да је
питање Косова завршено, него мисле да треба да буде постигнут договор прихватљив и
за Београд и за Приштину.

  

"САД више не прате тај, како је рекао Болтон, ауто-пилот спољне политике од пре 20-30
година и граде креативан приступ у циљу проналаска компромисног решења", рекао је
Дачић за РТС.

  

Дачић је, како преноси РТС, казао да је на састанку с Болтоном "веома јасно речено" да
САД знају да проблем око блокаде дијалога "није у Београду, него на Косову" и да су
"изречене веома позитивне оцене онога што Србија ради".

  

Шеф српске дипломатије је навео да је Болтон рекао да је проналажење компромисног
решења за Косово високо на листи спољнополитичких приоритета администрације
америчког председника Доналда Трампа и додао да не може да говори о детаљима
састанка.

  

Оценио је да је значајно што је до састанка дошло, јер је, како је рекао, "Болтон
разговарао само с министрима који су од значаја за приоритете америчке спољне
политике".

  

Ako čoveka možemo poslati na Mesec sigurno možemo pronaći i put povratka za pregovarački
sto https://t.co/JJtiEtdDA8

— Ambassador Kyle Scott (@usambserbia) July 19, 2019    

"Ми сматрамо да таксе треба да буду укинуте да би дијалог био настављен. Они (САД)
сматрају да би проналажење компромисног решења било од значаја за регионалну
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стабилност", додао је Дачић.

  

Дачић ће у Вашингтону разговарати и с помоћником државног секретара САД за Европу
и Евроазију Филипом Рикером.

  

(Бета, РТС)
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