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Након састанка председника Александра Вучућа са државним секретаром САД Мајком
Помпеом, из Стејт департмента је саопштено да је он охрабрио Србију да обнови дијалог
са Косовом који би водио међусобном признању. Платформа Београда очигледно је
узнапредовала до тачке да се размишља о признању, оцењује спољнополитички
коментатор Бошко Јакшић.

  

  

У саопштењу Стејт департмента наводи се да су Помпео и Вучић разговарали о
билатералној визији стабилног, сигурног и просперитетног региона Западног Балкана и
континуираној подршци Сједињених Држава Србији на путу ка Европској унији.

  

"Секретар Помпео је охрабрио Србију да се фокусира на тај стратешки циљ убрзаним
спровођењем реформи и да обнови дијалог са Косовом о свеобухватној нормализацији
односа који води међусобном признању", наводи се у саопштењу.
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Портпарол Мајка Помпеа у саопштењу након састанка: Државни секретар Помпео
охрабрује Србију да се фокусира на стратешке циљеве, убрзавајући реформе, као и
наставак преговора са Косовом о Споразуму о свеобухватној нормализацији односа
усмереног на узајамно признање  

  

Вучић је након састанка поновио да је Београд спреман да настави дијалог чим
Приштина укине таксе на робу из Србије и навео да је замолио Помпеа да Сједињене
Државе покушају снажније да утичу на власти Косова да то ураде.

  

"По том питању нема сумње да имамо америчку подршку. Говорио сам и о томе да је
Србија спремна чим се таксе укину да кренемо у отворени политички дијалог са
Албанцима. Дакле, није важна политичка цена коју морате да платите, јер то људи имају
у нашој земљи прилично нежне уши - не воле да слушају ствари које имају везе са
реалношћу, већ више оно што има везе са нашим митовима", оценио је председник.
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Вучић је, међутим, у изјави за телевизију Прва прецизирао да се ће се дијалог у
"најбољем случају" наставити почетком децембра, односно након избора на Косову.

  

Новинар Бошко Јакшић слаже се са проценама о евентуалном наставку дијалога, али
истиче да се очигледно ради на убрзавању темпа решавањ питања Косова.

  

  

"Круна онога што је речено, ја бих обратио пажњу на реченицу Александра Вучића када
је рекао 'није важна политичка цена која ће се платити'. То ми говори да је то наставак
процеса припреме јавности у Србији за решење које може да води међусобном
признавању. Дакле, очигледно се политичка платформа Београда променила и
узнапредовала до тачке да се размишља о признавању", оцењује Јакшић.

  

Осим порука са састанка, пажњу јавносту у Србији изазвала је и информација да је, како
је навео репортер Ал Џазире из Вашингтона, сусрету Вучића и Помпеа присуствовао и

 3 / 5



Н1: Након посете Вучића САД, аналитичари кажу - Београд размишља о признању Косова; Бошко Јакшић: Вучићева реченица „није важна политичка цена која ће се платити“ - наставак припреме јавности у Србији за међусобно признање
среда, 21 август 2019 23:23

некадашњи премијер Велике Британије Тони Блер. Да ли је то тачно, питао је на Твитеру
бивши шеф српске дипломатије Вук Јеремић.

  
  

Uvaženi @avucic , da li je istina da je Vašem jučerašnjem sastanku u Njujorku sa američkim
državnim sekretarom Majkom Pompeom prisustvovao i Toni Bler?
  
  Ako jeste, u kom kapacitetu - Vašeg savetnika ili ličnog prijatelja?
  
  Savetnika Vlade Srbije? 
  
  Unapred hvala na odgovoru.

  — Vuk Jeremić (@jeremic_vuk) August 21, 2019    

"Ако је заиста Блер био на састанку, то онда указује да је Блер изузетно близак
сарадник Александра Вучића и да је политика коју је Александар Вучић на том
састанку заступао таква да можете имати Блера у делегацији док такве ствари
изговарате, а то није у складу са званичном државном политиком Србије, која,
колико ми је познато, није промењена", навео је Јеремић.

  

Piše jedan režimski tabloid da će po ukidanju taksi uslediti pregovori,pa potpisivanje pravno
obavezujućeg sporazuma,pa ratifikacija istog u Skupštini. Pa zar nije ratifikacija vezana za
međudržavne sporazume? To li je ta pobednička politika!

— Санда Рашковић Ивић (@sanda_SRI) August 21, 2019    

Вучић до сада није јавно одговорио да ли је Блер присуствовао састанку, а на то питање
телевизије Н1 није одговорила ни саветница председника Србије за медије Сузана
Васиљевић.

  

Приштински званичници без коментара о јучерашњем састанку Вучић - Помпео

  

Наставак дијалога зависи и од друге стране - приштинске...а тамо се политичка
ситуација не смирује. У Приштини се у четвртак одржава седница Скупштине Косова на
којој ће бити гласано за распуштање највише косовске институције. Паралелно с том
седницом, предизборна атмосфера се захуктава, док су већ договорене поједине
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предизборне коалиције.

  

Јучерасњи састанак државног секретара САД Мајка Помпеа и председника Србије
Александра Вучића приштински званицници нису коментарисали до сада. Ипак, медији
су опширно известили о састанку постављајући питање  - да ли САД заобилазе Косово.

  

(Н1)
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