
Ричард Гренел: Доналд Трамп и његов тим су напорно радили на постизању договора о успостављању директног лета између Београда и Приштине
среда, 22 јануар 2020 01:33

Специјални изасланик председника САД за преговоре Србије и Косова Ричард Гренел
оценио је да ће договор Београда и Приштине о успостављању директне авио линије
користити и пословној заједници и грађанима и истакао да је амерички председник
Доналд Трамп био укључен у постизање тог договора. Представници Србије и Косова
потписали су писмо о намерама са немачком компанијом "Луфтханза" о успостављању
директног лета између Београда и Приштине.

  

  

"Желео бих да захвалим свим странама на овом историјском кораку напред, као и
авиокомпанији "Луфтханса" и НАТО-у. Председник Трамп и његов тим су напорно
радили на постизању овог договора, који је почетак светле будућности коју смо
замислили за наше пријатеље у Србији и на Косову", оценио је специјални изасланик
председника САД за преговоре Србије и Косова.

  

Гренел је рекао да му је Доналд Трамп, када га је питао да постане специјални
изасланик за преговоре Србије и Косова, "јасно ставио до знања да је економски развој
кључ за почетак тог процеса".
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"Историјски договор о поновном успостављању директних летова између Београда и
Приштине, први пут у протеклој 21 години, помоћи ће пословној заједници да отвори
нова радна места и прошири тржиште. Грађани и пословни људи моћи ће да, уместо
шест сати вожње, лете око 20 минута", наводи се у Гренеловом саопштењу.

  

  

Раније је на најаву о успостављању лета реаговао и амерички председник. Доналд
Трамп на свом Твитер налогу.

  

„Сви су говорили да се то не може остварити. Међутим, први пут у последњих двадесет
пет година, биће успостављени директни летови између Србије и Косова. Још једна
победа – захваљујући амбасадорима Роберту О’Брајену и Ричарду Гренелу", написао је
Трамп на Твитеру.

  

(Глас Америке)

  

Видети још:  Доналд Трамп поводом потписивања споразума о успостављању
директне авионске линије између Београда и Приштине: Још једна победа!

  

У амбасади САД у Берлину, у присуству Ричарда Гренела и Роберта О'Брајена,
Београд и Приштина са авикомпанијом Луфтханза потписали споразум који би
требало да омогући обнову авио линије Београд-Приштина; Столтенберг
поздравио споразум
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