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Не треба очекивати да ће САД вршити притисак на Приштину у вези са таксама пре
окончања избора на Косову, а од будуће владајуће коалиције зависиће и судбина
преговора, оценио је за Глас Америке сарадник Атлантског савета Дамир Марушић.

  

  

Анализирајући посету председника Србије Америци, Марушић каже да је добро што је
Вучић отворен за преговоре и што не прејудицира крањи исход, али и истиче да је
питање хоће ли моћи да задржи Москву даље од преговарачког стола.

  

Марушић је оценио да је то што се са председником Србије састао високи званичник
попут државног секретара САД Мајк Помпео знак да Американци Вучића виде као
партнера са којим могу да реше ситуацију на Косову.

  

"Даље, мислим да је вешто темпирана посета зато јер се на Косову влада распала, биће
нови избори скоро, мислим да се Вучић позиционирао на овом путу као партнер који чека
партнера у Приштини. И тако га, ја мислим, Американци сада можда виде", рекао је
Марушић за Глас Америке.

  

Сарадник Атлантског савета сматра да САД неће вршити притисак на Приштину за
време избора и истиче да је важно каква ће коалиција бити формирана на Косову.
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"Ако има шансе да то буде коалиција која је за преговоре, за попуштање пореза, онда би
било важно да се и Брисел и Вашингтон изјасне да подржавају такву политику", рекао је
Марушић и истакао да, у случају да будућа влада Косова не буде наклоњена
преговорима, постоји могућност да они пропадну.

  

Према његовим речима, Вучић се нормално поставио када је рекао да неће пристати на
решење у коме Србија не добија ништа, а Албанци све, али да је спреман на компромис.

  

"То што је рекао да жели у преговоре, али се није тачно изјаснио о томе, ми се чини као
паметан положај", оценио је Марушић.

  

Подсетио је да је Вучић рекао да му идеја о разграничењу није била прихваћена, али је у
истом моменту навео да је за све отворен, да је спреман о свему да разговара.

  

"И то је добар сигнал јер то разграничење јесте једна опција, али је тешко како видети
да је прихватљиво за ширу регију. А ако је отворен за некакве друге споразуме, то је
добар сигнал за будућност", указао је Марушић.

  

Коментаришући то што се ни у саопштењу Стејт департмент не помиње Русији, нити су је
поменули Помпео, ни председник Србије, Марушић је рекао да је добро што се није о
томе причало.

  

"На ширем Балкану, неки у Београду, размишљају да Русија некако може спасити ствари
и да ће се на крају дана Москва и Вашингтон нешто договорити и да ће онда својим
'клијентима" испоручити да ли ће бити овако или онако. Али то није реално. Мислим да је
једини начин да се договор легитимно и трајно успостави је да се две стране договоре",
сматра Марушић.

  

Американци то разумеју и инсистирају на томе, рекао је Марушић и додао да је уверен да
и Вучић то разуме.

  

 2 / 3



Сарадник Атлантског савета Дамир Марушић: САД виде Вучића као партнера са којим могу да реше ситуацију на Косову
петак, 23 август 2019 09:20

(Фонет)
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