Zbirka medijskih objava
Kongres srpsko-američkog prijateljstva,
za period 10. 9. 2022
Broj objava: 28
Internet: 26
Televizija: 1
Štampa: 1
Praćene teme:
Kongres ...: 28
... lidere: 0

Kongres srpsko-američkog prijateljstva:
Televizija

Naslov

Konferencija - Dani Amerike u Beogradu

Serijski br.
1

Medij; Doseg

RTS 1; 3.246.080, Srbija

Rubrika, Datum

Dnevnik 3; 9. 9. 2022

Autor

Marija Mitrović

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

Internet
Serijski br.
2

23:15

Trajanje: 2 min

...Majk Devina i naučni centar Univerzitetu "Atens" u Ohaju nose ime bivšeg guvernera i senatora srpskog porekla
Đorđa Vojinovića. VLADIMIR MARINKOVIĆ, (Kongres srpsko-američkog prijateljstva): Smatramo da Sjedinjene
Američke Države nemaju većeg saveznika u ovom delu Evrope naravno, na nama je veliki zadatak da budemo
proaktivniji. DŽON HARIS,...

Naslov

Mihajlović: Srbiji je mesto na Zapadu, u EU i strateškom partnerstvu sa SAD

Medij; Doseg

Danas.rs; 338.230, Srbija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2022

Autor

FoNet

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

...i poverenje. Naveo je da će dve zemlje u cilju jačanja i produbljivanja odnosa raditi jednu po jednu stvar i jedno po
jedno angažovanje. Osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković naglasio je da su članovi tog
kongresa uvereni da SAD nemaju boljeg saveznika u ovom delu Evrope. Dodao je da će se Kongres truditi...

Internet

Naslov

Вучићева Зорана на „Данима Америке“ у Београду: Србији место уз САД

Medij; Doseg

Srbin.info; 238.571, Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
3

Sažetak

...пријатељство и поверење. Навео је да ће две земље у циљу јачања и продубљивања односа радити једну по
једну ствар и једно по једно ангажовање. Оснивач Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир
Маринковић нагласио је да су чланови тог конгреса уверени да САД немају бољег савезника у овом делу
Европе. Додао је да ће се Конгрес трудити...

Štampa

Naslov

Зорана Михајловић отворила конференцију "Дан Америке у Београду"

Medij; Doseg

Politika; 148.168, Srbija

Rubrika, Datum

Politika; 10. 9. 2022

Autor

M.Č.

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
4

Strana: 6

Površina: 389 cm2

Sažetak

...областима политике, културе, међународних односа, енергетике*, казао је Гкнкел поручујућидаје боље када
се ради заједно. Владимир Маринковић, оснивач Конгреса српскоамеричког пријатељства,указао је на то да
САД немају бољег савезника у овом делу Европе од Србије. М. Ч. Дачић: САД и наша земља граде нову етапу
у односима Лидер...

Internet

Naslov

Obeležen Dan Amerike u Beogradu - više blistavih trenutaka nego nerazumevanja

Medij; Doseg

Rts.rs; 128.712, Srbija

Rubrika, Datum

Politika; 10. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
5

Sažetak

... "Smatramo da SAD nemaju većeg saveznika u ovom delu Evrope. Naravno, na nama je veliki zadatak da budemo
proaktivniji", kaže Vladimir Marinković iz Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. "Partnerstvo Srbije i Ohaja izgrađeno
je na poverenju, poštovanju i direktnoj komunikaciji. Vežbamo zajedno, razmenjujemo iskustva i učimo jedni od...
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Internet
Serijski br.
6

Naslov

Обележен Дан Америке у Београду - више блиставих тренутака него неразумевања

Medij; Doseg

Rts.rs; 128.712, Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 10. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

... "Сматрамо да САД немају већег савезника у овом делу Европе. Наравно, на нама је велики задатак да
будемо проактивнији", каже Владимир Маринковић из Конгреса српско-америчког пријатељства. "Партнерство
Србије и Охаја изграђено је на поверењу, поштовању и директној комуникацији. Вежбамо заједно, размењујемо
искуства и учимо једни од других....

Internet

Naslov

Mihajlović: “Srbiji je mesto na Zapadu, u EU i strateškom partnerstvu sa SAD”

Medij; Doseg

Nedeljnik.rs; 43.336, Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
7

Sažetak

...i poverenje. Naveo je da će dve zemlje u cilju jačanja i produbljivanja odnosa raditi jednu po jednu stvar i jedno po
jedno angažovanje. Osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković naglasio je da su članovi tog
kongresa uvereni da SAD nemaju boljeg saveznika u ovom delu Evrope. Dodao je da će se Kongres truditi...

Internet

Naslov

Dan Amerike u Beogradu: Konferencija, video-instalacije i izložba Vorholove "Četiri Džeki"

Medij; Doseg

Nadlanu.com; 31.659, Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 11. 7. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
8

Sažetak

Internet
Serijski br.
9

...Kongres srpsko-američkog prijateljstva i magazin "Diplomacy & Commerce" organizovaće 9. septembra ove godine
prvi Dan Amerike u Beogradu. Prvi deo programa održaće se u Domu Narodne skupštine...

Naslov

Konferencija Dan Amerike u Beogradu

Medij; Doseg

Nadlanu.com; 31.659, Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

...U Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i magazina
Diplomacy&Commerce, danas se održava konferencija “Dan Amerike u Beogradu”. Konferenciju su podržali
Ministarstvo kulture i informisanja Republike...

Internet

Naslov

Mihajlović: Sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i SAD bio bi kruna saradnje

Medij; Doseg

Beta - Agencijske vesti ; 17.056, Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Beta

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
10

Sažetak

EKONOMIJA-SRBIJA-VESTI Mihajlović: Sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i SAD bio bi kruna saradnje
BEOGRAD, 9. septembra 2022. (Beta) - Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je cilj
da Srbija radi na unapređenju odnosa sa SAD i da bi sklapanje sporazuma o
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Internet
Serijski br.
11

Naslov

Михајловић отворила конференцију "Дан Америке у Београду"

Medij; Doseg

Rtv.rs; 16.567, Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 7. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

...али и енергетској транзицији, наводи министарка. Министарка истиче да иако имамо 141 годину дипломатских
односа, у Србији је тек 2018. године основан Конгрес Српско - америчког пријатељства који је и данас
организовао ову конференцију, као што то чини претходних година уз организацију сусрета, разговора, како
додаје,...

Internet

Naslov

Mihajlović otvorila konferenciju "Dan Amerike u Beogradu"

Medij; Doseg

Rtv.rs; 16.567, Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Tanjug

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
12

Sažetak

...ali i energetskoj tranziciji, navodi ministarka. Ministarka ističe da iako imamo 141 godinu diplomatskih odnosa, u Srbiji
je tek 2018. godine osnovan Kongres Srpsko - američkog prijateljstva koji je i danas organizovao ovu konferenciju, kao
što to čini prethodnih godina uz organizaciju susreta, razgovora, kako dodaje,...

Internet

Naslov

Marinković: Odnosi SAD i Srbije u uzlaznoj putanji

Medij; Doseg

Vojvodinauzivo.rs; 16.057, Srbija

Rubrika, Datum

другое; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
13

Sažetak

...koji nije ni opadao u proteklih sedam-osam godina, pa je sada više od 25.000 zaposlenih u američkim kompanijama,
rekao je za Tanjug jedan od osnivača Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković. On je dodao da je,
s druge strane, vidljiva neka vrsta promene odnosa sadašnje, kao i prethodne američke administracije u odnosu...

Internet

Naslov

Маринковић: Односи САД и Србије у узлазној путањи

Medij; Doseg

Gradskeinfo.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
14

Sažetak

...који није ни опадао у протеклих седам-осам година, па је сада више од 25.000 запослених у америчким
компанијама, рекао је за Танјуг један од оснивача Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир
Маринковић. Он је додао да је с друге стране видљива нека врста промене односа садашње као и претходне
америчке администрације у односу на...

Internet

Naslov

Dan Amerike u Beogradu: Konferencija, video-instalacije i izložba Vorholove “Četiri Džeki”

Medij; Doseg

Communications.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 11. 7. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
15

Sažetak

...Dan Amerike u Beogradu: Konferencija, video-instalacije i izložba Vorholove “Četiri Džeki” Jul 11, 2022 Kongres
srpsko-američkog prijateljstva i magazin “Diplomacy & Commerce” organizovaće 9. septembra ove godine prvi Dan
Amerike u Beogradu. Prvi deo programa održaće se u Domu Narodne skupštine...

4

Agregator

Naslov

"Dan Amerike": Potrebno strateško partnerstvo SAD i Srbije

Serijski br.
16

Medij; Doseg

svetionik.com; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

... partnerstvu, ocenili su srpski zvaničnici koji su učestvovali na skupu „Dan Amerike“ u Skupštini Srbije. Na
celodnevnoj konferenciji, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, govorilo se o političkim odnosima,
vojnoj saradnji, ekonomiji i kako sa različitih pozicija dve zemlje mogu da dođu do zajedničkog interesa. Na početku...

Internet

Naslov

Споразум о стратешком партнерству Србије и САД био би круна економске и
политичке сарадње

Medij; Doseg

Balkanekspresrb.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
17

Sažetak

...променама и када је реч о родној равноправности, али и енергетској транзицији, што је један од наших
националних циљева. Ми смо тек пре четири године основали Конгрес српско-америчког пријатељства, али смо
се потрудили да урадимо много тога да пријатељство и партнерство две државе и два народа постане
видљиво и да непрестано унапређујемо односе....

Internet

Naslov

"Dan Amerike": Potrebno strateško partnerstvo SAD i Srbije

Medij; Doseg

Glasamerike.net; , Srbija

Rubrika, Datum

Aktuelno; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
18

Sažetak

Internet
Serijski br.
19

Sažetak

Internet
Serijski br.
20

Sažetak

...partnerstvu, ocenili su srpski zvaničnici koji su učestvovali na skupu „Dan Amerike“ u Skupštini Srbije. Na
celodnevnoj konferenciji, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, govorilo se o političkim odnosima,
vojnoj saradnji, ekonomiji i kako sa različitih pozicija dve zemlje mogu da dođu do zajedničkog interesa. Na početku...

Naslov

Mihajlović otvorila konferenciju „Dan Amerike u Beogradu“

Medij; Doseg

Balkantv.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

...ali i energetskoj tranziciji, navodi ministarka. Ministarka ističe da iako imamo 141 godinu diplomatskih odnosa, u Srbiji
je tek 2018. godine osnovan Kongres Srpsko – američkog prijateljstva koji je i danas organizovao ovu konferenciju, kao
što to čini prethodnih godina uz organizaciju susreta, razgovora, kako dodaje,...

Naslov

MIHAJLOVIĆ OTVORILA KONFERENCIJU “DAN AMERIKE U BEOGRADU”

Medij; Doseg

Bilten.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

...ali i energetskoj tranziciji, navodi ministarka. Ministarka ističe da iako imamo 141 godinu diplomatskih odnosa, u Srbiji
je tek 2018. godine osnovan Kongres Srpsko – američkog prijateljstva koji je i danas organizovao ovu konferenciju, kao
što to čini prethodnih godina uz organizaciju susreta, razgovora, kako dodaje,...

5

Internet
Serijski br.
21

Naslov

Konferencija Dan Amerike u Beogradu

Medij; Doseg

Nshronika.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

...U Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i magazina
Diplomacy&Commerce, danas se održava konferencija “Dan Amerike u Beogradu”. Konferenciju su podržali
Ministarstvo kulture i informisanja Republike...

Internet

Naslov

Konferencija Dan Amerike u Beogradu – SAD će nastaviti da podržavaju Srbiju na njenom
putu evro-atlantskih integracija

Medij; Doseg

Communications.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
22

Sažetak

...U Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i magazina
Diplomacy&Commerce, danas se održava konferencija “Dan Amerike u Beogradu”. Konferenciju su podržali
Ministarstvo kulture i informisanja Republike...

Internet

Naslov

Зорана Михајловић на конференцији „Дани Америке у Београду“: Србији је место на
Западу, у Европској унији и стратешком партнерству са САД

Medij; Doseg

Nspm.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

oстало; 9. 9. 2022

Autor

FoNet

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
23

Sažetak

Internet
Serijski br.
24

...пријатељство и поверење. Навео је да ће две земље у циљу јачања и продубљивања односа радити једну по
једну ствар и једно по једно ангажовање. Оснивач Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир
Маринковић нагласио је да су чланови тог конгреса уверени да САД немају бољег савезника у овом делу
Европе. Додао је да ће се Конгрес трудити...

Naslov

Srbija radi na unapređenju odnosa sa SAD

Medij; Doseg

Srpskaekonomija.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Vesti; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

...izazove i u borbi sa klimatskim promenama i kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, ali i energetskoj tranziciji. Mi smo
tek pre četiri godine osnovali Kongres srpsko-američkog prijateljstva, ali smo se potrudili da uradimo mnogo toga da
prijateljstvo i partnerstvo dveju država i naroda postane vidljivo i da neprestano unapređujemo odnose i...

Internet

Naslov

Mihajlović otvorila konferenciju „Dan Amerike u Beogradu“

Medij; Doseg

Studiob.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
25

Sažetak

...želimo da naučimo, nego volimo da se pravdamo. Ministarka ističe da iako imamo 141 godinu diplomatskih odnosa,
u Srbiji je tek 2018. godine osnovan Kongres Srpsko – američkog prijateljstva koji je i danas organizovao ovu
konferenciju, kao što to čini prethodnih godina uz organizaciju susreta, razgovora, kako dodaje,...

6

Internet
Serijski br.
26

Naslov

Mihajlović: Sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i SAD bio bi kruna saradnje

Medij; Doseg

Radiostoplus.com; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2022

Autor

Beta

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Sažetak

...ravnopravnosti, ali i energetskoj tranziciji, što je jedan od naših nacionalnih ciljeva“, kazala je Mihajlović. Kako je
dodala, tek pre četiri godine osnovan je Kongres srpsko-američkog prijateljstva, ali je mnogo toga uradjeno da
prijateljstvo i partnerstvo dve države i dva naroda postane vidljivo i da se neprestano unapređuju odnosi. Komentari...

Internet

Naslov

Зорана Михајловић на конференцији „Дани Америке у Београду“: Србији је место на
Западу, у Европској унији и стратешком партнерству са САД

Medij; Doseg

Nspm.rs; , Srbija

Rubrika, Datum

oстало; 9. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
27

Sažetak

...пријатељство и поверење. Навео је да ће две земље у циљу јачања и продубљивања односа радити једну по
једну ствар и једно по једно ангажовање. Оснивач Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир
Маринковић нагласио је да су чланови тог конгреса уверени да САД немају бољег савезника у овом делу
Европе. Додао је да ће се Конгрес трудити...

Internet

Naslov

Obeležen Dan Amerike u Beogradu - više blistavih trenutaka nego nerazumevanja

Medij; Doseg

24vesti.com; , Srbija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 9. 2022

Autor

Unknown

Teme

Kongres srpsko-američkog prijateljstva

Serijski br.
28

Sažetak

... "Smatramo da SAD nemaju većeg saveznika u ovom delu Evrope. Naravno, na nama je veliki zadatak da budemo
proaktivniji", kaže Vladimir Marinković iz Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. "Partnerstvo Srbije i Ohaja izgrađeno
je na poverenju, poštovanju i direktnoj komunikaciji. Vežbamo zajedno, razmenjujemo iskustva i učimo jedni od...
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Konferencija - Dani Amerike u Beogradu
SPIKER: Srbija i Sjedinjene Američke Države imaju bilateralne odnose 141 godinu. Bilo je
mnogo više sjajnih, otvorenih blistavih trenutaka u tim odnosima nego trenutaka nerazumevanja,
rečeno je na konferenciji "Dan Amerike" u Beogradu.
REPORTER: Trenutne srpsko-američke odnose možda najbolje oslikava što u kancelariji glavn...
bazi Nacionalne garde Ohaja stoji srpska zastava i fotografija sa srpskim predsednikom. Jedna
soba u sedištu guvernera države Ohajo Majk Devina i naučni centar Univerzitetu "Atens" u
Ohaju nose ime bivšeg guvernera i senatora srpskog porekla Đorđa Vojinovića.
VLADIMIR MARINKOVIĆ, (Kongres srpsko-američkog prijateljstva): Smatramo da Sjedinjene
Američke Države nemaju većeg saveznika u ovom delu Evrope naravno, na nama je veliki
zadatak da budemo proaktivniji.
DŽON HARIS, (komandant Nacionalne garda Ohaja): Partnerstvo Srbije i Ohaja izgrađeno je na
poverenju i poštovanju i direktnoj komunikaciji, vežbamo zajedno, razmenjujemo iskustva i
učimo jedni od drugih. Na kraju kao partneri stvaramo sigurniji svet.
REPORTER: Od 2001. Sjedinjene Američke Države donirale su više od milijardu dolara a
tamošnje kompanije trostruko više i zaposlile 25.000 ljudi.
DŽON GINKLI, (zamenik ambasadora SAD): "Otvoreni Balkan" održan pre nekoliko dana je
savršen primer kao što je to rekao predsednik Vučić. Naš posao je da rušimo istorijske barijere.
Inicijativa "Otvoreni Balkan" to obećava, to je vizija ekonomskog razvoja, stabilnosti, sigurnosti i
mira.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

REPORTER: U dugoj istoriji naših odnosa bilo je neslaganja, podseća potpredsednica Vlade.
ZORANA MIHAJLOVIĆ, ( potpredsednica Vlade i ministar energetike): Bilo je trenutaka kada je
Vašingtonu bila draža Priština nego Beograd, bilo je trenutaka, takođe, kada smo bili jedina
država u Evropi gde smo palili američke zastave, ali bilo je, takođe, i trenutaka, a ima ih posebno
sada poslednjih godina kada se uvažava mišljenje Srbije i kada se sedi i razgovara i kada postoji
podrška ka Srbiji od strane Sjedinjenih Američkih Država.
REPORTER: Da su odnosi zreli za sporazum o strateškom partnerstvu saglasan je i Ivica Dačić.
Bez dobrih odnosa sa Amerikom, kaže, nema ni jake ekonomije, evropskih integracija i rešenje
za Kosovo i Metohiju.
IVICA DAČIĆ, (predsednik Socijalističke partije Srbije): Srbija i Amerika imaju budućnost samo u
savezništvu i partnerstvu a ne u konfliktu.
REPORTER: Onima koji su svojim političkim, društvenim, privrednim, naučnim ili kulturnim
delovanjem doprineli razvoju odnosa dveju zemalja uručena su priznanja. Predsedniku Vučiću,
koji je bio sprečen da prisustvuje, priznanje će biti naknadno uručeno.
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Mihajlović: Srbiji je mesto na Zapadu, u EU i
strateškom partnerstvu sa SAD

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da bi odnosi Srbije i SAD trebalo da budu ovekovečeni
strateškim spozumom, istakavši
da smo mi prijatelji i partneri koji rade zajedno, i da Balkan traži mir, stabilnost i regionalno povezivanje koje je sigurno moguće
sa SAD kao partnerom.
Mihajlović je na konferencji „Dani Amerike u Beogradu“ istakla da je u 141 godinu bilateralnih odnosa Srbije i SAD bilo mnogo
više „blistavih momenata“ u prijateljstvu i partnerstvu od trenutaka nerazumevanja.
Naglasila je da je Srbiji mesto na Zapadu, u Evropskoj uniji i strateškom partnerstvu sa SAD, i saradnji u oblasti kulture,
ekonomije, politike, novih tehnologija i i borbi protiv klimatskih promena.
Zamenik šefa misije u ambasadi SAD Džon Ginkel istakao je da je ta zemlja posvećena podršci Srbiji na njenom izazovnom
putu u izgradnji moderne, demokratske i prosperitetne evropske države.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Dodao je da se SAD nadaju da će videti Srbiju koja deli zajedničke demokratske vrednosti i živopisnu ekonomiju podržanu
raznolikim i stabilnim sistemom snabdevanja energijom.
Ocenio je da je saradnja Srbije i SAD po pitanju oružanih snaga „snažna i čvrsta“ i dodao da se SAD nadaju da će videti Srbiju
kao „odbrambenog partnera za stabilnost u okviru evroatlantskih struktura“.
Naglasio je da SAD podržavaju Srbiju na putu pristupanja Evropskoj uniji i pozdravljaju sve ono što je Srbija do sada učinila na
tom putu.
Istakao je da Srbija zauzima vitalnu ulogu u održavanju stabilnosti i kooperacije na Balkanu, i dodao da njena uloga
regionalnog ekonomskog lidera pokazuje njenu posvećenost evroatlanstkim vrednostima.
Ginkel je rekao da inicijativa Otvoreni Balkan obećava da će ukloniti istrijske barijere i dodao da ima viziju regiona koji je
ekonomski živopisniji, stabailan i miran.
To je vizija koju su i Vašington i Beograd u potpunosti prigrlili, i SAD se nadaju da će videti kako Otvoreni Balkan raste i
uključuje sve zemlje regiona, zaključio je Ginkel.
General-major Nacionalne garde Ohaja Džon Heris istakao je da su on i načelnik Generalšataba Vojske Srbije Milan Mojsilović
dugogodišnji prijatelji i da gaje zajedničku posvećenost da još više jačaju vojne odnose SAD i Srbije.
Istakao je da postoji dobra volja za jačanje vojne saradnje, partnerstva i prijateljstva dve države, i podsetio da je u četvrtak na
sastanku s predsednikom Srbije ponovio rešenost SAD da sa Srbijom izgradi i ojača prijateljstvo i poverenje.
Naveo je da će dve zemlje u cilju jačanja i produbljivanja odnosa raditi jednu po jednu stvar i jedno po jedno angažovanje.
Osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković naglasio je da su članovi tog kongresa uvereni da SAD
nemaju boljeg saveznika u ovom delu Evrope.
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Dodao je da će se Kongres truditi da stvori što više prijatelja u američkom Kongresu i Senatu.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas
Ime
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Вучићева Зорана на „Данима Америке“ у
Београду: Србији место уз САД
Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић изјавила је данас да би односи Србије и САД требало да
буду овековечени стратешким спозумом, истакавши
да смо ми пријатељи и партнери који раде заједно, и да Балкан тражи мир, стабилност и регионално повезивање
које је сигурно могуће са САД као партнером.
Михајловић је на конференцији „Дани Америке у Београду“ истакла да је у 141 годину билатералних односа
Србије и САД било много више „блиставих момената“ у пријатељству и партнерству од тренутака неразумевања.
Нагласила је да је Србији место на Западу, у Европској унији и стратешком партнерству са САД, и сарадњи у
области културе, економије, политике, нових технологија и и борби против климатских промена.
Заменик шефа мисије у амбасади САД Џон Гинкел истакао је да је та земља посвећена подршци Србији на
њеном изазовном путу у изградњи модерне, демократске и просперитетне европске државе.
Додао је да се САД надају да ће видети Србију која дели заједничке демократске вредности и живописну
економију подржану разноликим и стабилним системом снабдевања енергијом.
Оценио је да је сарадња Србије и САД по питању оружаних снага „снажна и чврста“ и додао да се САД надају да
ће видети Србију као „одбрамбеног партнера за стабилност у оквиру евроатлантских структура“.
Нагласио је да САД подржавају Србију на путу приступања Европској унији и поздрављају све оно што је Србија
до сада учинила на том путу.
Истакао је да Србија заузима виталну улогу у одржавању стабилности и кооперације на Балкану, и додао да
њена улога регионалног економског лидера показује њену посвећеност евроатланстким вредностима.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Гинкел је рекао да иницијатива Отворени Балкан обећава да ће уклонити истријске баријере и додао да има
визију региона који је економски живописнији, стабаилан и миран.
То је визија коју су и Вашингтон и Београд у потпуности пригрлили, и САД се надају да ће видети како Отворени
Балкан расте и укључује све земље региона, закључио је Гинкел.
Генерал-мајор Националне гарде Охаја Џон Херис истакао је да су он и начелник Генералшатаба Војске Србије
Милан Мојсиловић дугогодишњи пријатељи и да гаје заједничку посвећеност да још више јачају војне односе САД
и Србије.
Истакао је да постоји добра воља за јачање војне сарадње, партнерства и пријатељства две државе, и подсетио
да је у четвртак на састанку с председником Србије поновио решеност САД да са Србијом изгради и ојача
пријатељство и поверење.
Навео је да ће две земље у циљу јачања и продубљивања односа радити једну по једну ствар и једно по једно
ангажовање.
Оснивач Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир Маринковић нагласио је да су чланови тог конгреса
уверени да САД немају бољег савезника у овом делу Европе.
Додао је да ће се Конгрес трудити да створи што више пријатеља у америчком Конгресу и Сенату.
Србија за сада нема проблема са испорукама гаса, имамо кризне планове
Потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике, Зорана Михајловић, рекла је да Србија у овом
тренутку нема проблема у испоруци гаса, али да се држава кроз пуњење складишта и кризне планове припрема
за случај поремећаја у снабдевању током зиме због ситуације у Европи.
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„Нико данас ко је зависан од Руске Федерације за снабдевање гасом не може бити сигуран. Прекид испоруке гаса
земљама ЕУ преко Северног тока 1 није неочекиван, јер не само сада, већ и претходних месеци и последњих
година Русија користи енергетске ресурсе као своје политичко оружје. Што се Србије тиче, за сада нема
проблема у испорукама, нити најава да би могло бити прекида, и видимо колико је важно што смо изградили
гасовод Балкански ток и што имамо могућност набавке гаса из два правца. Такође, градимо гасовод НишДимитровград и идуће године моћи ћемо да гас купујемо и од других снабдевача“, рекла је Михајловић у Народној
скупштини, где је говорила на конференцији Дани Америке у Београду.
Она је истакла и да не зна шта може да се деси у наредном периоду и да ли ће бити нових санкција.
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„Не знамо да ли ће нека од транзитних држава одлучити да не испоручује даље гас, али ми смо као држава
спремни. Попуњавамо залихе и у складишту у Банатском Двору и у Мађарској, имамо кризне планове. Али, без
разумевања великих сила нема извесности. Ово мора да се заврши, иначе ће одвести свет у још већу кризу и
дубље поделе и из тога је питање како ћемо изаћи“, рекла је потпредседница Владе, одговарајући на питања
новинара.
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Зорана Михајловић отворила конференцију „Дан Америке у Београду”
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и
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казао
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шефа
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мисије

Србија
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Војске
Охаја
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Србије
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и

и

„Сарад-

Националне гар-
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сегмент
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широког спектра сарадње коју остварујемо са Србијом. Успоставили смо

се

Када је

не.

мање

са

имају изузетну и широку сарад-

ња
на

министру спољних
Ја им кажем,

с једне

да Србију Запад

да

гласа

КиМ.

Немојте мислити

од

да

зовемо.

можда

пушта
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додао
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о

Западу

на
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и како
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форуму

послова

и
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угрожавање

српског
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Запад мора да схвати да

рачуна

водимо

ни мајмун се

Србија

националних

штоје

грације.

војну сарад-

Харис.

имао састанак

Србије Александром

амбасади

САД

Дачић: САД и наша земља граде нову етапу у односима
Лидер

да

каже

САД и Србије”, навео
Џон Пшкел, заменик

са

у

Србија

година

су сагласни да је потребно изградити још јаче поверење,
пријатељство, као и да је потребно радитиједну поједну активност. „Свето
ћем и

народа кроз

два

Мој-

Миланом

да јачамо
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да је

на то
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и
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Србије

већ
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кући и спасавање

у будућности. „Ми треба да имастратешки споразум, да наставимо
сарадњу и то кроз економију, полити-

да

Џон Харис

посвећени да јачају односе између
две војске. „У Београду смо да шири-

Михај-

односима

димо

везе

пријатељ,
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сјајних,

више

мо
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силовићем

неразумевања. Као

блиставе тренутке у

ловићева

да

казала

било много

тренутака

било

Америке у Београду” и том приликом
поручила да је Србији место на западу, у ЕУ,у стратешком пријатељству са

је

са

Генералштаба

односе,

је Михајловићева

САД.

нема

гарде Охаја поручио је да
су овакве конференције и скупови
прилика да се јачају односи две земље. Наводећи да је са начелником

и САД има-

билатералне
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их

ционалне
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Танјуг.
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у
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у областима политике, културе,
међународних односа, енергетике*,
ма,

казао
када

је Гкнкел поручујућидаје боље
ради заједно. Владимир Ма-

се

Конгреса

ринковић,

оснивач

америчког

пријатељства,указао

то

да
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САД

делу
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од
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на

у

савезника

Србије.

М. Ч.
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Obeležen Dan Amerike u Beogradu - više
blistavih trenutaka nego nerazumevanja

Srbija i Sjedinjene Američke Države imaju bilateralne odnose 141 godinu. Bilo je mnogo više sjajnih, otvorenih, blistavih
trenutaka u tim odnosima, nego trenutaka nerazumevanja, rečeno je na konferenciji Dan Amerike u Beogradu.
Trenutne srpsko-američke odnose možda najbolje oslikava što u kancelariji glavnokomandujućeg u bazi Nacionalne
garde Ohaja stoji srpska zastava i fotografija sa srpskim predsednikom. Jedna soba u sedištu guvernera države Ohajo
Majk de Vina i naučni centar na Univerzitetu u Atensu u Ohaju nose ime bivšeg guvernera i senatora srpskog porekla
Džordža Vojinovića.
"Smatramo da SAD nemaju većeg saveznika u ovom delu Evrope. Naravno, na nama je veliki zadatak da budemo
proaktivniji", kaže Vladimir Marinković iz Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.
"Partnerstvo Srbije i Ohaja izgrađeno je na poverenju, poštovanju i direktnoj komunikaciji. Vežbamo zajedno,
razmenjujemo iskustva i učimo jedni od drugih. Na kraju, kao partneri stvaramo sigurniji svet", rekao je komandant
Nacionalne garde Ohajo Džon Haris.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Od 2001. Sjedinjene Američke Države donirale su više od milijardu dolara, a tamošnje kompanije trostruko više i
zaposlile 25.000 ljudi.
"Otvoreni Balkan održan pre nekoliko dana je savršen primer. Kao što je to rekao predsednik Vučić - naš posao je da
rušimo istorijske barijere. Inicijativa Otvoreni Balkan to obećava, to je vizija ekonomskog razvoja, stabilnosti, sigurnosti i
mira", ističe zamenik ambasadora SAD u Beogradu Džon Ginkli.
U dugoj istoriji naših odnosa bilo je neslaganja, podseća potpredsednica Vlade.
"Kada je Vašingtonu bila draža Priština ili kada su u Beogradu paljene američke zastave, ali je više, posebno poslednjih
godina kada se uvažava srpsko mišljenje, razgovara i pruža podrška Srbiji", rekla je potpredsednica Vlade i ministarka za
energetiku Zorana Mihajlović.
Da su odnosi zreli za sporazum o strateškom partnerstvu saglasan je i Ivica Dačić. Bez dobrih odnosa sa Amerikom,
kaže, nema ni jake ekonomije, evropskih integracija i rešenja za Kosovo i Metohiju.
"Srbija i Amerika imaju budućnost samo u savezništvu i partnerstvu a ne u konfliktu", smatra predsednik Socijalističke
partije Srbije Ivica Dačić.
Onima koji su svojim političkim, društvenim, privrednim, naučnim ili kulturnim delovanjem doprineli razvoju odnosa dveju
zemalja uručena su priznanja. Predsedniku Vučiću koji je bio sprečen da prisustvuje priznanje će biti naknadno uručeno.
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Обележен Дан Америке у Београду - више
блиставих тренутака него неразумевања

Србија и Сједињене Америчке Државе имају билатералне односе 141 годину. Било је много више сјајних,
отворених, блиставих тренутака у тим односима, него тренутака неразумевања, речено је на конференцији Дан
Америке у Београду.
Тренутне српско-америчке односе можда најбоље осликава што у канцеларији главнокомандујућег у бази
Националне гарде Охаја стоји српска застава и фотографија са српским председником.
Једна соба у седишту гувернера државе Охајо Мајк де Вина и научни центар на Универзитету у Атенсу у Охају
носе име бившег гувернера и сенатора српског порекла Џорџа Војиновића.
"Сматрамо да САД немају већег савезника у овом делу Европе. Наравно, на нама је велики задатак да будемо
проактивнији", каже Владимир Маринковић из Конгреса српско-америчког пријатељства.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

"Партнерство Србије и Охаја изграђено је на поверењу, поштовању и директној комуникацији. Вежбамо заједно,
размењујемо искуства и учимо једни од других. На крају, као партнери стварамо сигурнији свет", рекао је
командант Националне гарде Охајо Џон Харис.
Од 2001. Сједињене Америчке Државе донирале су више од милијарду долара, а тамошње компаније троструко
више и запослиле 25.000 људи.
"Отворени Балкан одржан пре неколико дана је савршен пример. Као што је то рекао председник Вучић - наш
посао је да рушимо историјске баријере. Иницијатива Отворени Балкан то обећава, то је визија економског
развоја, стабилности, сигурности и мира", истиче заменик амбасадора САД у Београду Џон Гинкли.
У дугој историји наших односа било је неслагања, подсећа потпредседница Владе.
"Када је Вашингтону била дража Приштина или када су у Београду паљене америчке заставе, али је више,
посебно последњих година када се уважава српско мишљење, разговара и пружа подршка Србији", рекла је
потпредседница Владе и министарка за енергетику Зорана Михајловић.
Да су односи зрели за споразум о стратешком партнерству сагласан је и Ивица Дачић. Без добрих односа са
Америком, каже, нема ни јаке економије, европских интеграција и решења за Косово и Метохију.
"Србија и Америка имају будућност само у савезништву и партнерству а не у конфликту", сматра председник
Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић.
Онима који су својим политичким, друштвеним, привредним, научним или културним деловањем допринели
развоју односа двеју земаља уручена су признања. Председнику Вучићу који је био спречен да присуствује
признање ће бити накнадно уручено.
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Mihajlović: “Srbiji je mesto na Zapadu, u EU i
strateškom partnerstvu sa SAD”

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da bi odnosi Srbije i SAD trebalo da budu
ovekovečeni strateškim spozumom, istakavši
da smo mi prijatelji i partneri koji rade zajedno, i da Balkan traži mir, stabilnost i regionalno povezivanje koje je sigurno
moguće sa SAD kao partnerom.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Mihajlović je na konferencji „Dani Amerike u Beogradu“ istakla da je u 141 godinu bilateralnih odnosa Srbije i SAD bilo
mnogo više „blistavih momenata“ u prijateljstvu i partnerstvu od trenutaka nerazumevanja.
Naglasila je da je Srbiji mesto na Zapadu, u Evropskoj uniji i strateškom partnerstvu sa SAD, i saradnji u oblasti kulture,
ekonomije, politike, novih tehnologija i i borbi protiv klimatskih promena, prenosi Danas
Zamenik šefa misije u ambasadi SAD Džon Ginkel istakao je da je ta zemlja posvećena podršci Srbiji na njenom
izazovnom putu u izgradnji moderne, demokratske i prosperitetne evropske države.
Dodao je da se SAD nadaju da će videti Srbiju koja deli zajedničke demokratske vrednosti i živopisnu ekonomiju
podržanu raznolikim i stabilnim sistemom snabdevanja energijom.
Ocenio je da je saradnja Srbije i SAD po pitanju oružanih snaga „snažna i čvrsta“ i dodao da se SAD nadaju da će videti
Srbiju kao „odbrambenog partnera za stabilnost u okviru evroatlantskih struktura“.
Naglasio je da SAD podržavaju Srbiju na putu pristupanja Evropskoj uniji i pozdravljaju sve ono što je Srbija do sada
učinila na tom putu.
Istakao je da Srbija zauzima vitalnu ulogu u održavanju stabilnosti i kooperacije na Balkanu, i dodao da njena uloga
regionalnog ekonomskog lidera pokazuje njenu posvećenost evroatlanstkim vrednostima.
Ginkel je rekao da inicijativa Otvoreni Balkan obećava da će ukloniti istrijske barijere i dodao da ima viziju regiona koji je
ekonomski živopisniji, stabailan i miran.
To je vizija koju su i Vašington i Beograd u potpunosti prigrlili, i SAD se nadaju da će videti kako Otvoreni Balkan raste i
uključuje sve zemlje regiona, zaključio je Ginkel.
General-major Nacionalne garde Ohaja Džon Heris istakao je da su on i načelnik Generalšataba Vojske Srbije Milan
Mojsilović dugogodišnji prijatelji i da gaje zajedničku posvećenost da još više jačaju vojne odnose SAD i Srbije.

16

Nedeljnik.rs
Country:Srbija
Država:
Serbia

09.09.2022
Friday,12:11
petak,
12:11

Doseg: 43.336

Indeks

https://www.nedeljnik.rs/mihajlovic-srbiji-je-mest...

2/2

Istakao je da postoji dobra volja za jačanje vojne saradnje, partnerstva i prijateljstva dve države, i podsetio da je u
četvrtak na sastanku s predsednikom Srbije ponovio rešenost SAD da sa Srbijom izgradi i ojača prijateljstvo i poverenje.
Naveo je da će dve zemlje u cilju jačanja i produbljivanja odnosa raditi jednu po jednu stvar i jedno po jedno
angažovanje.
Osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković naglasio je da su članovi tog kongresa uvereni da
SAD nemaju boljeg saveznika u ovom delu Evrope.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Dodao je da će se Kongres truditi da stvori što više prijatelja u američkom Kongresu i Senatu.
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KONFERENCIJE I DOG…

Dan Amerike u Beogradu: Konferencija, video-instalacije i izložba
Vorholove "Četiri Džeki"
Objavljeno 11. jul 2022. / 17:15:42

Kongres srpsko-američkog prijateljstva i magazin "Diplomacy & Commerce" organizovaće 9. septembra ove godine prvi Dan
Amerike u Beogradu.
Prvi deo programa održaće se u Domu Narodne skupštine Republike Srbije gde će uvodna izlaganja imati predsednik Republike
Srbije Aleksandar Vučić, general Džon Haris iz Nacionalne garde Ohaja i Kristofer Hil, ambsador SAD u Beogradu. U panelima će
se govoriti o bezbednosti, energetici i ekonomskim vezama Srbije i SAD.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Večernji deo programa planiran je u Muzeju savremene umetnosti gde će se razgovarati o uticaju američkih umetnika na srpsku
kulturu kao i ulozi srpskih umetnika na kulturnoj sceni SAD. Takođe, posetioci će samo tog dana imati prilike da vide sliku "Četiri
Džeki" Endija Vrohola koju će Muzej savremene umetnosti tim povodom izneti iz svog depoa. U planu su i video-instalacije koje će
biti posvećene američkim ulicama u Beogradu (Ulice Džordža Vašingtona, Džona Kenedija, Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Endi
Vorhola, Mala Amerika u Rakovici i Bulevar Vudro Vilsona u Beogradu na vodi).
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Konferencija Dan Amerike u Beogradu

U Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i magazina
Diplomacy&Commerce, danas se održava konferencija “Dan Amerike u Beogradu”. Konferenciju su podržali
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, kompanije UGT Renewables i Hyndai Engenering kao generalni pokrovitelji
i Millenium Resorts, Beogradske elektrane i N2 Growth.
Specijalna tema konferencije je stanje i perspektive bilateralnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a
pored toga će učesnici razgovarati i o bezbednosti, biznisu i energiji na više panela.
Konferenciju “ Dan Amerike u Beogradu” otvorio je Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva,
koji je tom prilikom podsetio na prijateljstvo dva naroda i dve države koje traje preko 140 godina. On je najavio razgovore o
budućoj saradnji u oblasti investicija i energetike, ali je rekao da se ne zaboravlja ni kulturna saradnja. Marinković se posebno
zahvalio gospodinu Robertu Čobanu i Diplomacy&Commerce magazinu na svemu što su uradili za razvoj kulturne saradnje
između dve zemlje.
Džon Ginkel, zamenik šefa misije u ambasadi SAD u Beogradu se obratio učesnicima konferencije uz podsećanje da SAD
smatraju Srbiju stabilnim partnerom.
“SAD će nastaviti da podržavaju Srbiju na njenom putu evro-atlantskih integracija” - rekao jeGinkel i podsetio i na odličnu
privrednu saradnju dve zemlje i rekao da će u budućnosti SAD više pomagati Srbiji da razvije različite energetske potencijale
zasnovane na obnovljivim izvorima energije.
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Major general Džon Haris iz Nacionalne garde Ohaja, istinski prijatelj Srbije i srpskog naroda, još jednom je istakao svoje
zadovoljstvo zbog prilike da ponovo razgovara o mogućnostima za razvoj bilateralnih odnosa i posebno u oblasti odbrane.
“Radeći zajedno, rame uz rame, stvaramo bezbedniji svet”, istakao je general Haris, koji je istako da saradnja Nacionalne
Garde Ohaja i Vojske Srbije traje već 15 godina.
Sporazum o strateškom partnerstvu
Učesnicima konferencije se potom obratila Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i
energetike. Ona je posebno naglasila potrebu potpisivanja sporazuma o strateškom partnerstvu, za koji je rekla da treba da
radimo na njemu i da idemo ka tome da se ovakav sporazum potpiše.
“U našoj dugoj istoriji bilateralnih odnosa imali smo mnoge blistave ali i manje blistave trenutke. Bilo je trenutaka kada se
nismo slagali, ali oni blistavi trenuci ne mogu nikada da se zaborave”, rekla je Mihajlović i podsetila na isticanje srpske zastave
na Beloj kući 1918. godine ili misiju Halijard tokom Drugog svetskog rata kada je spašeno više stotina američkih vojnika.
U okviru specijalnog panela o stanju i perspektivama bilateralnih odnosa Srbije i SAD učesnicima se obratio i Ivica Dačić,
predsednik Socijalističke partije Srbije. Dačić je govorio o svojim odnosima sa američkim zvaničnicima tokom svoje bogate
političke biografije. On je, za razliku od ministarke Mihailović, istakao da sporazum o strateškom partnerstvu ipak mora da bude
postavljen na temelju zajedničkih interesa i problema i da za takvim čim prema trenutnim odnosima na političkoj sceni, ne
postoje uslovi.
Dačić je, ipak, podsetio da treba raditi na sećanju na dobre primere iz naše zajedničke prošlosti. On je lično, dok je bio ministar
spoljnih poslova insistirao da se neki pozitivni događaji istaknu i da se javnost podseti na njih. Dačić je bio inicijator programa
obeležavanja 100 godina od podizanja srpske zastave na Beloj kući kada je naišao na odličnu saradnju tadašnjeg američkog
ambasadora koji je našu zastavu postavio na svoju rezidenciju. Mnogi u Srbiji do tada nisu ni čuli za taj događaj.
Nagrade za doprinos bilateralnoj saradnji Srbije i SAD
Kongres srpsko-američkog prijateljstva i magazin,,Diplomacy & Commerce“ prepoznavajući značaj pojedinačnog doprinosa u
kolektivnom, koriste ovu priliku i imaju čast da baš danas dodelom Nagrade za sveukupan doprinos bilateralnoj saradnji
Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država zahvale laureatima na marljivom i posvećenom činjenju u jačanju odnosa naših
dveju zemalja.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Nagrade su dodeljene Majoru Generalu Džonu Harisu i Aleksandru Milutinoviču, pripadniku američke komande za Evropu, u
čije ime je nagradu primio Bojan Dimitrijević. Nagradu su dobili i kongresmen Emanuel Kliver i predsednik Privredne komore
Ohaja Stiv Stajvers. Kompanija Filip Moris je takođe među laureatima.
Robert Čoban, koautor projekta konferenciji dodelio je nagrade laureatima u oblasti kulture i umetnosti: Nedi Knežević,
direktorki Muzeja Jugoslavije, Vladimiru Pištalu, piscu i direktoru Narodne biblioteke Srbije, Mileni Trobožić Grafild, pozorišnoj i
filmskoj producentkinji.
Foto: Edvard Nalbantjan
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Mihajlović: Sporazum o strateškom partnerstvu
Srbije i SAD bio bi kruna saradnje
EKONOMIJA-SRBIJA-VESTI
Mihajlović: Sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i SAD bio bi kruna saradnje
BEOGRAD, 9. septembra 2022. (Beta) - Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je cilj da
Srbija radi na unapređenju odnosa sa SAD i da bi sklapanje sporazuma o strateškom partnerstvu dodatno ojačalo
ekonomske i političke veze dve države."Naši bilateralni odnosi koji traju 141 godinu pokazuju da je bilo više sjajnih,
blistavih trenutaka koji su doprineli prijateljstvu i partnerstvu naše dve države nego što je bilo nerazumevanja, koje često
volimo da iskazujemo, ali ne da bismo iz njega naučili, već da bismo se žalili", kazala je ona ;u Skupštini Srbije na
konferenciji "Dani Amerike u Beogradu". ; ;
Istakla je da je Srbiji mesto u EU, "to je naš cilj, kao što je cilj i naša budućnost strateško partnerstvo sa SAD i na tome
treba da radimo".
"Naše veze su neraskidive, bez obzira na to koliko je bilo uspona i padova, blistavih i manje blistavih momenata. Кada se
sve sabere, u odnosima naše dve države je bilo mnogo više blistavih trenutaka, kao kada se vijorila srpska trobojka na
Beloj kući ili kao što je spasavanje američkih pilota u operaciji Halijard, ili kao sve ekonomske i prijateljske veze naša dva
naroda kroz istoriju", rekla je Mihajlović.
Dodala je da je bilo momenata neslaganaj dve zemlje o nekim dešavanjima na ovim prostorima, "kada je Vašingtonu bila
draža Priština od Beograda, a bilo je trenutaka kada smo bili jedina država u Evropi koja je palila američke zastave".
"Poslednjih godina je mnogo toga promenjeno. Mišljenje Srbije se uvažava, postoji podrška u političkim, ekonomskim
odnosima", rekla je ona.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Podsetila je da Srbija ima sporazume ili deklaracije o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom, Кinom,
Francuskom, Italijom, UAE, Azerbejdžanom, Mađarskom, Egiptom i zapitala zašto ne bi imala i sa SAD, sa kojima ima
bilateralne odnose već 141 godinu.
"Ne samo zbog više od 25.000 zaposlenih u kompanijama u Srbiji koje postoje zahvaljujući američkim investicijama, nego
vreme u kojem živimo može da pomogne da prijateljstva budu jača. Ovo je vreme koje nosi brojne izazove i u borbi sa
klimatskim promenama i kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, ali i energetskoj tranziciji, što je jedan od naših nacionalnih
ciljeva", kazala je Mihajlović.
Kako je dodala, tek pre četiri godine osnovan je Кongres srpsko-američkog prijateljstva, ali je mnogo toga uradjeno da
prijateljstvo i partnerstvo dve države i dva naroda postane vidljivo i da se neprestano unapređuju odnosi.
(Kraj) vuk/vla
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Михајловић отворила конференцију "Дан Америке у Београду"
Подели

Твитуј

Пошаљи

Читaј ми

A

A

A

БЕОГРАД - Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић отворила је данас једнодневну конференцију
"Дан Америке у Београду" и том приликом поручила да је Србији место на западу, у ЕУ, у стратешком
пријатељству са САД те да је то оно на чему треба да радимо у будућности.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

"Ми треба да имамо стратешки споразум, да наставимо сарадњу и то кроз економију, политику, политичке односе,
нове технологије, борбу против климатских промена, у свему ономе у чему можемо заједно да допринесемо да се
овај регион, не само Србија, заиста развијају у смеру мирног, сигурног региона, где ће људи остајати да живе, а
свакако у томе су нам партнер САД", казала је Михајловић.

Извор: Танјуг,Зоран Петровић

Михајловић подсећајући да Србија и САД имају 141 годину билатералне односе, каже да се показало да је било
много више сјајних, отворених, блиставих тренутака у односима наше две државе, него што је било тренутака
неразумевања.
Као блиставе тренутке у односима, Михајловић наводи вијорење српске тробојке на Белој кући или као што је
спасавање америчких пилота у операцији Халијард или као све економске и пријатељске везе наша два народа
кроз историју.
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Оно око чега се нисмо слагали, како додаје Михајловић, јесу тренуци када је, како каже, Вашингтону била дража
Приштина од Београда а, примећује, да је било тренутака када смо били једина држава у Европи која је палила
америчке заставе.
Како каже, наравно да је било тренутака неразумевања које често, наводи, желимо да искажемо, не зато што,
додаје, желимо да научимо, него волимо да се правдамо.
"Ипак, много више је било добрих и правих пријатељстава и партнерстава који су нам помогли да данас можемо
да кажемо да 141 годину Србија и САД имају развијене билатералне односе. Последњих година је много тога
промењено. Мишљење Србије се уважава, постоји подршка у политичким, економским односима, рекла је.
Михајловић указује да Србија има споразуме или декларације о стратешком партнерству са Руском Федерацијом,
Кином, Француском, Италијом, УАЕ, Азербејџаном, Мађарском, Египтом и истиче да нема разлога да их нема са
САД.
Истиче да то не треба да буде само због више од 25.000 запослених у компанијама у Србији које постоје
захваљујући америчким инвестицијама, већ да је време такво да су потребна јача пријатељства.
Ово је време које носи бројне изазове и у борби са климатским променама и када је реч о родној равноправности,
али и енергетској транзицији, наводи министарка.
Министарка истиче да иако имамо 141 годину дипломатских односа, у Србији је тек 2018. године основан Конгрес
Српско - америчког пријатељства који је и данас организовао ову конференцију, као што то чини претходних
година уз организацију сусрета, разговора, како додаје, само са једном визијом и циљем, да наше пријатељство
буде стално, да напредује и да кроз пријатељство и партнерство још више приближимо наше народе.
"Драго ми је да је данас све више врло важних и политичких и економских односа на нашем простору видљиво
управо са стране САД", казала је Михајловић.
Поручила је да је потребно да се наставе добри односи, да се научи из оних тренутака када односи нису били
добри и то тако да се учини све да односи буду овенчани стратешким споразумом Србије и САД.
Генерал-мајор Џон Харис из Националне гарде Охајо поручио је да су овакве конференције и скупови прилика да
се јачају односи две земље.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Наводећи да је са начелником Генералштаба Србије Миланом Мојсиловићем већ 15-ак година пријатељ, Харис
каже да су заједно посвећени да јачају још односе између две војске.
"У Београду смо да ширимо добро вољу да јачамо војну сарадњу две земље", казао је Харис.
Указао је на то да је јуче имао састанак са председником Србије Александром Вучићем и навео да су сагласни да
је потребно изградити још јаче поверење, пријатељство, као и да је потребно радити једну по једну активност.
"Све то нам је потребно с циљем јачања односа Сједињених Америчких Држава и Србије", навео је Харис.
Џон Гинкел, заменик шефа Мисије у амбасади Сједињених Америчких Држава, казао је да Србија и САД имају
изузетну и широку сарадњу која не познаје границе.
"Сарадња Војске Србије и Националне гарде Охаја је само један сегмент веома широког спектра сарадње коју
остварујемо са Србијом. Успоставили смо партнерство у различитим областима, у областима политике, културе,
међународних односа, енергетике", казао је Гинкел поручујући да је боље када се ради заједно.
Додаје да уколико Србија и САД буду радиле заједно биће још просперитетније и снажније.
"Надамо се успешној и снажној сарадњи у предстојећим деценијама", казао је Гинкел.
Владимир Маринковић, оснивач Конгреса српско-америчког пријатељства, указао је на то да САД нема бољег
савезника у овом делу Европе од Србије.
"Трудићемо се да унапредимо сарадњу, створимо још пријатеља као што је генерал Харис, како би партнерсво
могли да градимо и у наредном периоду, кап по кап", казао је Маринковић и захвалио Амбасади САД на подршци
свим иницијативама које ће допринети бољим односима САД и Србије.
Дачић: САД и Србија граде нову етапу у билатералним односима
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Председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић оценио је данас да САД и Србија граде једну нову етапу
у својим дугим билатералним односима који, како подсећа, трају већ 141 годину и предложио потписивање
споразума о стратешком партнерству са САД.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Извор: Танјуг,Зоран Петровић

"Ми не можемо да имамо развијену економију, ни да дођемо до решења за Косово и Метохију које ће донети мир и
стабилност без активне подршке САД", казао је Дачић на конференцији "Дан Америке у Београду".
У кризи око КиМ види се да док Америка "не притисне", тешко ко ће моћи да гарантује мир и стабилност уопште у
целом региону, рекао је Дачић, подсетивши да ни Дејтонског споразума не би било да га није подржао Вашингтон.
Дачић је казао да сматра да постоји простора и интереса са српске и америчке стране да се гради заједничка
будућност.
Захвалио је САД и на подршци иницијативи Отворени Балкан.
"Ми можемо да на различите начине гледамо на нашу прошлост, можемо из прошлости да узмемо дивне тренутке,
али и оне када су нам односи били на дну. У обостраном интересу, а и у интересу регионалног мира и
стабилности, да инсистирамо на позитивним примерима и да на основу тога градимо заједничке интересе", навео
је Дачић.
Сматра да Србија и САД треба да потпишу споразум о стратешком партнерству, које према његовом мишљењу,
мора добро да се осмисли како не би остало само на папиру.
Стратешко партнерство, како каже, подразумева заједничке интересе, подршку, консултације.
Дачић је сигуран и да САД има интерес да има одличне односе са, како каже, највећим народом и државом у овом
региону.
Како каже, када би анализирао вокабулар који се користио везано за Косово пре 100 година и данас, приметна је
драстична промена.
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У том смислу, наводи да се 1918. године у Великој Британији и САД славио Видовдан као "Косово Даy" са српским
предзнаком.
"То је било пре 100 година. Шта се догодило да после 100 година имамо другачији предзнак? Можемо ли то да
променимо и у ком смеру, показаће време", казао је Дачић и додао да се могло видети и из изјава председника
Александра Вучића да се Србија труди да има најбоље односе са САД, као и да је захвална на помоћи САД коју су
пружили Београду када је било конфликата на КиМ и ризика да се угрози мир и стабилност.
Истиче да и Срби треба да схвате да нису главна тема на "светском менију".
За односе две државе, како каже Дачић, нису битне емоције, већ заједнички интереси.
Истиче да и САД треба да схвате да Србија мора да крене од одбране својих националних интереса који су
угрожени, као што је угрожавање територијалног интегритета, положај српског народа у БиХ, али ту је и економија,
европске интеграције.
Запад мора да схвати да ми морамо да водимо рачуна о томе где ће ко и како да гласа на неком међународном
форуму о КиМ.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

"Питају ме званичници на Западу зашто се јављамо Сергеју Лаврову, министру спољних послова Русије, зашто га
зовемо. Ја им кажем, зато што диже слушалицу, а ви не. Када је ви дигнете, онда ћемо можда мање да зовемо.
Чак ни мајмун се не пушта с једне гране док се не ухвати на другу. Немојте мислити да је Србија мање
интелигентнија од мајмуна", казао је Дачић и додао да Србију Запад некада и својим поступцима тера у загрљај
Русији, Кини и другима.
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Mihajlović otvorila konferenciju "Dan Amerike u
Beogradu"

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović otvorila je danas jednodnevnu konferenciju "Dan Amerike u
Beogradu" i tom prilikom poručila da je Srbiji mesto na zapadu, u EU, u strateškom prijateljstvu sa SAD te da je to ono na
čemu treba da radimo u budućnosti.
BEOGRAD -
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"Mi treba da imamo strateški sporazum, da nastavimo saradnju i to kroz ekonomiju, politiku, političke odnose, nove
tehnologije, borbu protiv klimatskih promena, u svemu onome u čemu možemo zajedno da doprinesemo da se ovaj
region, ne samo Srbija, zaista razvijaju u smeru mirnog, sigurnog regiona, gde će ljudi ostajati da žive, a svakako u tome
su nam partner SAD", kazala je Mihajlović.
Mihajlović podsećajući da Srbija i SAD imaju 141 godinu bilateralne odnose, kaže da se pokazalo da je bilo mnogo više
sjajnih, otvorenih, blistavih trenutaka u odnosima naše dve države, nego što je bilo trenutaka nerazumevanja.
Kao blistave trenutke u odnosima, Mihajlović navodi vijorenje srpske trobojke na Beloj kući ili kao što je spasavanje
američkih pilota u operaciji Halijard ili kao sve ekonomske i prijateljske veze naša dva naroda kroz istoriju.
Ono oko čega se nismo slagali, kako dodaje Mihajlović, jesu trenuci kada je, kako kaže, Vašingtonu bila draža Priština od
Beograda a, primećuje, da je bilo trenutaka kada smo bili jedina država u Evropi koja je palila američke zastave.
Kako kaže, naravno da je bilo trenutaka nerazumevanja koje često, navodi, želimo da iskažemo, ne zato što, dodaje,
želimo da naučimo, nego volimo da se pravdamo.
"Ipak, mnogo više je bilo dobrih i pravih prijateljstava i partnerstava koji su nam pomogli da danas možemo da kažemo da
141 godinu Srbija i SAD imaju razvijene bilateralne odnose. Poslednjih godina je mnogo toga promenjeno. Mišljenje
Srbije se uvažava, postoji podrška u političkim, ekonomskim odnosima“, rekla je.
Mihajlović ukazuje da Srbija ima sporazume ili deklaracije o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom, Kinom,
Francuskom, Italijom, UAE, Azerbejdžanom, Mađarskom, Egiptom i ističe da nema razloga da ih nema sa SAD.
Ističe da to ne treba da bude samo zbog više od 25.000 zaposlenih u kompanijama u Srbiji koje postoje zahvaljujući
američkim investicijama, već da je vreme takvo da su potrebna jača prijateljstva.
Ovo je vreme koje nosi brojne izazove i u borbi sa klimatskim promenama i kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, ali i
energetskoj tranziciji, navodi ministarka.
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Ministarka ističe da iako imamo 141 godinu diplomatskih odnosa, u Srbiji je tek 2018. godine osnovan Kongres Srpsko američkog prijateljstva koji je i danas organizovao ovu konferenciju, kao što to čini prethodnih godina uz organizaciju
susreta, razgovora, kako dodaje, samo sa jednom vizijom i ciljem, da naše prijateljstvo bude stalno, da napreduje i da
kroz prijateljstvo i partnerstvo još više približimo naše narode.
"Drago mi je da je danas sve više vrlo važnih i političkih i ekonomskih odnosa na našem prostoru vidljivo upravo sa
strane SAD", kazala je Mihajlović.
Poručila je da je potrebno da se nastave dobri odnosi, da se nauči iz onih trenutaka kada odnosi nisu bili dobri i to tako
da se učini sve da odnosi budu ovenčani strateškim sporazumom Srbije i SAD.
General-major Džon Haris iz Nacionalne garde Ohajo poručio je da su ovakve konferencije i skupovi prilika da se jačaju
odnosi dve zemlje.
Navodeći da je sa načelnikom Generalštaba Srbije Milanom Mojsilovićem već 15-ak godina prijatelj, Haris kaže da su
zajedno posvećeni da jačaju još odnose između dve vojske.
"U Beogradu smo da širimo dobro volju da jačamo vojnu saradnju dve zemlje", kazao je Haris.
Ukazao je na to da je juče imao sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i naveo da su saglasni da je
potrebno izgraditi još jače poverenje, prijateljstvo, kao i da je potrebno raditi jednu po jednu aktivnost.
"Sve to nam je potrebno s ciljem jačanja odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije", naveo je Haris.
Džon Ginkel, zamenik šefa Misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, kazao je da Srbija i SAD imaju izuzetnu i
široku saradnju koja ne poznaje granice.
"Saradnja Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja je samo jedan segment veoma širokog spektra saradnje koju
ostvarujemo sa Srbijom. Uspostavili smo partnerstvo u različitim oblastima, u oblastima politike, kulture, međunarodnih
odnosa, energetike", kazao je Ginkel poručujući da je bolje kada se radi zajedno.
Dodaje da ukoliko Srbija i SAD budu radile zajedno biće još prosperitetnije i snažnije.
"Nadamo se uspešnoj i snažnoj saradnji u predstojećim decenijama", kazao je Ginkel.
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Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, ukazao je na to da SAD nema boljeg saveznika u
ovom delu Evrope od Srbije.
"Trudićemo se da unapredimo saradnju, stvorimo još prijatelja kao što je general Haris, kako bi partnersvo mogli da
gradimo i u narednom periodu, kap po kap", kazao je Marinković i zahvalio Ambasadi SAD na podršci svim inicijativama
koje će doprineti boljim odnosima SAD i Srbije.
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Marinković: Odnosi SAD i Srbije u uzlaznoj putanji

BEOGRAD – Odnosi između SAD i Srbije su na uzlaznoj putanji i to se, pre svega, odnosi na bilatralne i ekonomske odnose,
jer imamo trend uvećanja
američkih investicija, koji nije ni opadao u proteklih sedam-osam godina, pa je sada više od 25.000 zaposlenih u američkim
kompanijama, rekao je za Tanjug jedan od osnivača Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković.
On je dodao da je, s druge strane, vidljiva neka vrsta promene odnosa sadašnje, kao i prethodne američke administracije u
odnosu na Srbiju i ceo region.
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“Imamo čuveni izjavu DŽona Boltona da SAD neće voditi autopilot politiku, nego će se njihovi aršini vođenja politike na
Zapadnom Balkanu voditi prema onome šta strane konkretno urade, naročito u pogledu stabilnosti celog regiona i mislim da oni
to na terenu definitivno pokazuju”, rekao je Marinković.
On je, s tim u vezi, ukazao na snažnu poruku ambasadora Kristofera Hila da je srpska delegacija na čelu sa Aleksandrom
Vučićem tokom poslednjih pregovora u Briselu bila pripremljenija i konstruktivnija nego kosovska.
“To je jedna vrsta priznanja svemu onome što Srbija i Aleksandar Vučić rade u proteklih osam godina imajući u vidu želju za
obezbeđenjem stabilnosti i pronalaženjem kompromisnog dugoročnog političkog rešenja”, rekao je on.
Dodao je da bilo kakvo uslovljavanje i definisanje statusnih pitanja ne dolazi u obzir pre normalizacije svakodnevnog života,
čemu u prilog govori i podrška SAD Otvorenom Balkanu i pozivi Kosovu i Bosni da mu se priključe.
“Kada vidite reakcije privremenih institucija u Prištini upravo na tu izjavu, bude vam jasno da i oni shvataju da se američka
politika menja i da američka administarcija ima snage da kaže šta se događa na terenu”, rekao je on, uz opasku SAD ne
menjaju spoljnopolitički kurs i stav da je Kosovo nezavisna država.
Dodao je da je, ipak, veoma važno da Sjedinjene države žele da saslušaju i da prihvataju argumente Srbije da ima legitimne
interese na Kosovu, naročito u pogledu zaštite sopstvenog naroda i religijske i kulturne baštine.
“I zbog toga su oni ključni igrač u insistiranju na osnivanju Zajednice srpskih opština i to je ono što su albanski političari krili, a
što im je Entoni Blinken nedavno poručio da mora da se uradi”, istakao je Marinković.
Pročitajte još:
Sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi sa ambasadom SAD
Tagovi:
Pročitajte još:
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Маринковић: Односи САД и Србије у
узлазној путањи
Односи између САД и Србије су на узлазној путањи и то се пре свега односи на билатралне и економске односе,
јер имамо тренд увећања америчких
инвестиција, који није ни опадао у протеклих седам-осам година, па је сада више од 25.000 запослених у
америчким компанијама, рекао је за Танјуг један од оснивача Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир
Маринковић.
Он је додао да је с друге стране видљива нека врста промене односа садашње као и претходне америчке
администрације у односу на Србију и цео регион.
„Имамо чувени изјаву Џона Болтона да САД неће водити аутопилот политику, него ће се њихови аршини вођења
политике на Западном Балкану водити према ономе шта стране конкретно ураде нарочито у погледу стабилности
целог региона и мислим да они то на терену дефинитивно показују“, рекао је Маринковић.
Он је с тим у вези указао на снажну поруку амбасадора Кристофера Хила да је српска делегација на челу са
Александром Вучићем током последњих преговора у Бриселу била припремљенија и конструктивнија него
косовска.
„То је једна врста признања свему ономе што Србија и Александар Вучић раде у протеклих осам година имајући у
виду жељу за обезбеђењем стабилности и проналажењем компромисног дугорочног политичког решења“, рекао
је он.
Додао је да било какво условљавање и дефинисање статусних питања не долази у обзир пре нормализације
свакодневног живота, чему у прилог говори и подршка САД Отвореном Балкану и позиви Косову и Босни да му се
прикључе.
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„Када видите реакције привремених институција у Приштини управо на ту изјаву буде вам јасно да и они схватају
да се америчка политика мења и да америчка администарција има снаге каже шта се догађа на терену“, рекао је
он, уз опаску САД не мењају спољнополитички курс и став да је Косово независна држава.
Додао је да је ипак веома важно да Сједињене државе желе да саслушају и да прихватају аргументе Србије да
има легитимне интересе на Косову, нарочито у погледу заштите сопственог народа и религијске и културне
баштине.
„И због тога су они кључни играч у инсистирању на оснивању Заједнице српских општина и то је оно што су
албански политичари крили, а што им је Ентони Блинкен недавно поручио да мора да се уради“, истакао је
Маринковић.
Преузмите андроид апликацију.
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Dan Amerike u Beogradu: Konferencija,
video-instalacije i izložba Vorholove “Četiri
Džeki”
Jul 11, 2022

Kongres srpsko-američkog prijateljstva i magazin “Diplomacy & Commerce” organizovaće 9. septembra ove godine
prvi Dan Amerike u Beogradu.
Prvi deo programa održaće se u Domu Narodne skupštine Republike Srbije gde će uvodna izlaganja imati predsednik
Republike Srbije Aleksandar Vučić, general Džon Haris iz Nacionalne garde Ohaja i Kristofer Hil, ambasador SAD u
Beogradu. U panelima će se govoriti o bezbednosti, energetici i ekonomskim vezama Srbije i SAD.
Večernji deo programa planiran je u Muzeju savremene umetnosti gde će se razgovarati o uticaju američkih umetnika
Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

na srpsku kulturu kao i ulozi srpskih umetnika na kulturnoj sceni SAD. Takođe, posetioci će samo tog dana imati prilike
da vide sliku “Četiri Džeki” Endija Vorhola koju će Muzej savremene umetnosti tim povodom izneti iz svog depoa. U
planu su i video-instalacije koje će biti posvećene američkim ulicama u Beogradu (Ulice Džordža Vašingtona, Džona
Kenedija, Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Endi Vorhola, Mala Amerika u Rakovici i Bulevar Vudro Vilsona u Beogradu na
vodi).
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"Dan Amerike": Potrebno strateško partnerstvo
SAD i Srbije

95 mesto BEOGRAD - Odnosi Srbije i SAD, dugi 141 godinu, imali su uspone i padove, a u interesu obe zemlje je da imaju
Sporazum o strateškom
partnerstvu, ocenili su srpski zvaničnici koji su učestvovali na skupu „Dan Amerike“ u Skupštini Srbije. Na celodnevnoj
konferenciji, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, govorilo se o političkim odnosima, vojnoj saradnji, ekonomiji
i kako sa različitih pozicija dve zemlje mogu da dođu do zajedničkog interesa. Na početku je minutom ćutanja odata počast
premin
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Pročitaj izvorno
Add your comment
Newsletter svaki dan!
Možete dobiti 10 najvažnijih vesti oko podneva u dnevnom newsletteru. Pritisnite taster i poslaćemo samo najvažnije vesti, bez
spama.
Prijavi se preko FB
ili se registrujte
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Споразум о стратешком партнерству Србије и
САД био би круна економске и политичке
сарадње

Foto: mre.gov.rs Потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић, изјавила је
у Скупштини Србије, где
је говорила на конференцији Дани Америке у Београду, да је циљ да Србија ради на унапређењу односа са САД и да
би склапање споразума о стратешком партнерству додатно ојачало економске и политичке везе две државе.
„Наши билатерални односи који трају 141 годину показују да је било више сјајних, блиставих тренутака који су
допринели пријатељству и партнерству наше две државе него што је било неразумевања, које често волимо да
исказујемо, али не да бисмо из њега научили, већ да бисмо се жалили. Србији је место у ЕУ, то је наш циљ, као што је
циљ и наша будућност стратешко партнерство са САД и на томе треба да радимо. Наше везе су нераскидиве, без
обзира на то колико је било успона и падова, блиставих и мање блиставих момената. Када се све сабере, у односима
наше две државе је било много више блиставих тренутака, као када се вијорила српска тробојка на Белој кући или као
што је спасавање америчких пилота у операцији Халијард или као све економске и пријатељске везе наша два народа
кроз историју. Иако је било момената када се нисмо слагали око неких дешавања на овим просторима, када је
Вашингтону била дража Приштина од Београда, а било је тренутака када смо били једина држава у Европи која је
палила америчке заставе. Последњих година је много тога промењено. Мишљење Србије се уважава, постоји подршка
у политичким, економским односима“, рекла је она.
„Србија има споразуме или декларације о стратешком партнерству са Руском Федерацијом, Кином, Француском,
Италијом, УАЕ, Азербејџаном, Мађарском, Египтом, зашто их не би имала са САД, са којима има билатералне односе
већ 141 годину? Не само због више од 25.000 запослених у компанијама у Србији које постоје захваљујући америчким
инвестицијама, него време у којем живимо може да помогне да пријатељства буду јача.
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Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Ово је време које носи бројне изазове и у борби са климатским променама и када је реч о родној равноправности, али
и енергетској транзицији, што је један од наших националних циљева. Ми смо тек пре четири године основали Конгрес
српско-америчког пријатељства, али смо се потрудили да урадимо много тога да пријатељство и партнерство две
државе и два народа постане видљиво и да непрестано унапређујемо односе. Да све учинимо да наша сарадња,
пријатељство два народа и држава буду овенчани споразумом о стратешком партнерству“, рекла је потпредседница
Владе.
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"Dan Amerike": Potrebno strateško partnerstvo
SAD i Srbije
BEOGRAD - Odnosi Srbije i SAD, dugi 141 godinu, imali su uspone i padove, a u interesu obe zemlje je da imaju
Sporazum o strateškom partnerstvu, ocenili
su srpski zvaničnici koji su učestvovali na skupu „Dan Amerike“ u Skupštini Srbije. Na celodnevnoj konferenciji, u
organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, govorilo se o političkim odnosima, vojnoj saradnji, ekonomiji i kako
sa različitih pozicija dve zemlje mogu da dođu do zajedničkog interesa. Na početku je minutom ćutanja odata počast
preminuloj engleskoj kraljici Elizabeti.
Potpredsednica Vlade i ministarka energetike u tehničkom mandatu, Zorana Mihajlović istakla je da su odnosi Srbije i
SAD imali „blistave i manje blistave trenutke, da je bilo perioda kada je Vašingtonu bila draža Priština od Beograda i kada
su se u Beogradu palile američke zastave, ali i perioda kao što je aktuelni, kada SAD snažno podržavaju projekte poput
Otvorenog Balkana“.
„Interes Srbije i naša dva naroda jeste da Srbija i SAD imaju Sporazum o strateškom partnerstvu. Srbija ga ima sa
Kinom, Rusijom, Francuskom, zašto ga ne bi imala sa SAD. Ne samo zato što 25.000 ljudi radi u kompanijama koje su
američke investicije, već zato što je ovo izazovno vreme u kojem zajedno možemo da se borimo“, rekla je Mihajlović i
dodala da je Srbiji „mesto na Zapadu, u EU i strateškom partnerstvu sa SAD“.
Srbija ima sporazume o strateškom partnerstvu sa Rusijom, Kinom, Francuskom, Italijom, UAE i drugim zemljama.
"Lavrov diže slušalicu, američki zvaničnici ne"
O svom viđenju srpsko-američkih odnosa, u posebnom delu konferencije, oko pola sata govorio je i predsednik SPS-a
Ivica Dačić. I on se založio da Srbija i SAD potpišu Sporazum o strateškom partnerstvu.
„Srbija i SAD sada grade novu etapu u odnosima dužim više od 140 godina i sama ta činjenica govori o tradiciji, a nadam
se da imamo i zajedničke interese. Jer tradicija bez interesa nas neće dovesti do rezultata“, rekao je Dačić.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Ne propustite:
Ambasador Hil: Srbija mora da se okrene Zapadu
Bivši predsednik Skupštine i šef diplomatije, koji se često u javnosti pro-ruski izjašnjava, ocenio je da Srbija ne može da
gradi jaku ekonomiju, napreduje u evrointegracijama i očuva mir u regionu bez podrške SAD.
Govoreći o kontaktima sa američkim zvaničnicima, Dačić kaže da im je preneo da sa ruskim šefom diplomatije Sergejem
Lavrovim razgovara jer „Lavrov diže slušalicu“, a američki zvaničnici to ne rade kada ih zove.
„Ako dignete slušalicu, razgovaraćemo i sa vama. Pa čak i majmun zna da ne treba da pusti jednu granu dok ne uhvati
drugu. Nemojte da mislite da je Srbija manje inteligentna od majmuna“, kazao je predsednik SPS-a.
Vojna saradnja Srbije i SAD – model koji drugi mogu da „prepisuju“
Zamenik šefa misije u ambsadi SAD u Srbiji Džon Ginkel preneo je da Amerika podržava put Srbije ka EU i da je
spremna da pomogne u drugim izazovima sa kojima se Beograd suočava.
Poput drugih američkih zvaničnika, i Ginkel je ponovio podršku SAD Otvorenom Balkanu i istakao da je to inicijativa koja
ruši barijere i garantuje mir i stabilnost u regionu.
Ginkel ističe da je saradnja srpske i američke vojske „čvrsta i snažna“ i dodaje da se Amerika nada da će Srbiju videti
kao partnera u evroatlantskim strukturama.
Pripadnici Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja na konferenciji "Dan Amerike"
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O vojnoj saradnji Srbije i SAD govorio je i general-major Džon Haris, komandant Nacionalne garde Ohaja sa kojom
Vojska Srbije sarađuje već 15 godina. Haris je ispričao kako je zajedno sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije,
Milanom Mojsilovićem, bio na prvom susretu vojski dve države i da je njihovo partnerstvo preraslo u prijateljstvo.
„Moje poznanstvo sa Mojsilovićem ide unazad 15 godina Razgovarali smo o taktikama, planovima, kako vidimo saradnju
u budućnosti. Ali, ono što sad dodajemo su i razgovori o unucima, pričamo o tome da će možda jednog dana naši unuci
studirati zajedno. I zato smo posvećeni jačanju ovog partnerstva, želimo da pomognemo da odnosi Srbije i SAD da
postanu bolji. Možete da računate na Ohajo u tome“.
Haris je podsetio da Srbija i Ohajo sarađuju i na razmeni studenata. Komandant Nacionalne garde Ohaja primio je orden
srpske zastave za zasluge u razvijanju saradnje i prijateljskih odnosa sa Srbijom, koji mu je uručio predsednik Aleksandar
Vučić.
Ne propustite:
Vučić odlikovao komandanta Nacionalne garde Ohaja
General potpukovnik Vojske Srbije, Petar Cvetković, izjavio je da su vojske Srbije i SAD ostvarile 64 zajedničke aktivnosti
tokom godine, te da se planira zajedničko učešće u mirovnim operacijama i da je “vrlo blizu dogovor u učešću u misiji na
Sinaju”.
„ Bilateralna saradnja između Vojske Srbije i SAD je najbolji deo odnosa SAD i Srbije. Meni se čini da nijedno drugo
ministarstvo ili oblast nema toliki broj aktivnosti, ni takav odnos Mislim da je saradnja vojski dobar pokazatelj kako može
da se sklopi strateško partnerstvo. Svi ostali segmenti mogu da „prepisuju“ od nas kako se radi“, kaže potpukovnik
Cvetković.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Na „Danu Amerike“ dodeljene su i specijalne nagrade za doprinos unapređenju bilateralnih odnosa koje su, između
ostalih, dobili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kongresmeni i članovi srpskog kokusa Kongresa SAD, Emanuel Kliver
i Stiven Stajvers, pisac Vladimir Pištalo, američka kompanija Filip Moris i drugi.
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Mihajlović otvorila konferenciju „Dan Amerike u
Beogradu“

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović otvorila je danas jednodnevnu konferenciju „Dan Amerike u Beogradu“ i
tom prilikom poručila da je Srbiji mesto na zapadu, u EU, u strateškom prijateljstvu sa SAD te da je to ono na čemu treba da
radimo u budućnosti.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

„Mi treba da imamo strateški sporazum, da nastavimo saradnju i to kroz ekonomiju, politiku, političke odnose, nove tehnologije,
borbu protiv klimatskih promena, u svemu onome u čemu možemo zajedno da doprinesemo da se ovaj region, ne samo Srbija,
zaista razvijaju u smeru mirnog, sigurnog regiona, gde će ljudi ostajati da žive, a svakako u tome su nam partner SAD“, kazala
je Mihajlović.
Mihajlović podsećajući da Srbija i SAD imaju 141 godinu bilateralne odnose, kaže da se pokazalo da je bilo mnogo više sjajnih,
otvorenih, blistavih trenutaka u odnosima naše dve države, nego što je bilo trenutaka nerazumevanja.
Kao blistave trenutke u odnosima, Mihajlović navodi vijorenje srpske trobojke na Beloj kući ili kao što je spasavanje američkih
pilota u operaciji Halijard ili kao sve ekonomske i prijateljske veze naša dva naroda kroz istoriju.
Ono oko čega se nismo slagali, kako dodaje Mihajlović, jesu trenuci kada je, kako kaže, Vašingtonu bila draža Priština od
Beograda a, primećuje, da je bilo trenutaka kada smo bili jedina država u Evropi koja je palila američke zastave.
Kako kaže, naravno da je bilo trenutaka nerazumevanja koje često, navodi, želimo da iskažemo, ne zato što, dodaje, želimo da
naučimo, nego volimo da se pravdamo.
„Ipak, mnogo više je bilo dobrih i pravih prijateljstava i partnerstava koji su nam pomogli da danas možemo da kažemo da 141
godinu Srbija i SAD imaju razvijene bilateralne odnose. Poslednjih godina je mnogo toga promenjeno. Mišljenje Srbije se
uvažava, postoji podrška u političkim, ekonomskim odnosima, rekla je.
Mihajlović ukazuje da Srbija ima sporazume ili deklaracije o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom, Kinom,
Francuskom, Italijom, UAE, Azerbejdžanom, Mađarskom, Egiptom i ističe da nema razloga da ih nema sa SAD.
Ističe da to ne treba da bude samo zbog više od 25.000 zaposlenih u kompanijama u Srbiji koje postoje zahvaljujući američkim
investicijama, već da je vreme takvo da su potrebna jača prijateljstva.
Ovo je vreme koje nosi brojne izazove i u borbi sa klimatskim promenama i kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, ali i
energetskoj tranziciji, navodi ministarka.
Ministarka ističe da iako imamo 141 godinu diplomatskih odnosa, u Srbiji je tek 2018. godine osnovan Kongres Srpsko –
američkog prijateljstva koji je i danas organizovao ovu konferenciju, kao što to čini prethodnih godina uz organizaciju susreta,
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razgovora, kako dodaje, samo sa jednom vizijom i ciljem, da naše prijateljstvo bude stalno, da napreduje i da kroz prijateljstvo i
partnerstvo još više približimo naše narode.
„Drago mi je da je danas sve više vrlo važnih i političkih i ekonomskih odnosa na našem prostoru vidljivo upravo sa strane SAD
“, kazala je Mihajlović.
Poručila je da je potrebno da se nastave dobri odnosi, da se nauči iz onih trenutaka kada odnosi nisu bili dobri i to tako da se
učini sve da odnosi budu ovenčani strateškim sporazumom Srbije i SAD.
General-major Džon Haris iz Nacionalne garde Ohajo poručio je da su ovakve konferencije i skupovi prilika da se jačaju odnosi
dve zemlje.
Navodeći da je sa načelnikom Generalštaba Srbije Milanom Mojsilovićem već 15-ak godina prijatelj, Haris kaže da su zajedno
posvećeni da jačaju još odnose između dve vojske.
„U Beogradu smo da širimo dobro volju da jačamo vojnu saradnju dve zemlje“, kazao je Haris.
Ukazao je na to da je juče imao sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i naveo da su saglasni da je potrebno
izgraditi još jače poverenje, prijateljstvo, kao i da je potrebno raditi jednu po jednu aktivnost.
„Sve to nam je potrebno s ciljem jačanja odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije“, naveo je Haris.
Džon Ginkel, zamenik šefa Misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, kazao je da Srbija i SAD imaju izuzetnu i široku
saradnju koja ne poznaje granice.
„Saradnja Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja je samo jedan segment veoma širokog spektra saradnje koju ostvarujemo sa
Srbijom. Uspostavili smo partnerstvo u različitim oblastima, u oblastima politike, kulture, međunarodnih odnosa, energetike“,
kazao je Ginkel poručujući da je bolje kada se radi zajedno.
Dodaje da ukoliko Srbija i SAD budu radile zajedno biće još prosperitetnije i snažnije.
„Nadamo se uspešnoj i snažnoj saradnji u predstojećim decenijama“, kazao je Ginkel.
Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, ukazao je na to da SAD nema boljeg saveznika u ovom
delu Evrope od Srbije.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

„Trudićemo se da unapredimo saradnju, stvorimo još prijatelja kao što je general Haris, kako bi partnersvo mogli da gradimo i u
narednom periodu, kap po kap“, kazao je Marinković i zahvalio Ambasadi SAD na podršci svim inicijativama koje će doprineti
boljim odnosima SAD i Srbije.
Dačić: SAD i Srbija grade novu etapu u bilateralnim odnosima Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ocenio je
danas da SAD i Srbija grade jednu novu etapu u svojim dugim bilateralnim odnosima koji, kako podseća, traju već 141 godinu i
predložio potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu sa SAD.
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MIHAJLOVIĆ OTVORILA KONFERENCIJU “DAN
AMERIKE U BEOGRADU”

Drago mi je da je danas sve više vrlo važnih i političkih i ekonomskih odnosa na našem prostoru vidljivo upravo sa strane
SAD, kazala je Mihajlović.
Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović otvorila je danas jednodnevnu konferenciju “Dan Amerike u
Beogradu” i tom prilikom poručila da je Srbiji mesto na zapadu, u EU, u strateškom prijateljstvu sa SAD te da je to ono na
čemu treba da radimo u budućnosti.
“Mi treba da imamo strateški sporazum, da nastavimo saradnju i to kroz ekonomiju, politiku, političke odnose, nove
tehnologije, borbu protiv klimatskih promena, u svemu onome u čemu možemo zajedno da doprinesemo da se ovaj
region, ne samo Srbija, zaista razvijaju u smeru mirnog, sigurnog regiona, gde će ljudi ostajati da žive, a svakako u tome
su nam partner SAD”, kazala je Mihajlović.
Mihajlović podsećajući da Srbija i SAD imaju 141 godinu bilateralne odnose, kaže da se pokazalo da je bilo mnogo više
sjajnih, otvorenih, blistavih trenutaka u odnosima naše dve države, nego što je bilo trenutaka nerazumevanja.
Kao blistave trenutke u odnosima, Mihajlović navodi vijorenje srpske trobojke na Beloj kući ili kao što je spasavanje
američkih pilota u operaciji Halijard ili kao sve ekonomske i prijateljske veze naša dva naroda kroz istoriju.
Ono oko čega se nismo slagali, kako dodaje Mihajlović, jesu trenuci kada je, kako kaže, Vašingtonu bila draža Priština od
Beograda a, primećuje, da je bilo trenutaka kada smo bili jedina država u Evropi koja je palila američke zastave.
Kako kaže, naravno da je bilo trenutaka nerazumevanja koje često, navodi, želimo da iskažemo, ne zato što, dodaje,
želimo da naučimo, nego volimo da se pravdamo.
“Ipak, mnogo više je bilo dobrih i pravih prijateljstava i partnerstava koji su nam pomogli da danas možemo da kažemo da
141 godinu Srbija i SAD imaju razvijene bilateralne odnose. Poslednjih godina je mnogo toga promenjeno. Mišljenje
Srbije se uvažava, postoji podrška u političkim, ekonomskim odnosima“, rekla je.
Mihajlović ukazuje da Srbija ima sporazume ili deklaracije o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom, Kinom,
Francuskom, Italijom, UAE, Azerbejdžanom, Mađarskom, Egiptom i ističe da nema razloga da ih nema sa SAD.
Ističe da to ne treba da bude samo zbog više od 25.000 zaposlenih u kompanijama u Srbiji koje postoje zahvaljujući
američkim investicijama, već da je vreme takvo da su potrebna jača prijateljstva.
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Ovo je vreme koje nosi brojne izazove i u borbi sa klimatskim promenama i kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, ali i
energetskoj tranziciji, navodi ministarka.
Ministarka ističe da iako imamo 141 godinu diplomatskih odnosa, u Srbiji je tek 2018. godine osnovan Kongres Srpsko –
američkog prijateljstva koji je i danas organizovao ovu konferenciju, kao što to čini prethodnih godina uz organizaciju
susreta, razgovora, kako dodaje, samo sa jednom vizijom i ciljem, da naše prijateljstvo bude stalno, da napreduje i da
kroz prijateljstvo i partnerstvo još više približimo naše narode.
“Drago mi je da je danas sve više vrlo važnih i političkih i ekonomskih odnosa na našem prostoru vidljivo upravo sa
strane SAD”, kazala je Mihajlović.
Poručila je da je potrebno da se nastave dobri odnosi, da se nauči iz onih trenutaka kada odnosi nisu bili dobri i to tako
da se učini sve da odnosi budu ovenčani strateškim sporazumom Srbije i SAD.
General-major Džon Haris iz Nacionalne garde Ohajo poručio je da su ovakve konferencije i skupovi prilika da se jačaju
odnosi dve zemlje.
Navodeći da je sa načelnikom Generalštaba Srbije Milanom Mojsilovićem već 15-ak godina prijatelj, Haris kaže da su
zajedno posvećeni da jačaju još odnose između dve vojske.
“U Beogradu smo da širimo dobro volju da jačamo vojnu saradnju dve zemlje”, kazao je Haris.
Ukazao je na to da je juče imao sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i naveo da su saglasni da je
potrebno izgraditi još jače poverenje, prijateljstvo, kao i da je potrebno raditi jednu po jednu aktivnost.
“Sve to nam je potrebno s ciljem jačanja odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije”, naveo je Haris.
Džon Ginkel, zamenik šefa Misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, kazao je da Srbija i SAD imaju izuzetnu i
široku saradnju koja ne poznaje granice.
“Saradnja Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja je samo jedan segment veoma širokog spektra saradnje koju
ostvarujemo sa Srbijom. Uspostavili smo partnerstvo u različitim oblastima, u oblastima politike, kulture, međunarodnih
odnosa, energetike”, kazao je Ginkel poručujući da je bolje kada se radi zajedno.
Dodaje da ukoliko Srbija i SAD budu radile zajedno biće još prosperitetnije i snažnije.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

“Nadamo se uspešnoj i snažnoj saradnji u predstojećim decenijama”, kazao je Ginkel.
Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, ukazao je na to da SAD nema boljeg saveznika u
ovom delu Evrope od Srbije.
“Trudićemo se da unapredimo saradnju, stvorimo još prijatelja kao što je general Haris, kako bi partnersvo mogli da
gradimo i u narednom periodu, kap po kap”, kazao je Marinković i zahvalio Ambasadi SAD na podršci svim inicijativama
koje će doprineti boljim odnosima SAD i Srbije.
POSLEDNJE VESTI:
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Konferencija Dan Amerike u Beogradu

U Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i magazina
Diplomacy&Commerce, danas se održava konferencija “Dan Amerike u Beogradu”. Konferenciju su podržali Ministarstvo
kulture i informisanja Republike Srbije, kompanije UGT Renewables i Hyndai Engenering kao generalni pokrovitelji i Millenium
Resorts, Beogradske elektrane i N2 Growth.
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Specijalna tema konferencije je stanje i perspektive bilateralnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a
pored toga će učesnici razgovarati i o bezbednosti, biznisu i energiji na više panela.
Konferenciju “ Dan Amerike u Beogradu” otvorio je Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva,
koji je tom prilikom podsetio na prijateljstvo dva naroda i dve države koje traje preko 140 godina. On je najavio razgovore o
budućoj saradnji u oblasti investicija i energetike, ali je rekao da se ne zaboravlja ni kulturna saradnja. Marinković se posebno
zahvalio gospodinu Robertu Čobanu i Diplomacy&Commerce magazinu na svemu što su uradili za razvoj kulturne saradnje
između dve zemlje.
Džon Ginkel, zamenik šefa misije u ambasadi SAD u Beogradu se obratio učesnicima konferencije uz podsećanje da SAD
smatraju Srbiju stabilnim partnerom.
“SAD će nastaviti da podržavaju Srbiju na njenom putu evro-atlantskih integracija” – rekao jeGinkel i podsetio i na odličnu
privrednu saradnju dve zemlje i rekao da će u budućnosti SAD više pomagati Srbiji da razvije različite energetske potencijale
zasnovane na obnovljivim izvorima energije.
Major general Džon Haris iz Nacionalne garde Ohaja, istinski prijatelj Srbije i srpskog naroda, još jednom je istakao svoje
zadovoljstvo zbog prilike da ponovo razgovara o mogućnostima za razvoj bilateralnih odnosa i posebno u oblasti odbrane.
“Radeći zajedno, rame uz rame, stvaramo bezbedniji svet”, istakao je general Haris, koji je istako da saradnja Nacionalne
Garde Ohaja i Vojske Srbije traje već 15 godina.
Sporazum o strateškom partnerstvu Učesnicima konferencije se potom obratila Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade
Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike. Ona je posebno naglasila potrebu potpisivanja sporazuma o strateškom
partnerstvu, za koji je rekla da treba da radimo na njemu i da idemo ka tome da se ovakav sporazum potpiše.
“U našoj dugoj istoriji bilateralnih odnosa imali smo mnoge blistave ali i manje blistave trenutke. Bilo je trenutaka kada se
nismo slagali, ali oni blistavi trenuci ne mogu nikada da se zaborave”, rekla je Mihajlović i podsetila na isticanje srpske zastave
na Beloj kući 1918. godine ili misiju Halijard tokom Drugog svetskog rata kada je spašeno više stotina američkih vojnika.
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U okviru specijalnog panela o stanju i perspektivama bilateralnih odnosa Srbije i SAD učesnicima se obratio i Ivica Dačić,
predsednik Socijalističke partije Srbije. Dačić je govorio o svojim odnosima sa američkim zvaničnicima tokom svoje bogate
političke biografije. On je, za razliku od ministarke Mihailović, istakao da sporazum o strateškom partnerstvu ipak mora da bude
postavljen na temelju zajedničkih interesa i problema i da za takvim čim prema trenutnim odnosima na političkoj sceni, ne
postoje uslovi.
Dačić je, ipak, podsetio da treba raditi na sećanju na dobre primere iz naše zajedničke prošlosti. On je lično, dok je bio ministar
spoljnih poslova insistirao da se neki pozitivni događaji istaknu i da se javnost podseti na njih. Dačić je bio inicijator programa
obeležavanja 100 godina od podizanja srpske zastave na Beloj kući kada je naišao na odličnu saradnju tadašnjeg američkog
ambasadora koji je našu zastavu postavio na svoju rezidenciju. Mnogi u Srbiji do tada nisu ni čuli za taj događaj.
Nagrade za doprinos bilateralnoj saradnji Srbije i SAD Kongres srpsko-američkog prijateljstva i magazin,,Diplomacy &
Commerce“ prepoznavajući značaj pojedinačnog doprinosa u kolektivnom, koriste ovu priliku i imaju čast da baš danas
dodelom Nagrade za sveukupan doprinos bilateralnoj saradnji Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država zahvale
laureatima na marljivom i posvećenom činjenju u jačanju odnosa naših dveju zemalja.
Nagrade su dodeljene Majoru Generalu Džonu Harisu i Aleksandru Milutinoviču, pripadniku američke komande za Evropu, u
čije ime je nagradu primio Bojan Dimitrijević. Nagradu su dobili i kongresmen Emanuel Kliver i predsednik Privredne komore
Ohaja Stiv Stajvers. Kompanija Filip Moris je takođe među laureatima.
Robert Čoban, koautor projekta konferenciji dodelio je nagrade laureatima u oblasti kulture i umetnosti: Nedi Knežević,
direktorki Muzeja Jugoslavije, Vladimiru Pištalu, piscu i direktoru Narodne biblioteke Srbije, Mileni Trobožić Grafild, pozorišnoj i
filmskoj producentkinji.
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Konferencija Dan Amerike u Beogradu – SAD će
nastaviti da podržavaju Srbiju na njenom putu
evro-atlantskih integracija
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U Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i magazina
Diplomacy&Commerce, danas se održava
konferencija “Dan Amerike u Beogradu”. Konferenciju su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije,
kompanije UGT Renewables i Hyndai Engenering kao generalni pokrovitelji i Millenium Resorts, Beogradske elektrane i N2
Growth.
Specijalna tema konferencije je stanje i perspektive bilateralnih odnosa Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a
pored toga će učesnici razgovarati i o bezbednosti, biznisu i energiji na više panela.
Konferenciju “ Dan Amerike u Beogradu” otvorio je Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva,
koji je tom prilikom podsetio na prijateljstvo dva naroda i dve države koje traje preko 140 godina. On je najavio razgovore o
budućoj saradnji u oblasti investicija i energetike, ali je rekao da se ne zaboravlja ni kulturna saradnja. Marinković se posebno
zahvalio gospodinu Robertu Čobanu i Diplomacy&Commerce magazinu na svemu što su uradili za razvoj kulturne saradnje
između dve zemlje.
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Džon Ginkel, zamenik šefa misije u ambasadi SAD u Beogradu se obratio učesnicima konferencije uz podsećanje da SAD
smatraju Srbiju stabilnim partnerom.
“SAD će nastaviti da podržavaju Srbiju na njenom putu evro-atlantskih integracija” – rekao jeGinkel i podsetio i na odličnu
privrednu saradnju dve zemlje i rekao da će u budućnosti SAD više pomagati Srbiji da razvije različite energetske potencijale
zasnovane na obnovljivim izvorima energije.
Major general Džon Haris iz Nacionalne garde Ohaja, istinski prijatelj Srbije i srpskog naroda, još jednom je istakao svoje
zadovoljstvo zbog prilike da ponovo razgovara o mogućnostima za razvoj bilateralnih odnosa i posebno u oblasti odbrane.
“Radeći zajedno, rame uz rame, stvaramo bezbedniji svet”, istakao je general Haris, koji je istako da saradnja Nacionalne
Garde Ohaja i Vojske Srbije traje već 15 godina.
Sporazum o strateškom partnerstvu
Učesnicima konferencije se potom obratila Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i
energetike. Ona je posebno naglasila potrebu potpisivanja sporazuma o strateškom partnerstvu, za koji je rekla da treba da
radimo na njemu i da idemo ka tome da se ovakav sporazum potpiše.
“U našoj dugoj istoriji bilateralnih odnosa imali smo mnoge blistave ali i manje blistave trenutke. Bilo je trenutaka kada se
nismo slagali, ali oni blistavi trenuci ne mogu nikada da se zaborave”, rekla je Mihajlović i podsetila na isticanje srpske zastave
na Beloj kući 1918. godine ili misiju Halijard tokom Drugog svetskog rata kada je spašeno više stotina američkih vojnika.
U okviru specijalnog panela o stanju i perspektivama bilateralnih odnosa Srbije i SAD učesnicima se obratio i Ivica Dačić,
predsednik Socijalističke partije Srbije. Dačić je govorio o svojim odnosima sa američkim zvaničnicima tokom svoje bogate
političke biografije. On je, za razliku od ministarke Mihailović, istakao da sporazum o strateškom partnerstvu ipak mora da bude
postavljen na temelju zajedničkih interesa i problema i da za takvim čim prema trenutnim odnosima na političkoj sceni, ne
postoje uslovi.
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Dačić je, ipak, podsetio da treba raditi na sećanju na dobre primere iz naše zajedničke prošlosti. On je lično, dok je bio ministar
spoljnih poslova insistirao da se neki pozitivni događaji istaknu i da se javnost podseti na njih. Dačić je bio inicijator programa
obeležavanja 100 godina od podizanja srpske zastave na Beloj kući kada je naišao na odličnu saradnju tadašnjeg američkog
ambasadora koji je našu zastavu postavio na svoju rezidenciju. Mnogi u Srbiji do tada nisu ni čuli za taj događaj.
Nagrade za doprinos bilateralnoj saradnji Srbije i SAD
Kongres srpsko-američkog prijateljstva i magazin,,Diplomacy & Commerce“ prepoznavajući značaj pojedinačnog doprinosa u
kolektivnom, koriste ovu priliku i imaju čast da baš danas dodelom Nagrade za sveukupan doprinos bilateralnoj saradnji
Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država zahvale laureatima na marljivom i posvećenom činjenju u jačanju odnosa naših
dveju zemalja.
Nagrade su dodeljene Majoru Generalu Džonu Harisu i Aleksandru Milutinoviču, pripadniku američke komande za Evropu, u
čije ime je nagradu primio Bojan Dimitrijević. Nagradu su dobili i kongresmen Emanuel Kliver i predsednik Privredne komore
Ohaja Stiv Stajvers. Kompanija Filip Moris je takođe među laureatima.
Robert Čoban, koautor projekta konferenciji dodelio je nagrade laureatima u oblasti kulture i umetnosti: Nedi Knežević,
direktorki Muzeja Jugoslavije, Vladimiru Pištalu, piscu i direktoru Narodne biblioteke Srbije, Mileni Trobožić Grafild, pozorišnoj i
filmskoj producentkinji.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Foto: Edvard Nalbantjan
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Зорана Михајловић на конференцији „Дани
Америке у Београду“: Србији је место на
Западу, у Европској унији и стратешком
партнерству са САД

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић изјавила је данас да би односи Србије и САД требало да
буду овековечени стратешким спозумом, истакавши да смо ми пријатељи и партнери који раде заједно, и да
Балкан тражи мир, стабилност и регионално повезивање које је сигурно могуће са САД као партнером.
Михајловић је на конференцији „Дани Америке у Београду“ истакла да је у 141 годину билатералних односа
Србије и САД било много више „блиставих момената“ у пријатељству и партнерству од тренутака неразумевања.
Нагласила је да је Србији место на Западу, у Европској унији и стратешком партнерству са САД, и сарадњи у
области културе, економије, политике, нових технологија и и борби против климатских промена.
Заменик шефа мисије у амбасади САД Џон Гинкел истакао је да је та земља посвећена подршци Србији на
њеном изазовном путу у изградњи модерне, демократске и просперитетне европске државе.
Додао је да се САД надају да ће видети Србију која дели заједничке демократске вредности и живописну
економију подржану разноликим и стабилним системом снабдевања енергијом.
Оценио је да је сарадња Србије и САД по питању оружаних снага „снажна и чврста“ и додао да се САД надају да
ће видети Србију као „одбрамбеног партнера за стабилност у оквиру евроатлантских структура“.
Нагласио је да САД подржавају Србију на путу приступања Европској унији и поздрављају све оно што је Србија
до сада учинила на том путу.
Истакао је да Србија заузима виталну улогу у одржавању стабилности и кооперације на Балкану, и додао да
њена улога регионалног економског лидера показује њену посвећеност евроатланстким вредностима.
Гинкел је рекао да иницијатива Отворени Балкан обећава да ће уклонити истријске баријере и додао да има
визију региона који је економски живописнији, стабаилан и миран.
То је визија коју су и Вашингтон и Београд у потпуности пригрлили, и САД се надају да ће видети како Отворени
Балкан расте и укључује све земље региона, закључио је Гинкел.
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Генерал-мајор Националне гарде Охаја Џон Херис истакао је да су он и начелник Генералшатаба Војске Србије
Милан Мојсиловић дугогодишњи пријатељи и да гаје заједничку посвећеност да још више јачају војне односе САД
и Србије.
Истакао је да постоји добра воља за јачање војне сарадње, партнерства и пријатељства две државе, и подсетио
да је у четвртак на састанку с председником Србије поновио решеност САД да са Србијом изгради и ојача
пријатељство и поверење.
Навео је да ће две земље у циљу јачања и продубљивања односа радити једну по једну ствар и једно по једно
ангажовање.
Оснивач Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир Маринковић нагласио је да су чланови тог конгреса
уверени да САД немају бољег савезника у овом делу Европе.
Додао је да ће се Конгрес трудити да створи што више пријатеља у америчком Конгресу и Сенату.
Србија за сада нема проблема са испорукама гаса, имамо кризне планове Потпредседница Владе и министарка
рударства и енергетике, Зорана Михајловић, рекла је да Србија у овом тренутку нема проблема у испоруци гаса,
али да се држава кроз пуњење складишта и кризне планове припрема за случај поремећаја у снабдевању током
зиме због ситуације у Европи.
„Нико данас ко је зависан од Руске Федерације за снабдевање гасом не може бити сигуран. Прекид испоруке гаса
земљама ЕУ преко Северног тока 1 није неочекиван, јер не само сада, већ и претходних месеци и последњих
година Русија користи енергетске ресурсе као своје политичко оружје. Што се Србије тиче, за сада нема
проблема у испорукама, нити најава да би могло бити прекида, и видимо колико је важно што смо изградили
гасовод Балкански ток и што имамо могућност набавке гаса из два правца. Такође, градимо гасовод НишДимитровград и идуће године моћи ћемо да гас купујемо и од других снабдевача“, рекла је Михајловић у Народној
скупштини, где је говорила на конференцији Дани Америке у Београду.
Она је истакла и да не зна шта може да се деси у наредном периоду и да ли ће бити нових санкција.
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„Не знамо да ли ће нека од транзитних држава одлучити да не испоручује даље гас, али ми смо као држава
спремни. Попуњавамо залихе и у складишту у Банатском Двору и у Мађарској, имамо кризне планове. Али, без
разумевања великих сила нема извесности. Ово мора да се заврши, иначе ће одвести свет у још већу кризу и
дубље поделе и из тога је питање како ћемо изаћи“, рекла је потпредседница Владе, одговарајући на питања
новинара.
(Фонет, Данас)
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Srbija radi na unapređenju odnosa sa SAD
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Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da Srbija radi na
unapređenju odnosa sa SAD, ocenivši da bi sklapanje sporazuma o strateškom partnerstvu dodatno ojačalo ekonomske i
političke veze dveju država.
Mihajlović je u Skupštini Srbije, gde je govorila na konferenciji „Dani Amerike u Beogradu“, rekla da bilateralni odnosi Srbije i
SAD, koji traju 141 godinu, pokazuju da je u tom periodu bilo više blistavih trenutaka koji su doprineli prijateljstvu i partnerstvu
dveju država nego što je bilo nerazumevanja.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Potpredsednica Vlade je istakla da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, što je cilj naše zemlje, kao što je cilj strateško partnerstvo
sa SAD i na tome treba da radimo, dodajući da su naše veze neraskidive, bez obzira na to koliko je bilo uspona i padova.
Kada se sve sabere, u odnosima dveju država bilo je mnogo više sjajnih momenata – kada se vijorila srpska trobojka na Beloj
kući, spasavanje američkih pilota u operaciji Halijard ili kao što su sve ekonomske i prijateljske veze dvaju naroda kroz istoriju,
ocenila je ona.
Prema njenim rečima, poslednjih godina je mnogo toga promenjeno jer se mišljenje Srbije uvažava i postoji podrška u
političkim i ekonomskim odnosima.
Srbija ima sporazume ili deklaracije o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom, Kinom, Francuskom, Italijom, UAE,
Azerbejdžanom, Mađarskom i Egiptom. Zašto ih ne bi imala sa SAD, sa kojima ima bilateralne odnose već 141 godinu, i to ne
samo zbog više od 25.000 zaposlenih u kompanijama u Srbiji koje postoje zahvaljujući američkim investicijama, nego vreme u
kojem živimo može da pomogne da prijateljstva budu jača, poručila je Mihajlović.
Ona je ukazala na to da ovo vreme nosi brojne izazove i u borbi sa klimatskim promenama i kada je reč o rodnoj
ravnopravnosti, ali i energetskoj tranziciji.
Mi smo tek pre četiri godine osnovali Kongres srpsko-američkog prijateljstva, ali smo se potrudili da uradimo mnogo toga da
prijateljstvo i partnerstvo dveju država i naroda postane vidljivo i da neprestano unapređujemo odnose i učinimo sve da naša
saradnja bude ovenčana sporazumom o strateškom partnerstvu, rekla je Mihajlović.
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Mihajlović otvorila konferenciju „Dan Amerike u
Beogradu“

„Ipak, mnogo više je bilo dobrih i pravih prijateljstava i partnerstava koji su nam pomogli da danas možemo da kažemo da
141 godinu Srbija i SAD imaju razvijene bilateralne odnose“, kazala je Mihajlović.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović otvorila je jednodnevnu konferenciju „Dan Amerike u Beogradu“ i tom
prilikom poručila da je Srbiji mesto na zapadu, u EU, u strateškom prijateljstvu sa SAD te da je to ono na čemu treba da
radimo u budućnosti.
„Mi treba da imamo strateški sporazum, da nastavimo saradnju i to kroz ekonomiju, politiku, političke odnose, nove
tehnologije, borbu protiv klimatskih promena, u svemu onome u čemu možemo zajedno da doprinesemo da se ovaj
region, ne samo Srbija, zaista razvijaju u smeru mirnog, sigurnog regiona, gde će ljudi ostajati da žive, a svakako u tome
su nam partner SAD“, kazala je Mihajlović.
Mihajlović podsećajući da Srbija i SAD imaju 141 godinu bilateralne odnose, kaže da se pokazalo da je bilo mnogo više
sjajnih, otvorenih, blistavih trenutaka u odnosima naše dve države, nego što je bilo trenutaka nerazumevanja.
Kako kaže, naravno je da je bilo trenutaka nerazumevanja koje često, navodi, želimo da iskažemo, ne zato što, dodaje,
želimo da naučimo, nego volimo da se pravdamo.
Ministarka ističe da iako imamo 141 godinu diplomatskih odnosa, u Srbiji je tek 2018. godine osnovan Kongres Srpsko –
američkog prijateljstva koji je i danas organizovao ovu konferenciju, kao što to čini prethodnih godina uz organizaciju
susreta, razgovora, kako dodaje, samo sa jednom vizijom i ciljem, da naše prijateljstvo bude stalno, da napreduje i da
kroz prijateljstvo i partnerstvo još više približimo naše narode.
„Drago mi je da je danas sve više vrlo važnih i političkih i ekonomskih odnosa na našem prostoru vidljivo upravo sa
strane SAD“, kazala je Mihajlović.
Poručila je da je potrebno da se nastave dobri odnosi, da se nauči iz onih trenutaka kada odnosi nisu bili dobri i to tako
da se učini sve da odnosi budu ovenčani strateškim sporazumom Srbije i SAD.
General-major Džon Haris iz Nacionalne garde Ohajo poručio je da su ovakve konferencije i skupovi prilika da se jačaju
odnosi dve zemlje.
Navodeći da je sa načelnikom Generalštaba Srbije Milanom Mojsilovićem već 15-ak godina prijatelj, Haris kaže da su
zajedno posvećeni da jačaju još odnose između dve vojske.
„U Beogradu smo da širimo dobro volju da jačamo vojnu saradnju dve zemlje“, kazao je Haris.
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Ukazao je na to da je juče imao sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i naveo da su saglasni da je
potrebno izgraditi još jače poverenje, prijateljstvo, kao i da je potrebno raditi jednu po jednu aktivnost.
„Sve to nam je potrebno s ciljem jačanja odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije“, naveo je Haris.
Džon Ginkel, zamenik šefa Misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, kazao je da Srbija i SAD imaju izuzetnu i
široku saradnju koja ne poznaje granice.
„Saradnja Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja je samo jedan segment veoma širokog spektra saradnje koju
ostvarujemo sa Srbijom. Uspostavili smo partnerstvo u različitim oblastima, u oblastima politike, kulture, međunarodnih
odnosa, energetike“, kazao je Ginkel poručujući da je bolje kada se radi zajedno.
Dodaje da ukoliko Srbija i SAD budu radile zajedno biće još prosperitetnije i snažniji.
„Nadamo se uspešnoj i snažnoj saradnji u predstojećim decenijama“, kazao je Ginkel.
Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, ukazao je na to da SAD nema boljeg saveznika u
ovom delu Evrope od Srbije.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

„Trudićemo se da unapredimo saradnju, stvorimo još prijatelja kao što je general Haris, kako bi partnersvo mogli da
gradimo i u narednom periodu, kap po kap“, kazao je Marinković i zahvalio Ambasadi SAD na podršci svim inicijativama
koje će doprineti boljim odnosima SAD i Srbije.
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Mihajlović: Sporazum o strateškom partnerstvu
Srbije i SAD bio bi kruna saradnje
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je cilj da Srbija radi na unapređenju odnosa sa
SAD i da bi sklapanje sporazuma o strateškom partnerstvu dodatno ojačalo ekonomske i političke veze dve države.
„Naši bilateralni odnosi koji traju 141 godinu pokazuju da je bilo više sjajnih, blistavih trenutaka koji su doprineli
prijateljstvu i partnerstvu naše dve države nego što je bilo nerazumevanja, koje često volimo da iskazujemo, ali ne da
bismo iz njega naučili, već da bismo se žalili“, kazala je ona u Skupštini Srbije na konferenciji „Dani Amerike u Beogradu“.
Istakla je da je Srbiji mesto u EU, „to je naš cilj, kao što je cilj i naša budućnost strateško partnerstvo sa SAD i na tome
treba da radimo“.
„Naše veze su neraskidive, bez obzira na to koliko je bilo uspona i padova, blistavih i manje blistavih momenata. Kada se
sve sabere, u odnosima naše dve države je bilo mnogo više blistavih trenutaka, kao kada se vijorila srpska trobojka na
Beloj kući ili kao što je spasavanje američkih pilota u operaciji Halijard, ili kao sve ekonomske i prijateljske veze naša dva
naroda kroz istoriju“, rekla je Mihajlović.
Dodala je da je bilo momenata neslaganja dve zemlje o nekim dešavanjima na ovim prostorima, „kada je Vašingtonu bila
draža Priština od Beograda, a bilo je trenutaka kada smo bili jedina država u Evropi koja je palila američke zastave“.
„Poslednjih godina je mnogo toga promenjeno. Mišljenje Srbije se uvažava, postoji podrška u političkim, ekonomskim
odnosima“, rekla je ona.
Podsetila je da Srbija ima sporazume ili deklaracije o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom, Kinom,
Francuskom, Italijom, UAE, Azerbejdžanom, Mađarskom, Egiptom i zapitala zašto ne bi imala i sa SAD, sa kojima ima
bilateralne odnose već 141 godinu.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

„Ne samo zbog više od 25.000 zaposlenih u kompanijama u Srbiji koje postoje zahvaljujući američkim investicijama, nego
vreme u kojem živimo može da pomogne da prijateljstva budu jača. Ovo je vreme koje nosi brojne izazove i u borbi sa
klimatskim promenama i kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, ali i energetskoj tranziciji, što je jedan od naših nacionalnih
ciljeva“, kazala je Mihajlović.
Kako je dodala, tek pre četiri godine osnovan je Kongres srpsko-američkog prijateljstva, ali je mnogo toga uradjeno da
prijateljstvo i partnerstvo dve države i dva naroda postane vidljivo i da se neprestano unapređuju odnosi.
Komentari (0)
Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena
Veb mesto
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Зорана Михајловић на конференцији „Дани
Америке у Београду“: Србији је место на
Западу, у Европској унији и стратешком
партнерству са САД

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић изјавила је данас да би односи Србије и САД требало да
буду овековечени стратешким спозумом, истакавши да смо ми пријатељи и партнери који раде заједно, и да
Балкан тражи мир, стабилност и регионално повезивање које је сигурно могуће са САД као партнером.
Михајловић је на конференцији „Дани Америке у Београду“ истакла да је у 141 годину билатералних односа
Србије и САД било много више „блиставих момената“ у пријатељству и партнерству од тренутака неразумевања.
Нагласила је да је Србији место на Западу, у Европској унији и стратешком партнерству са САД, и сарадњи у
области културе, економије, политике, нових технологија и и борби против климатских промена.
Заменик шефа мисије у амбасади САД Џон Гинкел истакао је да је та земља посвећена подршци Србији на
њеном изазовном путу у изградњи модерне, демократске и просперитетне европске државе.
Додао је да се САД надају да ће видети Србију која дели заједничке демократске вредности и живописну
економију подржану разноликим и стабилним системом снабдевања енергијом.
Оценио је да је сарадња Србије и САД по питању оружаних снага „снажна и чврста“ и додао да се САД надају да
ће видети Србију као „одбрамбеног партнера за стабилност у оквиру евроатлантских структура“.
Нагласио је да САД подржавају Србију на путу приступања Европској унији и поздрављају све оно што је Србија
до сада учинила на том путу.
Истакао је да Србија заузима виталну улогу у одржавању стабилности и кооперације на Балкану, и додао да
њена улога регионалног економског лидера показује њену посвећеност евроатланстким вредностима.
Гинкел је рекао да иницијатива Отворени Балкан обећава да ће уклонити истријске баријере и додао да има
визију региона који је економски живописнији, стабаилан и миран.
То је визија коју су и Вашингтон и Београд у потпуности пригрлили, и САД се надају да ће видети како Отворени
Балкан расте и укључује све земље региона, закључио је Гинкел.
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Генерал-мајор Националне гарде Охаја Џон Херис истакао је да су он и начелник Генералшатаба Војске Србије
Милан Мојсиловић дугогодишњи пријатељи и да гаје заједничку посвећеност да још више јачају војне односе САД
и Србије.
Истакао је да постоји добра воља за јачање војне сарадње, партнерства и пријатељства две државе, и подсетио
да је у четвртак на састанку с председником Србије поновио решеност САД да са Србијом изгради и ојача
пријатељство и поверење.
Навео је да ће две земље у циљу јачања и продубљивања односа радити једну по једну ствар и једно по једно
ангажовање.
Оснивач Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир Маринковић нагласио је да су чланови тог конгреса
уверени да САД немају бољег савезника у овом делу Европе.
Додао је да ће се Конгрес трудити да створи што више пријатеља у америчком Конгресу и Сенату.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

(Фонет)
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Obeležen Dan Amerike u Beogradu - više
blistavih trenutaka nego nerazumevanja
/ 24Vesti.com Trenutne srpsko-američke odnose možda najbolje oslikava što u kancelariji glavnokomandujućeg u bazi
Nacionalne garde Ohaja stoji srpska zastava i fotografija sa srpskim predsednikom.
Jedna soba u sedištu guvernera države Ohajo Majk de Vina i naučni centar na Univerzitetu u Atensu u Ohaju nose ime
bivšeg guvernera i senatora srpskog porekla Džordža Vojinovića.
"Smatramo da SAD nemaju većeg saveznika u ovom delu Evrope. Naravno, na nama je veliki zadatak da budemo
proaktivniji", kaže Vladimir Marinković iz Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.
"Partnerstvo Srbije i Ohaja izgrađeno je na poverenju, poštovanju i direktnoj komunikaciji. Vežbamo zajedno,
razmenjujemo iskustva i učimo jedni od drugih. Na kraju, kao partneri stvaramo sigurniji svet", rekao je komandant
Nacionalne garde Ohajo Džon Haris.
Od 2001. Sjedinjene Američke Države donirale su više od milijardu dolara, a tamošnje kompanije trostruko više i
zaposlile 25.000 ljudi.
"Otvoreni Balkan održan pre nekoliko dana je savršen primer. Kao što je to rekao predsednik Vučić - naš posao je da
rušimo istorijske barijere. Inicijativa Otvoreni Balkan to obećava, to je vizija ekonomskog razvoja, stabilnosti, sigurnosti i
mira", ističe zamenik ambasadora SAD u Beogradu Džon Ginkli.
U dugoj istoriji naših odnosa bilo je neslaganja, podseća potpredsednica Vlade.
"Kada je Vašingtonu bila draža Priština ili kada su u Beogradu paljene američke zastave, ali je više, posebno poslednjih
godina kada se uvažava srpsko mišljenje, razgovara i pruža podrška Srbiji", rekla je potpredsednica Vlade i ministarka za
energetiku Zorana Mihajlović.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

Da su odnosi zreli za sporazum o strateškom partnerstvu saglasan je i Ivica Dačić. Bez dobrih odnosa sa Amerikom,
kaže, nema ni jake ekonomije, evropskih integracija i rešenja za Kosovo i Metohiju.
"Srbija i Amerika imaju budućnost samo u savezništvu i partnerstvu a ne u konfliktu", smatra predsednik Socijalističke
partije Srbije Ivica Dačić.
Onima koji su svojim političkim, društvenim, privrednim, naučnim ili kulturnim delovanjem doprineli razvoju odnosa dveju
zemalja uručena su priznanja. Predsedniku Vučiću koji je bio sprečen da prisustvuje priznanje će biti naknadno uručeno.
24Vesti.com – Sva prava na sadržaj
VIŠE NA WEBU
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