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Београд – Александар Вучић тражи да у новој рунди дијалога Београда и Приштине, која
је за 2. април заказана у Бриселу, учествују и Немачка и Британија, сазнаје Б92.

  

  

Према нашим информацијама, први потпредседник Владе Србије сматра да би том
састанку требало да присуствује неко од министара иностраних послова најутицајнијих
земаља ЕУ, попут шефова дипломатије Немачке или Велике Британије, Гвида
Вестервела или Вилијема Хејга, који би били додатни гарант и подршка у циљу да се у
седишту ЕУ постигне договор.

  

Одлуку о томе да ће и он 2. априла ићи у Брисел, Вучић ће донети сутра, после састанка
државног врха. 

  

Премијер Србије Ивица Дачић рекао је у Скупштини Србије да је Вучић и до сада
учестовао у преговорима, да се о дијалогу са Приштином консултују и са председником
Томиславом Николићем, да око тога постоји потпуно јединство и да је договор да ће
одлуке донети или заједно или никако. 

  

"Наш став је да ћемо учинити све да преговори не пропадну", рекао је Дачић. Вучић
данас није био у парламенту на седници на којој посланици постављају питања. 

  

Већ данима се у медијима појављују информације о томе како би Запад желео да се
Александар Вучић додатно ангажује у дијалогу о Косову између Београда и Приштине. 

  

Маја Коцијанчић, портпаролка високе представнице ЕУ Кетрин Ештон изјавила је да
Ештон није упутила писмени позив Вучићу да учествује у разговорима, али би била

 1 / 2



Б92: Вучић тражи да у новој рунди дијалога учествују и Немачка и Британија
четвртак, 28 март 2013 21:50

одушевљена да он у Бирсле дође са Дачићем 2. априла. 

  

Подсетимо да су 11. марта у седишту ЕУ на консултације о дијалогу код високе
представнице Кетрин Ештон заједно ишли председник и премијер Србије, Томислав
Николић и Ивица Дачић као и први потпредседник Владе Александар Вучић.
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