
Авдулах Хоти у "Скупштини Косова" представио приоритете своје владе: Нећу дозволити било какву промену граница или размену територија са Србијом; Горан Ракић из "Српске листе" заменик премијера, а Далибор Јевтић министар 
среда, 03 јун 2020 13:24

 Кандидат за премијера Косова Авдулах Хоти у Скупштини Косова је истакао да ће се
"на основу Устава Косова преузети одговорности за унапређење процеса дијалога са
Србијом".

  У том процесу, рекао је Хоти, сарађиваће се с Европском унијом и Сједињеним
Америчким Државама, и "неће се дозволити било каква промена граница или размена
територија".   

"Ми ћемо преузети одговорност за унапређење процеса дијалога са ЕУ и САД, не
дозвољавајући промене граница и размену територија", рекао је Хоти.

  

Он је најавио да ће радити на сарадњи с косовском опозицијом, посебно у вези с
дијалогом са Србијом.

  

оворећи о приоритетима своје владе, Хоти је на прва места истакао сузбијање пандемије
и економски опоравак Косова, а остали задаци су "јачање државе, повец́ање
запослености, јачање конкурентских вештина". 
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Хоти је представио састав нове Владе, у којој су четири заменика премијера. Бесник
Тахити је први заменик премијера из редова Алијансе за будућност Косова (АБК), а
остала три су Дритон Сељаманај из ДСК, Аљбуљена Баља из Социјалдемократске
иницијативе Косова (СДИ) и Горан Ракић из Српске листе, који је и министар локалне
самоуправе. 

  

Министри у новој влади из ДСК су Хикмете Бајрами - министарка финансија и
трансфера, Вљора Думоши - министарка културе, омладине и спорта и Агим Вељиу -
министар унутрашњих послова и јавне управе. Антон Ћуни је министар одбране, Арбан
Абраши министар за инфраструктуру и заштиту животне средине, Арменд Земај
министар здравља, и Бесиан Мустафа министар пољопривреде.

  

АБК, поред првог заменика премијера, добија и Министарство спољних послова и
дијаспоре, где би требало да министарка буде Мељиза Харадинај Стубла, Министарство
правде ће водити Сељим Сељими, Министарство економије Бљерим Кучи, док је Рам
Љика министар образовања, науке и технологије. 

  

Социјалдемократска иницијатива ће, поред једног заменика премијера, имати и два
министарства: рада и социјалног старања где је за министра предложен Скендер
Речица, док је Весељ Краснићи кандидат за министра индустрије и трговине. Поред
Ракића који је и министар локалне самоуправе, за министра из Српске листе је
предложен и Далибор Јевтић.

  

За министра из редова других мањинских заједница је предложен Енис Керџан за ресор
регионалног развоја. Седница се наставља изјашњавањем шефова посланичких група о
програму и кадровским решењима за нову владу.

  

(Бета)
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