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 Политички лидери у Приштини честитали су званичном Скопљу и премијеру Зорану
Заева на усвајању уставних измена о промени имена земље у Република Северна
Македонија, истичући заслуге албанских посланика у Собрању за доношење те одлуке.

  

  Председник привремених приштинских институција Хашим Тачи је на Фејсбуку написао
да је Македонија направила велики корак напред, отварајући перспективу политичкој
стабилности, наставку реформи и интеграцији земље у северноатланске институције,
преноси РТК 2.   

„Њихова одлука није била нимало лака, ни популистичка, али је била праведна одлука,
која превазилази партијске интересе зарад државе и њених грађана. Година 2019.
треба да буде година великих одлука и за Косово, година када ће се окончати вековни
конфликт између Косова и Србије, постизањем свеобухватног споразума“, написао је
Тачи на Фејсбуку.

  

Председник скупштине самопроглашеног Косова Кадри Весељи је оценио да ће та
одлука Собрања убрзати процес учлањења у НАТО свих земаља региона и захвалио се
албанским посланицима који су дали значајан допринос у доношењу те одлуке.

  

  

 „Та одлука даје зелено светло интеграцијама те пријатељске државе и убрзава њено

 1 / 2



Хашим Тачи: Честитам Заеву на промени имена Македоније - нека 2019. буде година када ће Косово и Србија окончати вековни конфликт и постићи свеобухватни споразум
петак, 11 јануар 2019 23:55

учлањење у НАТО, али и свих земаља региона. Тим гласом се осигурава мир у целом
региону. Велика заслуга и захвалност припадају албанским посланицима који су
унапредили тај процес“, написао је Весељи, а преноси Танјуг.

  

Премијер привремених косовских институција Рамуш Харадинај је оценио да је та одлука
велики корак за Македонију и честитао премијеру Зорано Заеву „на прозападној визији“
и Албанцима у Македонији, који „су имали кључну улогу у овим променама“.

  

Он је додао да је то „значајан догађај за Западни Балкан и нада да наш регион иде ка
трајном миру“.

  

(Спутњик)
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