
Хашим Тачи потписао коалициони споразум с Пацолијем и Петровићем
субота, 19 фебруар 2011 20:39

ПРИШТИНА – Председник Демократске партије Косова Хашим Тачи потписао  је данас
коалиционе споразуме за формирање косовске владе с  председницима Алијансе за
будућност Беџетом Пацолијем, председником  Самосталне либералне странке
Слободаном Петровићем и представницима  мањинских заједница.

    

Након потписивања, Тачи и Пацоли су саопштили да ће радити као тим, на бази
заједничког програма обе странке.

  

„Потписали смо споразум о коалицији за изградњу нових институција  Косова, избор
председника, нове владе и министарстава. Овај споразум  представља коалицију за
развој Косова, демократске реформе, стварање  нових радних места, за европско
Косово и регионалнуе сарадњу. То је и  Споразум о визној либерализацији, интеграцији у
НАТО и ЕУ, као и јачање  социјалне државе”, рекао је Тачи.

  

Пацоли је рекао да су експерти ДПК, Коалиције за ново Косово са  осталима из
коалиције „заклети” да раде за интересе грађана Косова.

  

У будућој косовској влади ће поред ДПК и АНК бити представници српске  Самосталне
либералне странке, затим листе „Ибрахим Ругова” и мањинских  заједница.

  

Пре потписивања споразума владајуће коалиције, Тачи и Пацоли су  разговарали „у
четири ока” у Пацолијевој кући у селу Ајвалија, надомак  Приштине.

  

На том састанку су, како се наводи, превазиђене све разлике у вези с  расподелом
министарских места. Тако ће АНК имати три министарства.
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Осим места председника Косова, на које треба да буде кандидован Беџет  Пацоли, АНК
ће на управљање добити Министарство за Косовске безбедносне  снаге, Министарство
здравља и Министарство трговине и индустрије.

  

АНК ће имати и место потпредседника владе, а то ће бити Мухамед  Мустафа,
одговоран за економске послове. На челу Министарства за  безбедносне снаге биће
Агим Чеку, министар здравља Ферид Агани, а Мимоза  Кусари-Лиља ће водити
Министарство трговине и индустрије.

  

Након потписивања споразума са Пацолијем, Тачи је потписао споразум и  са
председником Самосталне либералне странке Слободаном Петровићем.

  

Петровић ће у новој влади бити потпредседник, а СЛС ће на руковођење  добити три
министарства - Министарство за локалну самоуправу,  Министарство за повратак и
Министарство рада и социјалног старања.

  

Тачи је потом потписао коалициони споразум с предстаавницима  мањинских заједница -
Турцима, Ашкалијама, Египћанима, којима ће бити  дато управљање Министарством
животне средине и просторног планирања.

  

Споразум са листом „Ибрахим Ругова”, која ће у скупштини имати једног  посланика, Тачи
ће потписати у недељу, чиме ће закључити коалициони  споразум за формирање нове
владе.

    

(Танјуг)
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