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 Приштина -- Лидери две најутицајне албанске странке, Аљбин Курти и Иса Мустафа, још
нису постигли договор о постизборном коалиционом споразуму.

  Док аналитичари не искључују могућност нових ванредних избора, из ДСК се чују
поново предлози да се, ако Самоопредељење не пристаје на договор о позицији
председника, одустане о премијерске функције у корист Мустафине странке.   

Према писању приштинске Кохе, очекује се да ће ова седмица бити кључна за
одлучивање о постизборном споразуму.

  

Није познато када ће се Курти и Мустафа поново састати, а оно што је извесно, за сада,
је једино да је председник привремених приштинских институција конститутивну седницу
парламента заказао за 26. децембар, што је уједно и последњи дан за конституисање.

  

Из Куртијевог Самоопредељења оптужују ДСК да је одговоран за застој у преговорима
и да је "камен спотицања" захтев Мустафе да његовој странци припадне право на
председничку позицију, када Тачију истекне мандат 2021.

 1 / 3



Коха: Курти и Мустафа још увек нису постигли договор о формирању Владе, на помолу нови избори?
понедељак, 16 децембар 2019 11:56

  

Представница Самоопредељења, Албулена Хаџију, рекла је јуче да је једини проблем
инсистирање ДСК да се у споразум укључи место председника, иако, како је рекла, та
странка није говорила о именима томе ко би то био.

  

„Тражили смо да се функција председника не укључује у овај споразум, већ да он
обухвати само формирање владе и парламента", рекла је Хаџију за Коху.

  

Аргумент Самоопредељења је у том случају, додала је, да за председника странке треба
да одлуче заједнички, консензусом, те да би то требало да буде нека нестраначка
фигура која ће бити председник свих грађана.

  

Како је објаснила за избор кососког председника потребна двотрећинска већина и да
зато, како је рекла, треба тежити заједничко решење. Сматра да из овог ћорсока треба
изаћи и да не треба стварати лажне наде.

  

Самоопредељење предлаже да ДСК добије место председника парламента и провог
потпредседника владе, а да 10 министарстава буду подељена равноправно, по пет.

  

Према писању Газете еxпрес, међутим, политички аналитичари не искључују могућност
да до конститутивне седнице Самоопредељење и ДСК неће доћи до договора о
кључном питању.

  

У међувремену, представник ДСК, Шкаб Манај, је на свом фејсбук профилу изнео нову
понуду за Самоопредељење.

  

Манај је, наиме, поновио предлог који се и раније могао чути из ДСК, да
Самоопредељењу треба дати да изабере Тачијевог наследника из својих редова, и да
добије место педседника парламента, а да се одрекне премијерске функције у корист
ДСК.
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Поредећи актуелну ситуацију са оном из 2001., када је косовски председник био
Ибрахим Ругова, Манај је подсетио да је и тада премијер био из странке која је имала
мање гласова на изборима.

  

"Сада Самоопредељење има 29 посланика као првопласирана странка, а ДСК 28
посланика. Разлика је само један посланички мандат. Ако желите сутра ћемо постићи
овај споразум", написао је Манај.

  

(Танјуг)
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