
Рамуш Харадинај: Могућа је смена министра Ненада Рикала, морам да поштујем захтеве који долазе од партије која ће гласати за буџет Владе Косова
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Премијер Косова Рамуш Харадинај изјавио је да је могуће да дође до смене министра
пољопривреде из “Српске листе” Ненада Рикала, што је један од пет услова опозиционе
Социјалдемократске партије да подржи предлог буџета Владе Косова за 2019. годину.

  

  

Њихови гласови су неопходни за усвајање буџета, будући да посланици “Српске листе” у
Скупштини делују као опозиција од како је Косово увело таксу од 100 одсто на
производе из Србије, пренео је РСЕ.

  

Министри “Српске листе” су у оставци од марта 2018.године, када је шеф Канцеларије
Владе Србије за Косово и Метохију Марко Ђурић био ухапшен у Северној Митровици.

  

“Ја сам у ситуацији да морам поштовати политичке захтеве које долазе од партије која
даје допринос за процес гласања буџета и слично“, рекао је Харадинај после седнице
Владе.
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Социјалдемократска партија сматра да је пољопривреда сектор од приоритета за који
треба већи буџет, да је потребна функционализација овог сектора, али и “прави људи на
челу, док Рикало није права особа да буде на челу тог сектора“.

  

Харадинај је рекао да је Влада у консултацијама са парламентарним групама о буџету и
да ситуација “тренутно изгледа добро“.

  

Додао је да иначе има добро искуство са свим министрима “Српске листе”, да су били
добре колеге у послу, али верује да их ”Београд гура у неку политичку позицију која није
лака за њих.“

  

“Они верују да су жртва овде на Косову, због политике Београда. Ја ћу их максимално
поштовати“, рекао је Харадинај.

  

Он је навео да Влада Косова није обавештена од Специјалног суда за ратне злочине у
Хагу о предстојећим испитивањима и да нема никакве информације о писању медија о
наводним авионима који превозе особе које су позване на испитивање.

  

Додао је и да Влада нема никакву улогу у томе. “Али, имамо законско овлашћење да
подржимо породице и правно и финансијски одбрану, ако се то затражи“, навео је
Харадинај.

  

“Резултат споразума са Србијом међусобно признање две земље, које ће отворити
пут чланству Косова у УН”

  

Косовски премијер Рамуш Харадинај оценио је да ће свеобухватни споразум са Србијом,
„чији ће резултат бити међусобно признање две земље“, отворити пут чланству Косова у
Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама, пише данас Зери.
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  Харадинај је разговарао са Фатмиром Љимајем и Шпендом Ахметијем, који супредводили делегацију Косова на разговору са представницима Европске уније уБриселу. Одао сам признање државној делегацији на сјајном представљањузваничницима ЕУ косовског става о дијалогу о нормализацији односа са Србијом, навеоје Харадинај.   (Фонет)  
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