
Рамуш Харадинај: Србија константно покушава да убеди грађане да је то земља Србија, а не Косово; односи са Српском листом јесу нарушени, али вас уверавам да министарство Ненада Рикала функционише
четвртак, 14 јун 2018 18:30

Премијер Косова Рамуш Харадинај је на седници Скупштине Косова изјавио како су
односи са Српском листом нарушени и да владајућа коалиција са њом има проблема.

  

"Сада смо у сложенијем односу са Српском листом и природа односа у коалицији је
нарушена, а то је почело од хапшења Марка Ђурића, али вас уверавам да министарство
функционише, известили су и заменици министра", рекао је он, а преноси портал
зери.инфо.

  

  

Повод за изјаву је интерпелација која се односила на министра пољопривреде,
шумарства и руралног развоја Ненада Рикала која је била на дневном реду седнице
косовског парламента.

  

"Косово је сада применило неке мере за пољопривреднике, кроз субвенције, грантове.
Предност за пољопривреднике може да буде ослобађање од пореза. На пример, то се
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још увек није десило са горивом. Рикало је као министар изразио степен интересовања и
компетенција", казао је Харадинај.

  

Харадинај је такође коментарисао ситуацију на северу Косова, оценивши да на Србе
утиче политика из Београда.

  

"Тамо се суочавамо са ситуацијом да Србија константно покушава да убеди грађане да је
то земља Србија, а не Косово. Косово се показало спремним да сарађује са свима и да се
односи према свима једнако", казао је косовски премијер.

  

Посланици и министри из Српске Листе су званично 30. марта обавестили премијера и
председника косовског парламента да су посланици прешли у опозицију док су министри
поднели оставке. Међутим и поред подношења оставки они су свакодневно на послу и
обављају своје дужности.

  

Харадинај обећао равноправан положај црногорској заједници на Косову

  

Рамуш Харадинај је на састанку са представницима црногорске заједнице на Косову,
које је предводио председник Удружења Црногораца Косова Слободан Вујичић, обећао
равноправан положај црногорској заједници на Косову.

  

"Косово је наша заједничка кућа и црногорска заједница ће имати равноправан третман
са осталим заједницама. У име Владе захвалио сам се представницима црногорске
заједнице на активном учешћу на јавном, политичком и културном животу Косова, и
обећао им да ћемо бити уз њих и убудуће", написао је Харадинај после састанка на свом
фејсбук налогу.

    

РТК2 на црногорском језику преноси да је Харадинај рекао: "Ми смо заједно да
подржавамо једни друге, да допринесемо заједно нашем развоју и благостању".
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Премијер Харадинај је оценио да су односи између Албанаца и Црногораца изванредни,
као и односи између Косова и Црне Горе.

  

Он је изразио потребу за унапређењем економских односа и потребу побољшања права
црногорске заједнице на Косову. У том правцу је најавио отварање Развојног центра
Црногораца.

  

"У јулу ћемо отворити Развојни центар Црногораца Косова, који ће бити главна адреса и
кључни механизам преко којег ће се спроводити Стратегија интеграције Црногораца и
који ће допринети јачању односа Косова и Црне Горе", додао је Харадинај.

  

С друге стране, представници црногорске заједнице на Косову су захвалили Харадинају
на сталној подршци коју им даје у разним пројектима.

  

(Бета)
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