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 Премијер Косова Аљбин Курти рекао је да "види промене" када је Српска листа у
питању, коју су приштински званичници раније често називали "продуженом руком
Београда". Он је у интервјуу за КТВ рекао да сада постоји спремност за сарадњу и
колегијалност.

  

Курти је истакао да косовска влада први пут нема потпредседника владе који је Србин,
али и да међу политичким представницима косовских Срба, сада "постоји спремност за
сарадњу и колегијалност", преноси Коссев.

  

Као доказ за то наводи да током седнице владе одржане у среду представници Срба за
ниједну од осам тачака нису гласали против.

  

"Таксе укидам након успостављања реципроцитета"

  

Говорећи о ставу САД, који је пренео изасланик ове земље за дијалог Београда и
Приштине, Ричард Гренел, да би таксе требало да буду укинуте што пре, без
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успостављања реципроцитета, Курти каже да овај званичник "има пуно енергије", али и
да "није злонамеран".

  

Међутим, каже и да су питања између Београда и Приштине "мало осетљива", али и да
је "показао спремност да укине таксе, након успостављања принципа реципроцитета".

  

"Не искључујем референдум са Албанијом"

  

Када су у питању односи Косова и Албаније, Курти је казао да не искључује
референдум, али да тренутно нема аспирација да буде премијер свих Албанаца.

  

Објашњавајући свој став према застави Косова, Курти је казао да је прихватио тренутну
заставу, али и да никада није крио жељу да је промени.

  

"Прихватио сам ову заставу. Велика промена се догодила 2010. године. Још много тога
требало би да урадимо, а да ли бих желео да имам другачију заставу, одговор је да",
казао је Курти.

  

Он тврди да Косову "није потребна независност само на папиру".

  

"Од 2006. упозоравамо да нам не треба независност само на папиру. Рекао сам да и
Војводина има заставу, али то не значи да сте држава. Када је постављена косовска
застава вођени су идејом вец́е независности од Албаније него од Србије. Током нашег
мандата постојац́е државна комисија која ц́е имати састанке у Приштини и у Тирани. Не
искључујемо референдум ако се једнога дана приближимо", рекао је Курти.

  

Иако не искључује референдум са Албанијом, премијер Косова наводи да тренутно
"нема тежњу да буде премијер свих Албанаца".
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Када је реч о најави о увођењу "обавезног војног рока", а која је нашла место и у
програму који је Курти прочитао пред посланицима на седници на којој је изгласана нова
влада, каже да ће бити урађена студија на основу које би се увео војни рок.

  

Одбија да прима плату од 3.000 евра

  

Говорећи о јучерашњој одлуци нове владе о смањењу плата косовске извршне власти
Курти је рекао да одбија да прима плату од 3.000 евра.

  

"Ја никако не могу да добијем плату од 2.950 евра и да одем кући. То није примерено
једној сиромашној земљи", поручио је Курти.

  

Он је навео да смањење плата у кабинетима има више унутрашњи, етички ефекат, а
мање финансијски.

  

Мини Шенген - покушај Србије да створи четврту Југославију

  

Курти је за РТК, осим односа Приштине и Београда, између осталог, говорио и о
односима званичног Београда са Тираном, који су наишли на критике косовских
званичника након што је покренута идеја о "мини Шенгену".

  

Курти ту идеју види као намеру Србије да створи четврту Југославију.

  

"Морам бити искрен, стварање мини Шенгена није реалност, већ је више идеја.
Балкански мини Шенген има своју опасност, рекао сам да представља четврту
Југославију коју Србија воли, то је намера Београда", поручио је Курти још једном.

  

Иако му се противи, Курти није искључио могућност да присуствује наредном састанку
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на којем би се разговарало о реализацији идеје о "мини Шенгену", али и каже да је мало
вероватно да би до тога дошло.

  

"Није мудро рећи да не прихватам, али то не значи да сам се радикално променио",
поручио је косовски премијер, али и нагласио да од прва три састанка "није видео
много".

  

Током недавне посете Тирани, Курти је у сусрету са албанским премијером Едијем Рамом
предложио алтернативну идеју - "албански марко Шенген". Како је објаснио, он
подразумева свеобухватну албанску либерализацију и може се брзо имплементирати.

  

(КоССев-Н1)
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