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Потпредседник Главног одбора Српске напредне стране и директор Канцеларије за
Косово и Метохију Марко Ђурић присуствује од 7. до 9. децембра у Тирани округлом
столу посвећеном регионалној сарадњи, потврђено је вечерас за КоССев у Канцеларији
за Косово и Метохију.

  

  

Потврда је стигла након што су вечерас објављене фотографије  са наводног састанка у
Тирани, на месту званом „спрат 15“ – између Ђурића и високих функционера и
посланика Самоопредељења, ЛДК и ААК.

  

„Ђурић током боравка у Тирани, на маргинама конференције, обавља бројне састанке са
представницима политичких партија из Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Црне
Горе, Албаније и са Косова и Метохије, учесницима овог регионалног скупа, међу којима
су и представници владајућих и опозиционих странака из Републике Србије“, навели су у
Канцеларији за КиМ у писаном одговору за КоССев, након нашег претходног упита овој
институцији да потврде вест која се прво појавила у електронским медијима у Приштини
а потом је и КоССев пренео.
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Ово је други округли сто, у организацији Савета за инклузивно управљање у сарадњи са
Министарством спољних послова Савезне Републике Немачке, посвећен унапређењу
регионалне сарадње, координацији око унутрашњих политичких и економских реформи,
као и помоћи у решавању регионалних спорова, објаснили су у Канцеларији уз напомену
да је први скуп одржан је у Скопљу од 18 до 20. октобра.

  

На питање зашто састанак није претходно био најављен, незванични одговор је да је
Српска напредна странка то већ учинила данас. Наша редакција није на имејлинг листи
ове странке, а на сајту до објављивања вести нисмо успели да пронађемо најаву.

  

На питање шта су теме и евентуални исход КоССев није добио одговор.

  

Према наводима Газете Еxпресс, са Ђурићем за столом у ресторану седе члан
Председништва Покрета Самоопредељење – Ђељаљ Свецла (Xхелал Свеçла), посланик
Демократског савеза Косова, Арбан Абраши (Арбан Абрасхи) и потпредседник Алијансе
за будуц́ност Косова, истовремено градоначелник Ђаковице Ардиан Ђини (Ардиан
Гјини).

  

КоССев је вечерас писаним путем затражио потврду састанка и од Свецле, такође са
питањима, зашто састанак није претходно најављен, те шта је била природа и тема
састанка, као и његов исход. До објављивања вести, није стигао одговор.

  

Иначе, раније данас, Марко Ђурић је одржао конференцију за медије у Београду, на
којој је између осталог коментарисао и наводну изјаву Аљбина Куртија да „не жели да
преговара са Вучићем“, рекавши да Курти „не може да прави кадровска решења у име
Србије“.

  

Он је данас поновио и да косовски званичници не гледају у будућност, већ кроз своје
изјаве показују да су окренути ка прошлости, те да су јасно исказали свој став против
дијалога. Поновио је и како је оценио „жељу“ Срба запослених у косовском правосуђу да
напусти те институције због првостепене пресуде Ивану Тодосијевићу за подстицање на
расну, верску и етничку мржњу.
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(КоССев)

  

Видети још:  "Газета Експрес“: Шта тражи члан Председништва Покрета
“Самоопредељење” Ђељаљ Свецла на састанку с Марком Ђурићем у Тирани?
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