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Представници Владе Косова на једном од недавних састанака са командом Кфора
изнели су захтев да припадници међународне војне мисије обезбеђују техничаре
Косовске електродистрибутивне компаније (КЕДС), који се припремају да у наредном
периоду преузму трафо-станицу у Валачу, сазнаје Косово онлајн из добро обавештених
извора.

  

  

Представник косовске владе је, према тим информацијама, саопштио да постоје две
опције – или да техничаре КЕДС обезбеђују припадници Кфора, или ће тај посао да
обави Косовска полиција.

  

Овај захтев Приштине је, како сазнајемо, изричито одбијен од стране представника
Кфора.

  

Редакција Косово онлајн пре три дана послала је допис команди Кфор са питањима у
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вези са овим сазнањима, али нисмо добили ни потврду ни деманти поменуте
информације.

  

Косовски премијер Аљбин Курти недавно је изјавио да је “плаћање рачуна за струју
једино могуће решење“ за потрошњу електричне енергије на северу Косова. Курти је на
конференцији за медије у Приштини изјавио да покушава да са што „мање штете и
мирним путем“ дође до епилога за питање електричне енергије на северу.

  

Поводом ове изјаве, саопштењем се огласио директор Канцеларије за КиМ Петар
Петковић који је навео да “Курти по ко зна који пут покушао да пласира лажну тезу како
се струја на северу Косова и Метохије годинама не плаћа".

  

"Чињенице говоре супротно, а то је да је апсолутно сваки киловат потрошене
електричне енергије свих ових година уназад уредно плаћен, јер су званични Београд и
ЕПС до почетка 2021. године плаћали струју која је преко преносних система ЕМС
стизала у четири општине на северу Косова и Метохије”, наве је Петковић.

  

У протеклих неколико месеци већ се више пута говорило о намери приштинских власти
да насилно преузму трафо-станицу у Валачу, која је од кључне важности за снабдевање
струјом у српским општинама на северу. Косовска полиција крајем прошле године је у два
наврата улазила у српске средине са пуном борбеном опремом и тада се догодило и
неколико инцидената.

  

Косовски полицајци су приликом упада у Северну Митровицу и Звечан у октобру, после
употребе шок-бомби и сузавца на окупљене Србе пуцали из ватреног оружја, када је
тешко рањен младић Срећко Софронијевић.

  

Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић у среду је поручио да
не искључује "могућност нових једностраних акција косовских безбедносних снага на
северу Косова и Метохије и нагласио је да ће Војска Србије реаговати на такве
покушаје”.
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