
Тања Лазаревић: Енергетским споразумом Београда и Приштине највише губе Срби са севера КиМ. Ово је нова потврда повлачења Србије. Изузев "Српске листе" сви остали су разочарани
среда, 22 јун 2022 19:58

 Уредница портала КоССев Тања Лазаревић рекла је у Дану уживо, говорећи о
енергетском договору Београда и Приштине, да су реакције српске заједнице "скоро
једнообразне, ако се изузме круг око Српске листе". "трана која није добила, страна која
губи највише јесу управо Срби на севера. Споразум, два највидљивија негативна ефекта
на основу коментара суграђана су што струја после две деценије почиње да се плаћа, а
много тежи негативни ефекат је да је ово нова потврда повлачења Србије, разочарење
примећујем код многих суграђана", каже она.

  

Косово и Србија су у Бриселу усвојили мапу пута за примену енергетских споразума у
оквиру дијалога под посредовањем ЕУ, објавио је на Твитеру специјални изасланик за
дијалог Београда и Приштине Мирослав Лајчак.

  

Лазаревић, говорећи о реакцијама, каже да је, што се тиче српске заједнице, примарни
фокус на Србима са севера.

  

"Реакције су скоро једнообразне, уколико се изузме круг око Српске листе - страна која
није добила, страна која губи највише јесу управо Срби на севера. Споразум, два
највидљивија негативна ефекта на основу коментара суграђана су што струја после две
деценије почиње да се плаћа, а много тежи негативни ефекат је да је ово нова потврда
повлачења Србије, разочарење примећујем код многих суграђана", каже она.
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Што се тиче коментара албанске стране, каже она, могу да се сврстају у две групе.

  

"Као и у Београду, власт хвали овај потез, у први план се истиче да је управо Косово
нашло решење из сигурно безизлазне ситуације у којој би се нашло до краја године, а то
је да нема довољно струје, да је то био огроман удар на буџет у светлу нове светске
кризе и да је косовска власт искористила последњу шансу да сачува институције од
банкрота", каже она.

  

Истиче да је много тога нејасног у споразуму.

  

"Оно што можемо да чујемо од званичника из Београда је да нема ретроактивног
плаћања струје, да се успоставља нови систем. Грађани су спремни на то да је новина
спровођења споразума о енергетици плаћање струје. То што се на северу није плаћала
струја, то се тумачило као да Срби нису плаћали, али ту има и Албанаца, чак су селили и
бизнисе", каже она.

  

Додаје да значајан број реакција долази са стране косовске опозиције.

  

"Они у сличном тону коментаришу као и опозиција београдску страну, да се ради о
издаји, с тим што су другачији углови", каже она.
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