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Мештанима Штрпца је у 17.00 часова, после 34 дана, укључена електрична енергија. У
петак, 31. јула, струја је укључена и у 15 села Сиринићке жупе тако да сад електричну
енергију имају сви становици. Струја је укључена након што је око 70 одсто
домаћинстава уплатило паушал у износу од 26 евра по домаћинству што је, према
ранијем договору, био услов да радници КЕК-а укључе струју.

  

Струја је, кажу радници КЕК-а, укључена и у хотелима на Брезовици у којима је већ
девет година привремено смештено више стотина расељених Срба.

  

Председник мултиетничке општине Штрпце, која ради у оквиру косовских институција,
Станко Јаковљевић подсетио је да су укључењу струје становницима Сиринићке жупе
претходили тронедељни преговори између представника Срба, са представницима
КЕК-а и страним менаџерима те корпорације.

  

„Током тих преговора, који су понекад били врло мучни приваћено је да трафостаницу у
Штрпцу преузме КЕК, затим смо са КЕК-ом потписали колективни споразум о условима
испоруке струје становницима наше општине и током протекла четири дана мештани су
платили паушал што је верујемо био последњи услов за укључење струје”, казао је
Јаковљевић агенцији Бета.

  

Директор дистрибуције КЕК-а у Урошевцу Изет Рушити је, међутим нагласио да струја
још није укључена економским и индустријским потрошачима у општини Штрпце.

  

Данас су радници КЕК-а из снабдевачке мреже због дуговања искључили велике
потрошаче. Радници су агенцији Бета рекли да су извадили осигураче и пломбирали
места где се налазе струјомери великим потросацима односно - пошти (ПТТ) и Телекому,
Новој љубљанској и Рајфајезне банци у Штрпцу, Југопетроловој бензиској пумпи на
Брезовици, пољопривредној задрузи Србије и још неким великим потрошацима.

  

Гани Зећири директор трафостаница у Урошвецу каже да ће сви наведени велики
потрошачи морати да измире дуговања и да потпишу уговоре са КЕК-ом о снабдевању
електричне енергије.
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Када је реч о такозваним малим потрошачима, односно домаћинствима преостало је још,
казу недлежни у КЕК-у, да се обави регистрација струјомера.

  

„Тај део посла почеће након пријема радника у трафостаницу у Штрпцу за шта је конкурс
већ завршен, предност за запосљавање имаће радници који су већ радили у тој
трафостаници”, рекао је Рушити.

  

У вези запошљавања радника Јаковљевић је нагласио да очекује да ће према ранијим
разговорима са представницима КЕК-а у трафостанци у Штрпцу КЕК примити раднике
ЕПС који су раније одржавали снабдевачку елетромержу становницима у Сиринићке
жупе.

  

Око 13.000 Срба и 3.500 Алнбанаца који живе у 16 места Сирићнике жупе струју нису
имали од 30. јуна ове године.

  

(Бета)
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