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Поштовани,
Влада Републике Србије је својим Закључком 05 број 023-784/202 од
16.11.2012.године а на основу Закона о енергетици прихватила Полазне основе за
реорганизацију у ЈП „Електропривреда Србије“ и определила се за раздвајање Јавног
снабдевача електричном енергијом и Оператера електродистрибутивног система.
Управни одбор ЈП ЕПС донео је 22. фебруара 2013. Одлуку о оснивању Привредног
Друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ”ЕПС Снабдевање”.
Синдикат радника ЈП ЕПС сматра да је овиме учињен прави и довољан корак ка
либерализацији тржишта у складу са Директивама Европске Уније. Последење активности
Министарства енергетике и Ваше као Пословодства ЕПС-а, а у режији консултантске куће
Arthur D Little, говоре нам да ће до сада оправдане активности реструктурирања ЕПС-а
прерасти у разбијање највећег српског предузећа.
Славни консултант је предвидео да се из састава постојећих Привредних Друштава
за дистрибуцију електричне енергије издвоји још и Оператер дистрибутивног система а да
преостали а у ствари највећи број (око 95%) радника остане запослен у засебном предузећу
за услужне делатности.
ЕПС би требао да памти тешка искуства са овим консултантом јер је по његовим
саветима од 2003 до 2005. године издвојен већи број Предузећа која су обављала пратеће
делатности. Данас је највећи број тих Предузећа пропао а ЕПС је принуђен да за обављање
њихових послова ангажује приватна Предузећа и за њихове услуге плаћа вишеструко
увећане трошкове. Јуче “пратеће” а данас “услужне” делатности. Овај модел
реструктурирања постаје образац по коме ће се уредити и друге делатности односно цео
ЕПС.
Треба свим запосленима и јавности Србије да буде јасно да нас на овако драстичне
мере не тера Европска Унија, нити су Електропривреде неких околних земаља које би
требале да нам буду узор, трансформисане на овај начин. У жељи да будемо “већи католици
од Папе” својевремено смо издвојили пренос на високом напону из састава ЕПС-а а
Република Хрватска ће за пар месеци постати члан ЕУ а да пренос остаје у саставу ХЕП-а.
Неспорно је да ће последице ових реформи осетити сви запослени у
Електропривреди али највећу цену ће платити милиони потрошача у Србији који ће, као у
Бугарској, за кратко време морати да плаћају вишеструко веће рачуне за електричну
енергију.

Очигледно је неопходно да Вам и на овај начин јасно ставимo до знања да овакви
експерименти нису прихватљиви за Синдикат радника ЕПС. Једино прихватљиво решење је
да уз већ основано Привредно Друштво ”ЕПС Снабдевање” постоје садашњих пет
Привредних Друштава за дистрибуцију електричне енергије пререгистрованих у Оператере
дистрибутивног система без издвајања услужних делатности.
Наставак Ваших активности у наведеном правцу доводи нас на црвену линију
узбуњивања свих чланова Синдиката радника ЕПС-а а њих је, за Вашу информацију, 98% од
укупног броја запослених. Ваша је одговорност уколико запослене у Електопривреди Србије
доведете у ситуацију да им генерални штрајк уз опасност прерастања у масовну обуставу
рада остане једини начин за сперчавање распарчавања и припреме за распродају
највредније имовине Републике Србије.
С поштовањем,
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