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Др Зорана Михајловић, министар енегретике, развоја
и заштите животне средине
Захтев за организовање
Агенције за енергетику у
складу са чланом 18.
Закона о јавним агенцијама
(Сл. гласник РС бр. 18 и 81/2005).Поштована госпођо Михајловић,
Драго нам је да је из Министарства енергетике најзад кренуо неки нови талас.
Први пут се покрећу теме о којима Центар за заштиту потрошача ФОРУМ већ
годинама говори. На дневном реду су велики дугови грађана према ЕПС-у, тарифни
систем који је на штету грађана, обрачун затезне камате за који је и Уставни суд
Србије коначно рекао да је неуставан и др.
Најављује се и преношење надлежности из домена Владе Републике Србије на
Агенцију за енергетику. Управо због тога Вам се и обраћамо са захтевом да се пре
преузимања надлежности из домена Владе Републике Србије (одобравање цена
енергената), Агенција за енергетику организује у складу са чланом 18. Закона о јавним
агенцијама (Сл.гласник РС бр. 18 и 81/2005).
Наиме, Агенција за енергетику је основана на основу Закона о енергетици
(Сл.гласник РС бр. 57/2011), који није у сагласности са Законом о јавним агенцијама,
на шта смо ми указивали у јавној расправи, али тадашње Министaрство енергетике је
водило јавну расправу само ради задовољавања форме и није му био циљ
усаглашавање домаћег законодавства са законодавством ЕУ, већ заштита интереса
интересних група.
Тако је Агенција за енергетику уместо јавног, независног, регулаторног тела
постала истурено одељење Минстарства енергетике.
Иако је чланом 18. Закона о јавним агенцијама предвиђено именовање
представника корисника услуга у Управним одборима јавних агенција, и да они могу
бројати и до половине чланова Управног одбора, у Агенцији за енергетику нема ни
једног представника корисника услуга.
Овим поступком је повређено једно од основних права потрошача ПРАВО НА
УЧЕШЋЕ, које се Законом о заштити потрошача (Сл.гласник РС бр. 73/2010)
дефинише као “заступљеност интереса потрошача у поступку доношења и спровођења
политике заштите потрошача и могућост да преко удружења за заштиту потрошача
буде заступљен у поступку усвајања и спровођења политике заштите потрошача”.

У земљама ЕУ а и у земљама у окружењу, у Управним одборима Агенција за
енергетику се налазе представници организација потрошача, што код нас није случај.
То је најзад схватио и директор Агенције за енергетику, па је ових дана тај
недостатак покушао да превазиђе слањем позива Организацијама потрошача да дају
примедбе на “Нацрт Правилника о промени снабдевача електричном енергијом и
природним гасом“, како би показао да су представници корисника услуга укључени у
доношење одлука.
Не прихватамо овакав вид комуникације са Агенцијом за енергетику из два
разлога: Прво, што свега пар Организација потрошача у Србији има вискошколске
кадрове који могу компетентно да расправљају о овој теми, чиме би упућене примедбе
биле лаичке и некорисне за квалитет Нацтра Правилника и друго, јер тражимо да се
комункација озваничи у складу са Законом о јавним агенцијама, што и представља
европски стандард.
Због свега наведеног, тражимо да предузмете мере из ваше надлежности и
обезбедите организовање Агенције за енергетику у складу са Законом о јавном
агенцијама и европским стандардима, пре преношења надлежности Владе Републике
Србије на Агенцију.
Тек у тако организованој Агенцији за енергетику се може расправљати о
тарифном ситему и ценма енергената у Републици Србији.
Из рачуна које добијају грађани, није могуће утврдити стварну цену
електричне енергије у Србји, али да она није мала, како ЕПС стално приказује,
доказује то да је ЕПС у 2011. години остварио профит од 270 милиона евра, што
свакако представља енормно велики профит у односу на економско стање
грађана Србије а посебно ако се узму у обзир: велика дуговања грађана и
привреде према ЕПС-у, безобразно велика примања запослених у ЕПС-у,
издвајање великих новчаних средстава на непотребне рекламе јер се ради о
монополу као и велике крађе у Колубари.
Због свега наведеног, тражимо да се изврши детаљна анализа стања у ЕПС-у,
пре стављања на дневни ред питање цене електричне енергије.
У прилогу Вам достављамо неколиоко дописа Центра за заштиту потртошача
ФОРУМ о проблемима у области енергетике.
Ниш, 21.08.2012. године
Прилог:
• ПРОБЛЕМИ-услуге од општег економског интереса
• Колика је стварна цена електричне енергије
• Генеза великих дуговања грађана према ЕПС-у
• ЕПС- отворено писмо
• Време је да се чује глас потрошача
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