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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ 

 

 

Дана 05.новембра са почетком у 11,00 часова у Медиа и реформ центру у Нишу 

одржана је конференција за медије. 

 

 
  

Тема:  

 

Због непоштовања законске процедуре ЈП Еелтропривреда Србије, приликом 

доношења Одлуке о повећанју цене екелтричне енергије, уследила је: 

Оставка председника Цетра за заштиту потрошача ФОРУМ магистра Јована 

Јовановића на чланство у Савету за заштиту потрошача – Крајњих купаца 

електричне енергије Јавног предузећа „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Мр Јован Јовановић  

http://www.forum-nis.org.rs/
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ЈП  ЕПС 

В.Д.  ДИРЕКТОР 

Милорад Грчић 

Дана 05.11.2019.год.  

 

Поштовани господине Грчићу,  

 

Пошто сте ме ви у својству В.Д. Директора ЈП ЕПС, Одлуком о образовању Савета за заштиту 

потрошача – Крајњих купаца електричне енергије Јавног предузећа „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

СРБИЈЕ“ бр. 5429/1-18  од 04.01.2018.године одредили за члана Савета, а у вези донете Одлуке о 

повећању цена електричне енергије управо крајњим купцима електричне енргије без затраженог 

мишљења тог Савета, подносим неопозиву оставку на чланство у Савету. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

              Одлука о образовњау Савета је донета на основу члана 83. Закона о заштити потрошача, у коме 

стоји: „Трговац који пружа услугу од општег економског интереса, као и друга тела која одлучују о 

правима и обавезама потрошача услуга од општег економског интереса дужни су да оснују саветодавна 

тела у која ће бити укључени представници евидентираних удружења односно савеза из члана 132. овог 

закона. Одлуке ће се доносити по добијању мишљења саветодавног тела, и то на транспарентан, 

објективан недискриминирајући начин“.   

             Међутим, Одлука о повећању цене електрчне енргије за крајње купце је донета без мишљења 

Савета – односно Савет није ни био упознат са планом за повећање цена, а као разлог за повећање цене 

је наведено да већ две године цена електричне енергије није повећавана.  

Као да постоји бојазан од застаревања цене!?  

            А уосталом ни то није тачно, јер је увођењем акцизе, струја поскупела за 7,5% а уведена је и 

накнада за унапређење енергетске ефикасности. 

            Такође је неприхватљиво упоређивање цене електричне енергије са ценама у земљама ЕУ без 

истовременог упоређивања зарада, јер према истраживању Еуростата, у односу на куповну моћ, 

потрошачи у Србији плаћају електричну енергију исто као потрошачи у Француској а више у односу на 

потрошаче у Шведској и Финској. (Приказ у прлогу).  

           У осталом, господине Грчићу, према вашој изјави коју је пренело „Пословно Јутро“ 

(30.06.2016.г.), ЕПС је само у првом кварталу 2016.године остварио добит од 13,6 милијарди динара а ту 

годину је ЕПС завршио као седма најуспешнија компанија југоисточне Европе, што указује да је 

неодржива прича о најефтинијој електричној енергији у Европи. Томе треба додати и да је ЕПС један од 

највећих спонзора спортских клубова у Србији. 

           Напомињем, да сте Одлуком о образовању Савета ви одређени за председика Савета а да у тачки 4 

Одлуке стоји да ће Правилник о раду Савета бити донет на првој седници Савета, уз констатацију да ни 

после 22 месеци од оснивања није донет Правилник, јер није одржана ни једна седница Савета. 

            Због свега наведеног подносим неопозиву оставку на чланство у Савету, јер не дозвољавам 

злоупотребу свог имена у телима која имају велику одговорност а у суштини постоје само на папиру. 

  

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Мр Јован Јовановић  
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