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Број:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТРУ ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Г-ђи Зорани Михајловић

Поштована!
У Вашем допису који смо добили као одговор на наше захтеве и у вези са актуелним
законима и позајмицом за наше запослене, не можемо а да не приметимо да ово нису одовори на
наше захтеве, већ пребацивање лопте у туђе двориште. Само се питамо чије?
Примедбе на предложене законе смо упутили и упућивали више пута на разне адресе и ни
до данас нисмо препознали које министарство предлаже који закон и ко је одговран за овакво
стање у ЕПС-у?
Упозорили смо безброј пута на последице појединих одредби Закона о јавним набавкама
које директно урушавају ЕПС.
Не знамо да ли су рачуни за електричну енергију исправни или нису, па стога захтевамо да
кривци за огромну штету која се наноси ЕПС-у а самим тим и запосленима у вези са прозивањем
ЕПС Снабдевања у вези истих, буду одмах санкционисани. Упозоравали смо да Синдикат радника
ЕПС-а има право и треба да добије свог представника у Надзорном одбору, да на наше запослене
не треба и не сме да се примени Закон о умањењу зарада, да ми пунимо буџет са више од 50% и
низ других неправилности.
С обзиром да и у данашњем допису видимо јасно да позајмицу не можемо добити јер
морамо да чекамо усвајање Програма пословања за 2014. годину. Питамо Вас како ће
производња радити и постићи рекордне резултате ако неће бити запошљавања у наредне две
године.
Доказали смо да су тршкови ангажовања радника преко издвојених предузећа без којих не
можемо да радимо, знатно већи него да су наши запослени.
Тражили смо да ми објаснимо у разговору са министарствима финансија, рада, привреде и
нашим министарством, шта сматрамо да је хитно и без чега више не можемо да функционишемо.
Као одговор смо добили записник, са састанка који је одржан без представника јединог
репрезентативног Синдиката у ЕПС-у, са којим се не можемо сложити.
Још једном тражимо од Вас хитан састанак јер желимо да зауставимо уништавање и даљи
суноврат ЕПС-а и угрожавање и онако оштећених радника.
Ми радимо и производимо, уз то држимо социјални мир у овој земљи и као такви тражимо
минимум поштовања и разумевања за све што смо Вам предочили и за мукотрпни рад и улагање
живота.
Привреда и грађани дугују за електичну енергију око милијарду евра, а где то може да се
прича на мобилни телефон без кредита и допуне која се плаћа, има ли нафте на вересију и још
много тога.
Једини смо Синдикат који је разумео у каквим проблемима је држава, па смо тражили
позајмицу коју смо и до сада враћали, а стављени смо на стуб срама.

Рудари, термо, хидро и дистибутивни сектор добија само за дане проведене на раду по 200
динара за исхрану, ни то нам није дозвољено да повећамо како бисмо издржали у овако тешким
условима рада.
Разни измишљени синдикати Вам пишу писма подршке, а да при том немају чланство у
ЕПС-у.
Синдикат радника ЕПС-а Вам сада поручује да смо највећа подршка Вама и да сте Ви наш
ресорни министар од кога очекујемо разумевање, договор и помоћ, а не сатанизацију ЕПС-а. Или
смо можда ми неразумни и не знамо, а неки други боље знају од нас како наши људи живе и у
каквим условима раде за плату која се није пењала годинама и још треба да се смањи.
Безброј пута смо поднели терет разних транзиција у име разних који су својатали и
својатају предузећа и радили шта су хтели.
Уз рекордну производњу 2013. године од постојања ЕПС-а, ми Вам кажемо не можемо
више.
Тражимо хитан састанак да бисмо спречили нежељене последице за које ми нисмо криви и
не можемо сносити последице.

С поштовањем,

СИНДИКАТ РАДНИКА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ
_____________________________________
Милан Ђорђевић, председник

