Предмет:
Мере Владе РС за стабилизацију јавних финансија и опоравак привреде

Координација термоенергије је на својој IV редовној седници разматрала и
анализирала предложене мере Владе РС које би требало да донесу стабилност финансија
и опоравак привреде РС.
Једна од тих мера предвиђа смањење нето зарада од 20% на нето зараде изнад
60.000,00 динара и смањење од 25% на нето зараде изнад 100.000,00 динара.
После расправе у којој су учествовали чланови Координације термоенергије
једногласно су донети ставови:
1. Запослени у Термоенергији су спремни да пруже масимални допринос у
стабилизацији привреде РС.
Тај допринос се пре свега огледа у остваривању планова производње електричне
енергије.
2. Свако смањење зарада запосленима у ЈП ЕПС може значајно утицати на мотивацију
запослених при ангажовању на њиховим свакодневним радним задацима и обавезама, а
посебно пред предстојеће отежане зимске услове рада.
3. Координација термоенергије сматра да су мере Владе везано за умањење зарада не
прихватљиве за запослене у ЈП ЕПС.
4. Сличне, или готово идентичне мере које су доносиле претходне Владе РС,нису дале
значајнији финансијски ефекат,нити су допринеле стабилизацији српске привреде,што се
боље види кроз стање у којима се сада налази.
5. Мере смањења зараде представљају више морални чин него што ће произвести
значајан финансијски ефекат.
6. Пакет мера Владе би морао да дефинише период на који се односи примена мера.
7. Значајни допринос у стабилизацији привреде РС предтавља даље спречавање
корупције,криминала и пљачке,које су појединим ПД у оквиру ЕПС-а нанели огромне
штете и губитке, с једне стране и запошљавање кадрова који недостају, с друге стране.
8. Ефикаснија наплата електричне енергије може у значајнијој мери допринети
стабилности ЈП ЕПС, а самим тим и привреде уопште.

9. Неопходно је прецизно дефинисати статут ЈП ЕПС у том смислу што се не сме
сврставати у Јавни сектор, с обзиром да он представља значајан фактор у пуњењу буџета
РС, а не његовом трошењу.
10. У условима преласка ЈП ЕПС на Акционарско друштво чиме му се више не може
приписивати положај монополисте, као и изласка ЈП ЕПС на тржиште од 2014.године, не
постоји ни основ за опорезивање нето зарада запослених.
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