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Отворено писмо генералном директору ЕПС-а
СРБИЈА ЋЕ 2014 ГОДИНЕ ЖИВЕТИ У МРАКУ
Поштовани господине Марковићу,
Ако се оствари ваш план, о коме су медији данас писали, да цена електричне
енергије до краја 2014. године поскупи 60%, онда ће сасвим сигурно, у то време
Србија живети у мраку.
Ово се неће догодити, једино ако се у том истом периоду и зараде у Србији
повећају најмање за исти проценат.
Али, пошто је ово друго немогуће, онда је наша констатација у наслову
неизбежна.
Ако данас, и поред овако „ниске“ цене електричне енергије, не мали број
грађана Србије живи без електричне енергије, јер немају могућности да плаћају
рачуне, онда можемо замислити како ће то бити 2014. године.
А то, колика је цена електричне енергије, само ви у ЕПС-у знате. Из рачуна
које добијају грађани то се не може утврдити. Наш покушај да дознамо колика је
произвођачка цена електричне енергије у Србији, остао је безуспешан, јер то ни у
Електро дистрибуцијама незнају.
Тражимо да се коначно обајви произвођачка цена електричне енергије у
Србији, па да видимо колике су марже у сектору производње електричне енергије.
А упоређивање цене електричне енергије у Србији са ценама у земљама ЕУ
је неприхватљиво ако се истовремено не упореде и зараде.
Тачно је да је цена електричне енергије у земљама ЕУ два до три пута већа
али је исто тако тачно да су и зараде у земљама ЕУ пет пута веће од зарада у
Србији.
Такође вас подсећамо да се и у земљама ЕУ цене услуга од општег
економског интереса, где спада и снабдевање електричном енергијом, не формирају
слободно на тржишту, већ су под контролом регулаторних агенција у чијем раду
учествују и представници организација потрошача.
Уједно Вас позивамо да будете учесник округлог стола под називом
ПРОБЛЕМИ ПОТРОШАЧА У
ОБЛАСТИ УСЛУГА ОД ОПШТЕГ
ЕКЕОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА, који ће се одржати у Београду дана
27.02.2012.године у ПКС, Теразје 23 са почетком у 11,00 часова.
Ниш, 20.02.2012. год.
П Р Е Д С Е Д Н И К
Мр. Јован Јовановић, дипл.инг.

