
 

 

ЕПС НЕГИРА ПОДАТКЕ ИЗ СВОЈИХ ЗВАНИЧНИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

 

Просечна месечна нето зарада у Електропривреди Србије у 2014. години била је 79.657 

динара, у 2015. години 79.979 динара, у 2016. години 81.789 динара, а у 2017. години 

84.205 динара. Ово су званични подаци из годишњих извештаја о пословању ЕПС-а, које 

Фискални савет преноси у изворном облику, без било каквих корекција. 

 

ЕПС, дакле, није смањио нето зараде у 2015, како је налагао Закон и како су учинила друга 

јавна предузећа и општа држава (здравство, просвета, администрација итд), а у наредним 

годинама наставио је да их додатно повећава.  

 

Тврдњом из ЕПС-а да су нето зараде у том предузећу 2015. године биле 10% мање него у 

2014, ЕПС не демантује Фискални савет, већ своје званичне извештаје који су јавно 

доступни на сајту Агенције за привредне регистре.   

 

Да је ЕПС доследно поштовао Закон о привременом умањењу зарада, просечне нето зараде 

у 2015. и наредним годинама биле би око 73.000 динара. Укидањем овог Закона у 2019, 

просечна нето зарада у ЕПС-у требало би да се врати на свој ниво од пре умањења, тј. на 

око 80.000 динара.  

 

Међутим, пошто предузеће 2015. није смањило нето зараде, укидање Закона искористиће 

се за додатно повећање просечних нето плата у ЕПС-у у 2019. на око 90.000 динара, а у 

2020. на око 94.000 динара. То значи да ће просечне нето плате у ЕПС-у бити скоро 15.000 

динара веће него у 2014. години, што се не дешава у другим јавним предузећима и што 

Фискални савет оцењује као неоправдано.  

 

Фискални савет зато позива ЕПС да уместо да у својим саопштењима износи информације 

које су ирелевантне за поштовање Закона о умањењу зарада (цена електричне енергије, 

субјективне оцене свог пословања и реформи итд), одговори на само једно конкретно 

питање – да ли су њихови званични подаци о повећању просечних нето зарада у 2015. и 

наредним годинама тачни или нису?   
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