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На основу члана 29. тач. 2. и 3. у вези члана 33. став 2. Одлуке о усклађивању пословања
Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије", Београд са Законом о јавним предузеfiима (ЈП
ЕПС број 1 2.01 .458259/1 -1 8 од 18.09.2018. - пречишFiен текст), вршилац дужности директора
Јавног предузеТiа „Електропривреда Србије", Београд, доноси

1
Овом одлуком се, у складу са Актом пословне политике продаје угља и Планом продаје угља
за период 01 .01 .201 9.-31 . і 2.201 9.године, утврfЈују услови продаје угља запосленима у Јавном
предуэеfiу „Електропривреда Србије", привредним друштвима и јавним предузеFiима чији је
оснивач Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" (у даљем тексту заједнички означени као:
Електропривреда Србије), Акционарском друштву „Електромрежа Србије" (у даљем тексту:
ЕМС АД) и запосленима у издвојеним привредним друштвима из Елекrропривреде Србије која
обављају послове за потребе Јавног предузеfiа „Електропривреда Србије" и привредних
друштава чији је оснивач Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије", изузев оних код којих је
окончан поступак приватизације (у даљем тексту: Издвојена привредна друштва из ЕПС) за
зимску сезону 2019/2020. године.
2.
Право на куповину угља под условима из ове одлуке имају сви запослени у Електропривреди
Србије, ЕМС АД и Издвојеним привредним друштвима из ЕПС чији се станови, односно
породичне стамбене зграде, загревају на угаљ (класичан начин, односно индивидуалне
котларнице), односно нису прикључени на топлификациону мрежу (у даљем тексту: корисници
права).

Ако у једном домаfiинству има више корисника права, право по овом основу може користити
само један члан породичног домаfiинства.
Право на куповину угља из ст. 1. и 2. ове тачке у 2019. години може изноćити по кориснику
права највише 20 (двадесет) тона сировог угља у асортиману комад или 12 (дванаест).тона
сушеног угља у асортиману комад - коцка, односно комбиновано 10 (десет) тона сировgг у
асортиману комад и 6 (шест) тона сушеног угља у•асортиману комад - коцка.
3.
Огранци за производњу угља испоручиfiе према равномерној месечној динамици
корисницима права у периоду од 01. марта 2019. године до 31. децембра 2019. године, у
складу са овом одлуком, следеfiе врсте, количине угља и асортиман:
- Огранак РБ Колубара:
• до 65.000 тона сировог угља у асортиману комад и
-~- до 65.000 тона сушеног угља у асортиману комад - коцка;
- Огранак ТЕ-КО Костолац
• до 50.000 тона сировог угља у асортиману комад.
4.
Цена угља за продају корисницима права под условима из ове одлуке утврfјује се по важеfiем
Ценовнику продајних цена угља, франко утоварено у руднику.
-

5.

Корисник права попуњава податке о врсти и количини угља у Пријави за куповину угrља, чији•
образац се налази у прилоry ове одлуке, и својеручним потписом потврfјује испуњеност

услова из тачке 2. ове одлуке, с тим да давање нетачних података у пријави повлачи
последице у складу са законом. Наведену пријаву корисник права доставља у периоду од 01.
фебруара 2019. године до 31. марта 2019. године у зависности од Огранка Синдикату или
надлежној организационој целини за обрачун зарада.
Сва правна лица из тачке 1. ове одлуке дужна су да од дана доношења ове одлуке организују
Комисију за проверу исправности података наведених у Пријави за куповину угља, као и
испуњеност услова из тачке 2. ове одлуке.
Овлашfiена лица синдиката радника или надлежне организационе целине за обрачун зарада
достављају спискове корисника права заједно са пријавама надлежној Комисији за проверу
исправности података сходно ставу 2. ове тачке.
Након провере исправности података надлежна Комисија доставља финалне спискове
корисника права који испуњавају услове, надлежној организационој целини за обрачун зарада
и надлежним службама продаје ради испоруке угља почев од 01. марта 2019. године и то до
количине предвиfјене тачком 3. ове одлуке.
6.
Службе продаје у Огранцима су дужне да након испоруке угља сваком кориснику понаособ
испоставе фактуру на испоручену количину. Копију факryре предају надлежној
организационој целини за обрачун зарада ради дефинисања висине рата и обуставе по
процедури.

Укупан износ обавеза за купљени угаљ, корисник права може измирити у највише 16
(шеснаест)једнаких полумесечних рата, без обрачуна камате, путем обуставе од иэноса
месечне аконтације зараде и износа обрачуна месечне зараде.
Прва рата за обуставу кориснику права доспева након испоруке предвиfјене количине угља.
Корисник права коме престане радни однос пре истека рока за отплату купопродајне цене
угља или пре коначне исплате купопродајне цене има обавезу да неотплаFiени износ цене
угља једнократно исплати приликом престанка радног односа.
7.
Ову одлуку доставити, извршним директорима у ЈП ЕПС, директорима привредних друштава,
и јавним предузеТiима чији је оснивач Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије", директору
ЕМС АД, директорима издвојених привредних друштава из ЕПС, председницима синдиката
радника ЕПС и председницима синдиката радника Издвојених привредних друштава из ЕПС.

КГОРА
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ПРVIЛОГ:
1. Образац Пријава за куповину угља
2. Образац Списак запослених са подацима о врстама и количинама угља

