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БЕ ОГРАД 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 

Београд 
Устаничка бр.29 

На основу члана 280. и 281. Законика о кривичном поступку, Министарство рударства 
и енергетике подноси: 

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ 

Против: 

Осм. Милорада Грчића, ЈМБГ _________________, као одговорног лица - в.д 

директора Ш Електропривреда Србије Београд, 

Зато што постоји основана сумња да је у периоду од 19 .октобра до 
12.12.2021.године 2021.године, као службено лице - законски заступник - в.д. 
директора ЈП Електропривреда Србије, фактички вршећи ову функцију почев од 15. 
марта 2017 .године па надаље, искоришћавањем свог службеног положај а и 
прекорачењем границе свог службеног овлашћења, као и кршењем закона или других 
прописа, пропуштањем дужности надзора очигледно несавесно поступао у вршењу 
службе и ако је био дужан и могао бити свестан да услед тога може наступити тежа 
имовниска штета и на тај начин угрозио енергетску, а тиме и државну безбедност 
Републике Србије и нанео штету од преко 500.000.000 милиона евра, а чиме је за овој 
износ штете доведен у опасност и Буџет Републике Србије што ће се одразити у 
наредним месецима на таЈ начин: 

- што је лажним приказивањем Председнику Републике Србије, Влади РС, 
Потпредседници Владе РС и Министарству рударства и енергетике, изјашњавао 
позитивно о спремности капацитета, тврдећи да су сви производни капацитети осим 
једино капацитета у ремонту- ТЕНТ блок Бl, исправни и спремни за предстојећу 
зимску сезону, као и да су обезбеђене потребне количине угља задовољавајућег 
квалитета, те да ће производња електричне енергије бити довољна за потребе грађана и 
привреде на територији Републике Србије, да је Република Србија енергетски 

безбедна, наводећи у информацијама да: ,, На свим угљеним линијама површинских 

копова РБ "Колубара" завршени су планирани ремонти, тако да производња угља у 

зимским месецима може несметано да се обавља. ", док је и приликом посете ТЕНТ Б 

од стране Председника Републике Србије, 11. новембра 2021 године. обавестио 
присутне да је на депонији ТЕ било 1,5 милиона тона угља прихватљивог квалитета, 
чиме је гарантовао да систем спреман дочекује предстојећу зиму и да ће рад истог бити 



поуздан као и да неће бити потребе за додатним увозом електричне енергије, а што се 
касније показало као неистинито, јер је супротно извештаваном, криза у којој је у 
недељу 12.12.2021. дошло до испада свих блокова ТЕНТ (осим блока Б2) и ТЕ 
Колубара (осим блока АЗ), показала да су узроци проблема управо недовољне 
количине угља, лош квалитет тог угља и у неприхватљивој мери помешаност угља са 
умуљаном земљом која је довела до загушења канала за снабдевање котлова угљем, 
као и рад неизбалансиране турбине на тек ремонтованом блоку ТЕНТ Бl, чиме је 
нетачним извештавањем Председник Републике Србије Александар Вучић, Влада РС, 
Потпредседница Владе РС Зорана Михајловић, Министарство рударства и енергетике, 
дакле сви органи државне управе, укључујући и сам државни врх, доведени у заблуду, 
и на тај начин директно угрозио енергетску безбедност РС, што је имало за последицу 
изнуђену куповину - увоз електричне енергије и енергената по изузетно високим 
ценама (пре свега мазута) ради одржавања у раду блокова у функцији као и ради 
покретања блокова ван функције; 

- што на састанцима Радне групе за сигурносно снабдевање енергијом и
енергентима у Републици Србији није изнео право стање ствари, није упознао чланове 
радне групе са проблемима и није покушао да спречи заједничким деловањем свих 
чланова Радне групе али и Владе настанак угрожавање енергетске безбедности РС, већ 
је напротив приказивао позитивне пројекције у стању енергената потребних за 
производњу електричне енергије и тврдио да су сви производни капацитети исправни и 
спремни за предстојећу зимску сезону; 

- што није предузео све потребне службене радње у циљу спречавања настанка
ове штете и у циљу правилног и у свему са прописима и правилима струке 
усаглашеног уредног снабдевања енергентом, чиме би се избегла како материјална 

. . . 

штета по правно лице КОЈИМ руководи, тако и материјална и нематеријална штета по 
купце електричне енерrиЈ е, 

чиме је угрожена енергетска и државна безбедност изазвањем опасности у виду 
могућег застоја рада у производњи електричне енергије и настала штета од преко 
500.00.000 евра на терет ЈП ЕПС, а што ће се сигурно одражити и на буџет РС. 

Чиме би извршио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 359. 
ст. 3 у вези става 1 КЗ. и кривично дело Несавестан рад у служби из члана 361. ст.2 

из.кз. 

Об р а з л о ж ење 

ЈП Електропривреда Србије је јавно предузеће основано 01.07.2005.године које 

поред делатности снабдевања електричном енергијом, обавља и делатност 

дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом која је 

Законом о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. Закон) 

проглашена као делатност од општег интереса. Осм. Милорад Грчић је 15. марта 2016. 

године именован за вршиоца дужности директора ЈП Електорпривреда Србије. 

Законом о јавним предузећима (,,Службени гласник РС" бр. 15/16 и 88/19) 

прописано је иземђу осталог да директор јавног предузећа представља и заступа ЈП; 

организује и руководи процесом рада; води пословање ЈП; одговора за законитост рада 

ЈП; предлаже дугорочни и срдњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП и 



одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи односно трогодишњи програм 

пословања и одговоран је за његово спровођење (члан 26. став 1. тач 1-6.). 

Одлуком о усклађивању пословања ЈП ЕПС Београд, са Законом о јавним 

предузећима (,,Сл гласник РС" бр, 105/16 и 31/18) прописано је да претежна делатност 

ЈП - назив делатности: трговина електричном енергијом ( у оквиру које је енергеткса 

делатност снабдевање електричном енергијом-члан 7. став 1 алинеја 2) 

Министарство рударства и енергетике (у даљем тексту: МРЕ) об€1вља послове 

државне управе који се односе на: енергетику; енергетску политику и планирање 

развоја енергетике у области електричне енергије. 

Радна група Министарства рударства и енергетике за сигурносно снабдевање 

енергијом и енергентима у Републици Србији (у даљем тексту: РГ) је основана 

26.априла 2021.године, са циљем да координира радом свих енергетских субјеката у

постизању енергетске безбедности, и припрема подлогу за израду извештаја о

сигурности снабдевања електричном енергијом, и гасом. У саставу РГ су државни

секретари и помоћници у МРЕ, посебни саветници за нафту и гас, као и директори

енергетских субјеката од Нафтне индустрије Србије, ЈП Србијагаса, Електропривреде

Србије, Електродистрибутивног система, Електромреже Србије, као Пословног

удружења Топлане Србије, Секретаријата за енергетику Београда, Савета за енергетику

Србије.

У след енергетске кризе у ЕУ и свету, као и последица кризне ситуације у 

гасном сектору, ова РГ се састала већ 19.октобра 2021. у Влади РС. Одржано је до сада 

шест састанака, прва три састанка су била ради решавања кризне ситуације снабдевања 

гасом, и разговора о спремности осталих делова енергетског система за кризу, али и за 

зиму. У тренутку подношења ове пријаве, РГ се и дање редовно, скоро свакодневно 

састаје ради разматрања свих ризика за сигурност одржања енергетске стабилности 

земље. 

Истичемо да се ЈП ЕПС на сваком од састанака изјашњавао позитивно о 

спремности капацитета, тачниЈе тврдио да су сви производни капацитети исправни и 

спремни за предстојећу зимску сезону, осим капацитета у ремонту (ТЕНТ блок Бl), као 

и да су обезбеђене потребне количине угља задовољавајућег квалитета, те да ће 

производња електричне енергије бити довољна, а РС енергетски .безбедна (извештај ЈП 

ЕПС од 02.11.2021. записници са састанака РГ, извештаји ЈП ЕПС достављани 

министарству енергетике, Управи за ванредне ситуације и другим органима државне 

управе). 

Како је осумњичени обавестио присутне приликом посете ТЕНТ Б од стране 

Председника Републике, 11. новембра 2021. на депонији ТЕ је било 1,5 милиона тона 
. . 

угља прихватљивог квалитета, чиме Је гарантовао да систем спреман дочекуЈе 

предстојећу зиму и да ће рад истог бити поуздан као и да неће бити потреба за 
. . 

додатним увозом електричне енергиЈе, а што се касниЈе показало као неистинито. 

Посебно напомињемо да је планирани ремонт Блока Бl са марта померен на мај, 

при чему је ЈП ЕПС произвео више електричне енергије од потребне до маја 2021. 

године, што је резултовало извозом од чак 400.000 MWh преко планиране количине за 

читаву годину, а да у исто време нису планирали и обезбедили набавку недостајуће 

електричне енергије, када су били у ситуацији да је набаве под повољним условима, за 



период чак и дужи од планираног рока завршетка ремонта, за случај да се ремонт не 

заврши у року. 

Додатна штета Је изазвана померањем рока завршетка ремонта у зимском 

периоду, уместо да је највећи Блок ТЕНТ Бl од 650 MW завршен пре наступања грејне 

сезоне. Такође већ од маја тренд раста цена је био јасан, цена је ишла горе и прешла је 

50 €/MWh (и по свим параметрима је било јасно да ће да расте, данас је 3111€/MWh), 
међутим логична и нормална реакција управе ЈП ЕПС је изостала да од прихода 

претходне продаје преко- планске производње набаве потребну енергију по повољним 

ценама за будући период а за који су знали да ће бити потребна и када ће морати да је 

увозе. Да би било јасније о којој количини енергије се ради, напомиње се да је планом 

пословања ЈП ЕПС предвиђен извоз 1.300.000 MWh за читаву 2021.годину, уместо које 

количине ЈП ЕПС је већ до маја 2021. године извезао 1.700.000 MWh по изузетно 

ниској цени. 

Доказ: предлажемо вештачење вештака финансијске струке који би утврдио 

додатну штету. 
На првом састанку Радне групе за сигурносно снабдевање енергијом и 

енергентима одржаног 19. октобра 2021. године констатовано је ?.д стране делегираних 

представника ЈП ЕПС да ће блок Бl почети са радом 28.11.2021.(почео са радом 

26/27.11.2021.). Извршни директори ЈП ЕПС који су присуствовали том састанку -

Саво Безмаровић и Драган Влаисављевић, су констатовали да је у ЈП ЕПС стање у 

депонијама угља задовољавајуће и да се одржава ниво акумулације за новембар 2021. 

године. Након тога су се одржале још две седнице Радне групе за сигурносно 

снабдевање енергијом и енергентима РС - 02. и 03. новембра 2021.године, приликом 

којих представници ЈП ЕПС нису истицали постојање било каквог проблема у 

производњи угља, а тиме ни у производњи електричне енергиЈе. 

Тако је ЈП ЕПС, на захтев МРЕ да се достави Извештај о стању депониЈа и 

подаци о стању откривеног угља, како би извештај био комплетан, ЈП ЕПС доставио 

Извештај 02.11.2021.године потписан од стране осумњиченог, у коме се констатује 

максимална испуњеност депонија у ТЕНТ у новембру, док се у децембру месеца 

очекује производња угља у огранку РБК у складу са планом. На основу тога, није било 

околности које би указивале да постоји опасност по стабил�ост рада система у 

зимском периоду. 

Све време кризе нити МРЕ, нити било који други орган у Влади Србије није 

добио било какву информацију која говори о проблемима у снабдевању угљем или 

било којих других проблема у ЕПС-у. На све упите МРЕ, ЈП ЕПС је реаговао са врло 

јасним одговорима о потпуној спремности система за зиму, наводећи: ,, На свим 

угљеним линијама површинских копова РБ "Колубара" завршени су планирани 

ремонти, тако да производња угља у зимским месецима може несметано да се 

обавља."! (наведени извештај ЈП ЕПС од 02.11.2021.године, записници са састанака РГ, 

извештаји ЈП ЕПС достављани Министарству енергетике 03.12.2021.године, Управи за 

ванредне ситуације од и другим органима државне управе). 

Имајући у виду досадашња искуства за припрему производње угља у зимском 

периоду и опасност по енергетски систем ако се то не учини на време, МРЕ је на 

сваком састанку РГ по више пута инсистирало да ЈП ЕПС достави информацију о томе, 



али све до колапса који се десио 12.12.2021.године, ЈП ЕС није доставио МРЕ ни једну 

информацију о било каквом проблему. При том, МРЕ је више пута тражио 

информације од ЈП ЕПС о количини електричне енергије коју увозе, али ЈП ЕПС није 

достављао те податке МРЕ, осим о првом увозу који су извршили до 12.10.2021. 

Одмах по сазнању о ситуацији која је настала у недељу 12.12.2021.године, 

Потпредседница Владе Зорана Михајловић је сазвала РГ истог дана у поподневним 

часовима, те је МРЕ је од почетка кризе узело одлучујућу улогу, почев од сазивања 

хитне РГ у 17h 12.12.2021.године, алармирању свих институција које су учествовале у 

отклањању насталих последица услед испада свих блокова у ТЕНТ, сем Б2, 

организацији допреме мазута, организацији свих служби за помоћ и логистику, у року 

од сат времена све је било организовано, а тиме спречено да Србија остане у већем 

делу без напајања електричном и топлотном енергијом. По хитном поступку је решено 

питање допреме мазута у количинама које су ЈП ЕПС-у биле потребне да покрене 

поново блокове који су испадали у континуитету са мреже. МРЕ је покренуло хитну 
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испоруку и организациЈу превоза - комплетну логистичку подршку и полициЈску 

пратњу, те је од појаве кризе у року од 40 сати, уз помоћ 60 ауто-цистерни и 

железнице, испоручено ТЕНТ-у 4.200 тона мазута. Захваљуј_ући тој брзој реакцији, 

покренути су блокови ТЕНТ Al и А2 чиме је враћено грејање Обреновцу. 

Пре ове кризе, ЈП ЕПС је користио 1.500 тона мазута месечно, док је ЈП ЕПС 

сада истакао да му та количина треба сада на дневном нивоу за потребе ТЕНТ, дакле 30 

пута више на месечном нивоу него у редовном стању. Како би се обезбедиле сада 

потребне количине мазута за ТЕНТ, МРЕ је обезбедило 10.000 тона мазута из 

републичких робних резерви, и искординирало да НИС шаље свакодневно испоруке 

мазута преко планираних испорука. 

Потребно је такође констатовати да су информације од стране ЈП ЕПС нису 

достављане или су достављане селективно и непотпуно, док су многе важне 

информације које су саопштаване усмено од стране вд генералног директора и 

менаџмента биле потпуно нетачне (последњи пример је да је на састанку Радне групе 

одржаном 13.12.2021. речено да је акумулација реверзибилне ХЕ Бајина Башта пуна и 

да је неће покретати док то не буде нужно. Међутим, према информацијама ЕМС, РХЕ 

Бајина Башта се већ сада користи и пала је акумулација до доње квоте). 

Министарство је 13.12.2021. упутило писмо ЈП ЕПС у коме је затражило да ЈП 

ЕПС достави предлог мера које морају да садрже приказане потребе РС за електричном 

енергијом до краја 2021. по данима, реално могућу производњу електричне енергије по 

данима, потребе за енергентима, капацитете преносних система, као и додатну 

информацију када се очекује нормализација снабдевања угља. 

Након свих ових догађаја, тек на састанку Радне групе дана 14.12.2021.године 

представници ЈП ЕПС су констатовали да ће у наредном периоду од месец дана имати 

редуковану производњу угља из огранка Колубара у количинама од 50.000 тона дневно 

са топлотном вредношћу 6700 kJ/kg, а да се потпуна нормализација производње 

очекује од 15.01.2022. године. Имајући у виду да је потребна количина угља за рад 

ТЕНТ А када су сви блокови у функцији је 63 .ООО тона, а потребна количина угља за 

ТЕНТ Б када су сви блокови у функцији је 46000 тона, и да из овога произилази да су 



за ТЕНТ потребне дневне количине 109.000 тона, очигледно је јасно да ТЕНТ неће 

имати потребну количину угља за нормалан рад у наредном периоду. 

Такође, на РГ одржаној 14.12.2021.год, по питању производње угља у огранку 

Костолац и поред констатације МРЕ да су депоније угља на минимуму, што може 

угрозити сигурност рада термокапацитета у ТЕКО Костолац, представници ЈП ЕПС су 

констатовали да у наредним данима очекују сигуран пласман ровнрг угља ка 

темроблоковима угља и депонијама и да не очекују веће проблеме. 

Дакле, коначан резултат је био да супротно извештаваном, криза у којој је 
дошло до испада свих блокова ТЕНТ осим блока Б2 и ТЕ Колубара осим блока АЗ, у 
недељу 12.12.2021., је показала да су узроци проблема недовољне количине угља, лош 
квалитет тог угља и у неприхватљивој мери помешаност угља са умуљаном земљом 
која је довела до загушења канала за снабдевање котлова угљем, као и због 
неизбалансиране турбине на тек ремонтован ом блоку ТЕНТ Б 1. 

На основу утврђеног констатује се да су сва извештавања управе ЈП ЕПС била 
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нетачна и неистинита, на КОЈИ начин су држава ТЈ .сви органи државне управе, 
укључујући и сам државни врх, доведени у заблуду чиме је била директно угрожена 
енергетска безбедност РС, а који проблем је превазиђен изнуђеном куповином 
електричне енергије и енергената по изузетно високим ценама (пре свега мазута) ради 
одржавања у раду блокова у функцији као и ради покретања"блокова ван функције. 
Осим тога наступила је штета како по имовину овог ЈП тако и материјална штета по 
купце електричне енергије (правна и физичка лица), али и нематеријална штета по 
физичка лица која су остала без снабдевања електричном енергијом у децембру 2021. 
године када су временски услови изузетно неповољни. 

Тренутна потрошња електричне енергије у Србији износи 118.000 MWh, од чега 
у нормалним условима ЈП ЕПС производи до 1 ОО.ООО MWh. Тренутно стање 
електроенергетског система се најбоље огледа на примеру увоза електричне енергије 
на дан 14.12.2021.године који је износио Зб.ООО MWh у вредности од преко 12 милиона 
евра дневно. Ово стање ће се сигурно одржати до краја године, уз додатне трошкове 
увоза гаса (тренутно се увози 1,5-2 милиона m3) и ванредне набавке мазута. Трошак 
увоза додатних количина природног гаса се процењује на 9.150.000 евра дневно (према 
ценама природног гаса на ТТФ-у), односно 137.235.000 евра до краја године (ако се не 
уговоре додатне количине природног гаса са Газпромом, онда следи овај сценарио). 

Са првим информацијама о испадању блокова, РГ се хитно састала и од тада је у 

сталном заседању. 
Са стварним разлозима у који је доведен електроенергетски систем ниједан 

државни орган до данас не зна потпуну истину. Чињенице да је до масовног гашења 
блокова на више удаљених локација дошло у изузетно кратком року, поред доказаног 
загушивања указују и на могуће недовољне количине угља који је био на располагању. 

Угља ни данас нема довољно ни за половину тренутних потреба ТЕНТ, 

рачунајући и угаљ са депонија ТЕ и онај који се директно допрема са копова. 

Стање депонија угља у ЈП Електропривреда Србије на дан 13.12.2021.годИНе: 

А. Огранак Тент: 
• Депонија А електрана 540.267 т

• Депонија Б електрана 549.843 т

Теоретске количине угља на депонијама су 1,5 милиона тона
• Депонија Велики Црљени 18.754 т, капацитет депоније је 80.000 тона



• Депонија Морава 5.907 т
Дневна потрошња угља у Огранку Тент са тренутном специфичном потрошњом угља 
је до 11 О.ООО т дневно. 
Дневна потрошња угља у термоелектрани Морава у Свилајнцу је 3.000 т. 

Имајући у виду наведене податке, ове депоније, под условом да је сав угаљ на њима у 
потребном квалитету и могућ за употребу, саме депоније би биле довољне за 10 дана 
производње електричне енергије у ТЕНТ, а у комбинацији са производњом која је 
умањеног обима и према последњој информацији ЈП ЕПС износи 55.000 тона дневно, 
било би довољно за максимум 20 дана. 

Б. Огранак Костолац: 
• Депонија А електрана 46.4 73 т, капацитет депоније је 1 ОО.ООО тона
• Депопнија Б електрана 43.885 т, капацитет депоније је 500.000 тона

Дневна потрошња угља у Огранку Костолац је од ЗО.ООО т до 35.000 т. 

Имајући у виду наведене податке, ове депоније, под условом да је сав угаљ на њима у 
потребном квалитету и могућ за употребу, саме депоније би биле довољне за 3 дана 
производње електричне енергије у ТЕКО. ТЕ КО се у овом тренутку држи планиране 
производње угља, која задовољава потребе ТЕ у Костолцу, без могућности додатних 
количина за подизање депонија угља у Костолцу. Реалан проблем постоји при 
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технолошком застоју на угљеној етажи када нема континуираног транспорта угља ка 
термо блоковима, већ се блокови снабдевају угљом са депонија. У том тренутку, 
потрошиће се резерве на депонији, а неће бити могућности да се касније поново 
формира депонија, због чега ће производња електричне енергије зависити једино од 
количине дневно произведеног угља. 

Стање депонија у ЈП ПЕУ: 
• Ибарски рудници 60.000 т + 1.200 т на откопу
• Рудник Лубница 7.000 т + 600 т од 09.12.2021. године спремних за одвоз ка

термоелектрани Морава у Свилајнцу
• Рудник Соко 5.000 т + 900 т спремних за транспорт ка термоелетрани Морава у

Свилајнцу
• Рудник Рембас 5.000 т

Имајући у виду све наведено, МРЕ је дана 13.12.2021.године, након одржане РГ,
затражила од ЈП ЕПС и ЈП ЕМС да израде и у виду информације, министарству 
доставе предлог решења за насталу енергетску ситуацију. Затражено је да Предлог 
садржи приказане потребе РС за електричном енергијом до краја јануара 2022. по 
данима, реално могућу производњу електричне енергије по данима, потребе за увозом 
електричне енергије по данима, потребе за енергентима (угаљ и мазут), са потребама за 
видом и капацитетом транспорта по данима, расположиве капацитете преносног 
система за потребе увоза електричне енергије по данима и посебно наглашеним 
критичним периодима, јасно представљене и шире сагледане проблеме који утичу на 
виталне функције система за пренос електричне енергије и друго од значаја за јасно 
сагледавање ситуације. ЈП ЕПС је требало додатно да достави информацију када 
очекује нормализацију снабдевања угљем. 



Међутим, документ који су доставили дана 15.12.2021.године, не садржи 

информацију о нормализацији снабдевања угљем, а тиме ни информацију о 

нормализацији производње електричне енергије. Према приложеним подацима, до 

краја 2021.године, као и до краја јануара 2022.године очекује се производња угља: 

1. РБК Колубара - 55.000 тона дневно до 31.12.2021., а 60.000 тона до

31.01.2022.год

Закључак који из овог произлази је да ћемо до краја јануара 2022.год имати дневни 

дефицит у производњи угља од око 50.000 тона у РБК Колубара за потребе ТЕНТ, те да 

дакле неће бити остварена нормализација производње угља. 

2. ТЕ КО Костолац - 25-30.000 тона дневно до 31.12.2021., редуковану

производњу очекују до 12.01.2022 у износу од 20.000 тона, а ЗО.ООО тона до

31.01.2022.год.

Закључак који из овог произлази је да до краја 2021.годнећемо имати могућност 

подизања количина угља на депонијама термоелектрана, уколико сви блокови ТЕ КО 

раде. Почетком године, до 12.јануара, имаћемо дневни дефицит 5.000-10.000 тона угља 

што ће додатно смањити и овако ризичне количине угља. Након тога, до краја јануара 

2022.године очекује се производња угља која је довољна само за термо блокове у раду. 

Последице извршење овог кривичног дела су дугорочне, а штета се ће бити и већа од 

500 милиона евра колико је до сада настало. 

У след овако очекиване производње угља, у информацији је наведено очекивано 

повећање потребних количина мазута на 1.000 тона дневно, али и смањене 

производње електричне енергије. У ТЕНТ А ће бити ангажовани само мањи блокови: 

Al и А2 због потребе грејања Обреновца, док ће на ТЕНТ Б бити ангажована оба блока 

са снагом која ће бити према квалитету, довозу и стању депонија угља. Коначан 

предлог решења за превазилажење настале ситуација да се не угрози енергетска 

безбедност је по информацији у овом допису једино да се обезбеде финансијска 

средства за куповину планираних количина електричне енергиЈе. 

Указујемо да је на седници Владе РС одржаној 15.12.2021.године КОЈОЈ Је 

присуствовао и Председник РС Александар Вучић, изнет податак да је Србија до 

сада потрошила пола милијарде евра на куповину електричне енергије и 

потребних енергената у периоду од октобра до данас, и да је затражено још 250 

милиона евра до краја године. Према допису ЈП ЕПС, увоз би требало да се одвија 

сваки дан до краја јануара у количинама од 11.800 - 42.000 MWh дневно у 

периоду од 14.12.2021 -31.01.2022.године, а што укупно у том периоду износи 

1.313.000 MWh (1,3 TWh). 

*** 

Имајући у виду све наведено, очигледно је да постоји основана сумња да су се у 
радњама осм. Милорада Грчића коме је поверено вршење службене дужности и 
послова, стекли елементи бића кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из 
члана 359. ст. 3 у вези става 1 КЗ, и бића кривичног дела Несавестан рад у служби из 
члана 361. ст.2 и 3. КЗ. те се и подноси ова пријава. 
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Како је Законом организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, тероризма и корупције ("Службени гласник РС", бр. 94 од 
24. новембра 2016, 87 од 13. новембра 2018 - др. Закон) чланом 3. прописано да су
кривична дела за која поступају државни органи надлежни за сузбијање организованог
криминала и тероризма између осталог и кривична дела против службене дужности
(чл. 359, 361, 366, 367. и 368. Кривичног законика), када је окривљени

Р 
односно лице

којем се даје мито, службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу
избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника
Републике, Владе, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства
или Државног већа тужилаца, те да је осумњичени Милорад Грчић радње за које је
осумњичен извршио као лице - в.д.директор ЕПС који је вршио јавну функцију на
основу именовања од стране Владе, то се и подноси ова кривична пријава Специјалном
тужиоцу за организовани криминал.

Сходно чињеници да је већ учињена штета од преко 500.000.000 ЕУР за ЈП 
ЕПС, а чиме је за овај износ штете доведен у опасност и буџет Републике Србије, 
између осталог и на тај начин што би се за овај износ финансирали неки од веома 
значајних пројеката од значаја за Републику Србију из надлежности овог предузећа, 
односно не и новим кредитном задужењем Републике Србије и осталих дажбина која 
прате кредитна задужења као и директним задужењем самог предузећа уз давање 
гаранција Републике Србије. Вредност једног пројекта на пример Хибридна 
ревирзибилна хидроелектрана "Ђердап 3", у износу од 1.500.000.000 ЕУ, или вредност 
Соларна електрана инсталисане снаге 1 GW на територији Републике Србије, у износу 
од 800.000.000 ЕУР, или Ветроелектране 800MW-1GW, у износу од 500.000.000 ЕУР. 

Указујемо да би се овим износом учињене штете могли и финансирати и неки 
од важних пројеката који су у директној надлежности ЈП ЕПС а за чију реализацију из 
кредитних задужења овог предузећа Република Србија мора да изда гаранције, као што 
су: 

-Пројекат изградње хидроелектране Бук Бијела у Републици Српској кроз
улагање у капитал, у износу од 250.000.000 ЕУР; 

-Одсумпоравање димних гасова и израда постројења за пречишћавање отпадних
вода на ТЕ Костолац А, у износу од 120.000.000 ЕУР; 

-Ревитализација хидроелектране "Ђердап 2", у износу од 170.000.000 ЕУР;

Износ штете оваквог (не )поступања ће се видети и у наредним месецима и 

утицају и на буџет РС. 

Посебну пажњу у пријављеним радњама изазивају драстичне последице у 
стабилности не само енергетском система, већ финансијске стабилности, а што све 
указује на висок степен угрожености државне безбедности. Последица неодговорног 
понашања осумњиченог који је не само злоупотребио и искористио своја овлашћења, 
није само остварење бића кривичних дела, већ је увођење државе у тешкоће које су 
због недовољне производње електричне енергије услед неодговорног и несавесног 
вођења процеса у надлежности ЈП ЕПС од стране осумњиченог, угрозиле пословање 
бројних привредних субјеката који послују у РС, оставило без грејања у најхладнијим 
данима децембра Обреновац, као и оставили ван напајања електричном енергијом 
преко 130.000 корисника у РС! Овакво неодговорно пословање угрозило је и све до 
сада спроведене финансијске реформе које је Србија спроводила у претходним 
годинама, јер су због санирања штетних последица - куповине електричне енергије 
увозом потрошене у периоду од октобра до данас преко 500 милиона евра! 



Имајући у виду да из свега наведеног Јасно произлази да се оваквим делима 

наноси огромна материјална и друга штете целом друштву, али и да све наведено 

истовремено може довести до нарушавања угледа као појединих служби и органа, тако 

и слабљења поверења грађана и грађанки у ефикасност правне државе, предлажемо да 

са нарочитом пажњом приступите предузмању свих мера за које сте надлежни као 

орган гоњења и процесуирате описана кривична дела. 


