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Београд, 27. март 2020. године
Министарство рударства и енергетике
11000 Београд
Немањина 22-26
Министар,
господин Александар Антић
ЈП „Електропривреда Србије“
В. д. директора
Господин Милорад Грчић
ЈП „Србија гас“ Нови Сад
Генерални директор
Господин Душан Бајатовић
Поштовани господине министре,
Поштована господо директори,
обраћамо Вам се у име Пословног удружења хотелско-угоститељске привреде ХОРЕС.
Имајућу у виду новонасталу ситуацију, у вези са последицама кризе корона вируса на стање
привреде, посебно хотелско-угоститељске делатности, управо смо добили молбу од великог
броја хотела и хотелских ланаца Србије, за решавање следећих проблема.
Више је него сигурно да хотели у Србији неће радити до 1. јуна, док се не заустави ширење
корона вируса, и док се ситуација не буде здравствено нормализовала.
Хотели у Србији користе веома малу, такорећи, занемарљиву снагу електричне енергије када не
раде. Такође, нису у могућности да пријаве мању ангажовану снагу, јер по закону су обавезни
да то што су уговорили, не мењају следећих годину дана. Наша молба је да се до завршетка
здравствене кризе корона вируса, ЈП „Електропривреда Србије“ анексира уговоре са хотелским
предузећима, и одобри плаћање рачуна за утрошену електричну енергију по потрошњи у
киловатима, односно цену без ангажоване снаге.
Такође, менаџмент хотела „Хајат“ обавестио нас је да су од ЈП „Србија гас“ недавно добили
рачун у износу од 1.900.000 динара за трошкове гаса за април месец, са захтевом да се износ у
целости уплати унапред, иако су све обавезе редовно регулисане до сада. Менаџмнет хотела
негодује за овакав вид пословања, посебно што је ванредно стање и хотел неће имати гостију
током ванредног стања и заврштека епидемије.
Молимо Вас да размотрите ове реалне проблеме, и у складу са новонасталом ситуацијом, да
конкретним мерама пружите подршку хотелима у Србији.
С поштовањем,
Директор,
Др Георги Генов

