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ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА Н И Ш А
Повећанје цена услуга ЈКП.Ових дана је објављена вест о повећању цена услуга ЈКП.
Иако је Скупштина града Ниша формирала стално радно тело под називом
КОРИСНИЧКИ САВЕТ ЈАВНИХ СЛУЖБИ, на том Савету се о томе уопште није расправљало.
Пошто Центар за заштиту потрошач ФОРУМ има своја два представника у Корисничком
савету јавних служби, изражавамо протест због оваквог поступка!
Ако КОРИСНИЧКИ САВЕТ ЈАВНИХ СЛУЖБИ не разматра квалитет и цене услуга
ЈКП, онда он не треба ни да постоји!
Већ је постала уобичајена пракса да ЈКП повећавају своје цене у максималном износу
који Влада одобри за текућу годину. Ту се ради о погрешном тумачењу одлуке Владе
Републчике Србије, јер одобрено повећање цена није обавеза већ могуће повеђање цена само
уколико за то има оправдања.
Верујемо да је у овом тренутку имало оправдања за повећањем цена услуга неких ЈКП
али сасвим сигурно нема никаквог оправдања за повеђањем цена свих услуга.
Са друге стране, неприхватљиво је да се повеђавају цене услуга ЈКП у периоду када
су плате и пензије замрзнуте.
Тражимо преиспитавање свих уговора које су ЈКП склопила са трећим лицима и
поништавање свих некоректних уговора, јер грађани нису дужни да плаћају цене штетних
уговора, које су нека ЈКП склопила, (посао за јавног правобраниоца). Наравно да се очекује и
покретање поступака против потписника штетних уговора.
Такође је потребно и преиспитивање оправданости постојања неких ЈКП и утврдити да
ли она постоје да би пружала услуге грађанима или постоје само да би од грађана узимали новац
за своје високе зараде.
Подсећамо Вас да је чланом 38. Закона о заштити потрошача прописано да су ЈКП дужна
да производ, односно услугу, обрачунају потрошачу на основу стварно извршене испоруке
производа или извршене услуге и да упознају потрошаче са методологијом образовања цена.
Иако је одлуком Владе Републике Србије дозвољени раст цена даљинског грејања у овој
години 10%, ових дана је објављено повећање цене даљинског грејања у Нишу за 41%.
Подсећамо Вас да уколико локална самоуправа повећа цене услуга ЈКП изнад
дозвољеног раста цена, Министарство финансија доноси одлуку о смањењу трансфера
новца из буџета Републике Србије.
Тражимо да се преиспита одлука о повећању цена даљинског грејања и да поштујући
Закон, представници ЈКП упознају Кориснички савет јавних служби и целокупну јавност са
методологијом формирања својих цена, како би се престало са монополским понашањем.
Очекујући подршку за ове наше захтеве, срдачно вас поздрављам!
Ниш, 14.07.2009. год.
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