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Тражимо одговор на отворено писмо реконструисаној Влади Републике Србије, које смо
послали 08. марта 2011. године под насловом:
ЗАУСТАВИТЕ АКЦИЈУ ОДУЗИМАЊА СТАНОВА СИРОМАШНИМ
ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ
Ова Влада је пре реконструкције, и поред опредељености за социјалну правду,
повлачила неке потезе који су сасвим супротни од тог опредељења.
Међу тим потезима, свакако на прво место долази акција која се управо спроводи а
то је одузимање станова грађанима Србије због дугова према прдузећима која раде у
области Услуга од општег економског интереса.
Тренутно ту акцију спроводе ЈКП која се баве дистрибуцијом топлотне енергије.
Анализирајући услове пословања ових предузећа, стиче се утисак да је ова акција
унапред планирана, јер како другачије схватити њихов поступак да и поред застаревања
ових дуговања након 12 месеци (Закон о облигационим односима), ова предузећа не
прекидају испоруку топлотне енергије дужницима пре истека овог рока и не траже наплату
потраживања, већ настављају испоруку топлотне енергије, без обзира што грађани нису
измиривали своје рачуне у периоду и од неколико година и дозвољавају да њихови дугови
достигну енормну висину, које они економски нису у стању да измире.
Свима у овој земњи а у првом реду Влади Републике Србије би морало да буде
јасно да су у последњих 10 година многи грађани остали без посла и да немају могућност
да плаћају врло скупе услуге централног грејања.
Због оваквог стања, велики број грађана је и подносио захтеве ЈКП која се баве
дистрибуцијом топлотне енергије, за раскид уговора о испоруци топлотне енергије, јер
нису у могућности да плаћају те услуге, али им ова предузећа то нису одобравала, већ су
настављала да им испоручују топлотну енергију и на тај начин директно утицала на
ставрање великих дужника, са очигледном намером да им у одређеном тренутку, када
дугови достигну велике износе, покрену поступак одузимања станова.
Овакав поступак, сасвим сигурно не може да се сврста у област социјалне правде,
због чега тражимо да реконструисана Влада Републике Србије предузме хитне мере за
обустављање поступака одузимања станова грађанима због дуговања према предузећима
која се баве услугама од општег економског интереса и да наложе тим предузећима да
отпочну са применом новог Закона о заштити потрошача који у поглављу под називом
УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА у потпуности регулише ову
област.
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