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Саопштење за јавност
ПОТРОШАЧИ НЕ ТРЕБА ДА ПЛАЋАЈУ ГУБИТКЕ ЈП ``СРБИЈАГАС``
Најава директора јавног предузећа ``Србијагас`` да потрошачи треба да надокнаде
``губитак`` од 107 милона евра, који је то предузеће остварио у 2009. години, представља
непотребно узнемиравање поторошача, јер такав поступак није утемељен ни на једном
закону а ни европска па ни српска економија не познаје такву праксу.
Када би то било могуће, многе велике фирме које су у Србији пропале у последњих
двадесет година, испостављале би рачуне својим купцима за покривање својих губитака.
А када једно јавно предузеће објави да је у току једне године направило губитк од
107 милона евра, онда је то позив за Државног ревизора да изврши ревизију пословања тог
предузећа и утврди како је дошло до толиког губитка и шта је руководство предузећа
поредузимало да не дође до губитка или да се губитак умањи.
Познато је да сваки одговоран директор, ако његово предузеће почне да остварује
губитке, предузима мере за смањење трошкова пословања.
На првом месту се смањују зараде запослених а затим и број запослених.
Зато се намеће логичко питање:
• Да ли су и за колико смањене зараде запослених у ЈП ``Србијагас`` у току
губиташке 2009. године,
• Да ли је и за колико је смањен број запослених у ЈП ``Србијагас`` у току те године.
Уколико је одговор на ова питања негативан а посебно ако су у току 2009. године
исплаћиване енормне зараде или је повећан број запослених, а можда и једно и друго,
онда се сасвим сигурно не ради о оправданим пословним губитцима и ту има посла и за
истражне органе.
Уосталом, има доста ``чудних`` одлука јавног предузећа ``Србијагас``.
Подсећања ради, седиште руско-српског предузећа које се формира за пословање
са природним гасом, није ни у Русији ни у Србији, већ у Швајцарској.
Може само да се претпостави који су разлози за тако нешто а ни трошкови
пословања једне такве фирме у Швајцарској нису занемарљиви! И наравно и то треба да
плате потрошачи!?
Очекујемо реаговање Владе Републике Србије, као оснивача јавног предузећа
``Србијагас``, како би испунила своју Уставну улогу и заштитила потрошаче од оваквих
неодговорних изјава директора овог јавног прердзећа.
Позивамо све потрошаче, уколико се ипак догоди да им јавно предузеће
``Србијгас`` испостави рачуне за покриће својих ``губитака``, да их не плаћају, већ да нам
доставе копије добијених рачуна, ради предузимања мера за заштиту права потрошача,
као и предузимања других мера против одговорних лица.
Ниш, 11.01.2010. године
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