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Отворено писмо Влади Републике Србије
ОБУСТАВИТЕ ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА
У свега два месеца ове године, године у којој су плате и пензије замрзнуте, повећане су готово
све цене које су под контролом Владе Републике Србије.
Цене нафтиних деривата су у том периоду повећаване чак три пута.
Агенције које одобравају цене од општег економског интереса, раде непрекидно и нове веће
цене одобравају по само њима знаним критеријумима. У тим агенцијама нема Саветодавних тела у
којим се налазе представници организација потрошача, као што је то у свим земљама у окружењу, па
је њихов рад нетранспарентан, а такође и њихове одлуке.
У последње време одобрено је повећање цене електричне енергије за 10%, претплате за фиксну
телефонију за 44%, услуге кабловског оператера СББ за 10% иако је та услуга у току 2009. године
повећана чак за 55%, а најављују се и нова поскупљења.
Ако је мера за одобравање повећања свих ових цена, зарада запослених у агенцијама које
одобравају те цене, онда су та повећања оправдана, пошто је одлуком Владе Републике Србије
њихова зарада лимитирана на шест просечних зарада у Републици Србији.
Међутим, ако се зна да је у току целе 2009. године просечна зарада на нивоу Републике Србије
била мања од цене просечне потрошачке корпе а да је у великом броју општина просечна зарада
покривала свега једну трећину цене просечне потрошачке корпе, онда је овакав однос надлежних
агенција према животном стандарду грађана Србије скандалозан!
Ништа другачије се не односе ни органи локалних самоуправа према својим грађанима, јер се
и услуге ЈКП повећавају, иако грађани немогу да плаћају те услуге ни по садашњим ценама.
И за све има оправдање, ато су ``Економски принципи`` при формирању цена!?
Само за живот нема економског оправдања, иако се овде ради о угрожавању животног
стандарда највећег броја грађана Републике Србије.
Тражимо да се одмах повуку одобрења за повећања свих цена које су под контролом
Владе Републике Србије и да се донесе Одлука о замрзавању свих тих цена на исти период на
који су замрзнуте и плате и пензије.
Такође тражимо да се на исти период замрзну и све цене комуналних услуга.
Позивамо све синдикалне организације да дигну глас против оваквог односа Владе
Републике Србије према и онако непримерено ниском животном стандарду грађана Србије!
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