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Отворено писмо РТС-у – Јавном сервису
ТАКСА ЗА ЈАВНИ СЕРВИС – ЈОШ ЈЕДАН НАМЕТ
НА СИРОМАШНЕ ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ
Пре свега честитке новоизабраном генералном директору Драгану
Бујошевићу са жељом да успешно води Јавни сервис Србије.
Такође, упућујемо честитке РТС-у, јер је у овој години када се финасира из
буџета био независнији него у периоду наплате РТВ претплате, чиме је још једном
доказано да начин финансирања није пресудан за однос институције према
финансијеру.
Уосталом у многим земљама ЕУ јавни сервиси се не финасирају из
претплате грађана или таксе:
•

Европске земље које нису никада имале РТВ претплату су: Андора, Естонија,
Лихтенштајн, Луксембург, Шпанија, Литванија, Русија, Украјина.

У Европи постоји тренд укидања претплате за јавни сервис:
•

Европске земље које су укинуле РТВ претплату су: Кипар, Мађарска, Исланд,
Холандија, Португал, Црна Гора, Бугарска.

Међутим, без обзира на стање у овој областу у земама ЕУ, ви сте донели одлуку о
наплати таксе за јавни сервис у износу од 500 динара у земљи Србији.
Да бисте у потпуности схватили ситуацију у земљи у којој ви уводите таксу за
јавни сервис, упознаћемо Вас са Извештајем радне групе Министарства енергетике, развоја
и заштите животне средине, достављеног Влади Републике Србије септембра 2012. године.
Поред осталог у том Извештају стоји да у Србији око 3.500.000 (тримилона петсто
хиљада) грађана има дугове за утрошену електричну енергију и да се дугови крећу од
100.000 до више милона динара.
Овоме треба додати да просечна зарада у Републици Србији покрива око две
трећине цене просечне потрошачке корпе а зараде у појединим регионима покривају свега
једну трећину цене просечне потрошачке корпе.
Сматрамо да уопште нема оправдања да се у оваквој ситуацији уводи још један
намет грађанима Србије и тражимо да се од тога одустане!
Сем тога, полазећи од Закона о заштити потрошача који у члану 5. дефинише да је

услуга од општег економског интереса, услуга чији квалитет, услове пружања,
односно цену, уређује или контролише државни орган или други имаоци
јавног овлашћења, што значи да је и услуга коју грађанима пружа Јавни сервис
услуга од општег економског интереса.
Ако је то тако, онда се и на РТС односи и члан 83. Закона о заштити
потрошача у коме стоји: “Трговац који пружа услугу од општег економског

интереса, као и друга тела која одлучују о правима и обавезама потрошача
услуга од општег економског интереса дужни су да оснују саветодавна тела у
која ће бити укључени представници евидентираних удружења односно савеза
из члана 132. овог закона. Одлуке ће се доносити по добијању мишљења
саветодавног тела, и то на транспарентан, објективан и недискриминирајући
начин”.
Позивајући се на наведени члан Закона о заштити потрошача тражимо да
РТС и РТВ формирају Саветодавна тела у којима ће бити и представници
евидентитаних организација потрошача, како би се и у том телу заузео став о
увођењу таксе за Јавни сервис.
Тражимо да поштујете Закон о заштити потрошача, европске директиве и
трендове у финансирању јавних сервиса у земљама ЕУ и да одустанете од увођења
таксе за јавни сервис.
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