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ЕВРОПСКА УНИЈА ФИНАНСИРА ПРОЈЕКАТ
``АКТИВНИ ПОТРОШАЧИ``
Дана 28.јуна 2011. године у Дому омладине у Београду потписан је Уговор
између Делегације ЕУ у Републици Србији и Центра за заштиту потрошача
ФОРУМ о реализацији пројекта под називом: ``АКТИВНИ ПОТРОШАЧИ``.
Носилац пројекта је Центар за заштиту потрошача ФОРУМ а партнерске
организације су: Градска организација потрошача Лесковац и Бугарска национална
асоцијација ``Активни потрошачи`` из Софије.

Магистар Јован Јовановић прима Угвор од представника Делегације ЕУ

Основни циљ пројекта је подршка развоју високог нивоа заштите потрошача
у Србији, применом европских модела и одрживе политике, кроз јачање капацитета
и умрежавање Регионалних центара за заштиту потрошача.
Место реализације пројекта: Будући да у Србији постоје 4 (четири) регионална
центра за заштиту потрошача, пројекат ће се реализовати у њиховим седиштима:
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Ниш: Регионални центар за заштиту потрошача региона јужне и источне
Србије – Центар за заштиту потрошача ФОРУМ,
Јагодина: Регионални центар за заштиту потрошача региона западне Србије
и Шумадије – Организација потрошача Србије,
Београд: Регионални центар за заштиту потрошача града Београда – Покрет
потрошача Србије и
Нови Сад: Регионални центар за заштиту потрошача Војводине –
Асоцијација потрошача Србије.

Време рализације пројекта је 12 месеци и обихвата следеће активности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рад регионалних центара за заштиту потрошача,
Семинар за руководиоце регионалних центара за заштиту потрошача,
Израда упутства за примену ЕУ политике и добре праксе заштите
потрошача,
Штампање часописа ``АКТИВНИ ПОТРОШАЧИ``,
Штампање брошура,
Мониторинг цена прехрамбених производа,
Анализа нефер уговора,
Семинар за потрошачку кампању и новинаре,
Семинар за трговце и произвођаче о поштовању потрошачких права.

Ниш, 01.07.2011. год.
П Р Е Д С Е Д Н И К
Мр. Јован Јовановић, дипл.инг.

Делегација Европске уније у Републици Србији
У оквиру пројекта “Подршка цивилном друштву“
који финансира ЕУ
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