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Саопштење за јавност
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ФОРУМ ФОРМИРАО ПРВО
РЕГИОНАЛНО САВЕТОВАЛИШТЕ ПОТРОШАЧА У СРБИЈИ
Дана 06.августа 2009. године је у Нишу почело са радом прво РЕГИОНАЛНО
САВЕТОВАЛИШТЕ ПОТРОШАЧА у Републици Србији.
Почетак рада првог РЕГИОНАЛНОГ САВЕТОВАЛИШТА ПОТРОШАЧА
прогласила је госпођа Весна Новаковић, начелник оделења заштите потрошача у
Министарству трговине и услуга. Свечаном почетку рада Саветовалишта присуствовaли
су у име градоначелника града Ниша, већник господин Бобан Михајловић, представници
Института за јавно здравље, инспекцијских служби као и чланови и сарадници Центра за
заштиту потрошача ФОРУМ.

Подршку овом пројекту, својим присуством дали су и: Председник Центра за
едукацију и заштиту потрошача Београд, госпођа Вера Вида и секретар Општинске
организације потрошача Прокупље госпођа Снежана Апостоловић. Због немогућности да
дођу, телеграме подршке упутили су: Председник Покрета потрошача Боград, господин
Петар Богосављевић, председник Скупштине Асоцијације Потрошача Србије, господин
Зоран Андрејић и Координатор Националног Савеза Потрошача Србије, господин
Томислав Бекер.
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У складу са Националним програмом заштите потрошача, који је Влада Републике
Србије усвојила јануара 2007. године и добром праксом из суседних земаља, Центар за
заштиту потрошача ФОРУМ је приступио формирању првог Регионалног саветовалишта
потрошача у Републици Србији.
Наиме, према географској повезаности и броју становника, у Републици Србији без
Косова и Метохије објективно постоје четири региона: Регион Југоисточна Србија,
Регион Југозападна Србија, Регион Београда и Регион Војводине.
Сходно томе, Центар за заштиту потрошaча ФОРУМ приступио је формирању
Регионалног саветовалишта потрошача са седиштем у граду Нишу, као центару Региона
Југоисточне Србије.
Саветовање потрошача ће се вршити доласком у канцеларију Саветовалишта,
путем телефона и путем интернета.
Пошто Центар за заштиту потрошача ФОРУМ од свих организација потрошача у
Републици Србији има највише искуства у области заштите потрошача – корисника јавних
услуга, то ће се из ове области пружати савети потрошачима са целе територије Републике
Србије.
Очекујемо да наше колеге из других Организација потрошача приступе формирању
Регионалних саветовалишта и у остала три региона, како би сви грађани Србије имали
коме да се обрате за помоћ у остварењу својих потрошачких права.
Ниш, 06.08.2008. године

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