ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ¨ФОРУМ¨ - НИШ
Генерала Боже Јанковића 9/III, 18.000 Ниш
Teл. 018 / 525 – 040, 064 / 11 – 97 – 301

www.forum-nis.org.rs , forumnis@open.telekom.rs
_________________________________________________
У оквиру пројекта АКТИВНИ ПОТРОШАЧИ који се реализује уз финасијску
подршку ЕУ, Центар за заштиту потрошача ФОРУМ у сарадњи са Удружењем за
трговину ПКС, организовао је:
ОКРУГЛИ СТО
На тему: “Проблеми потрошача у области услуга
од општег економског интереса”
Округли сто је одржан дана 27.02.2012. годин у Привредној комори
Србије у Београду, Теразије 23, Сала број 1 на осмом спрату.
На округлом столу су говорили:
• Уводно излагање: Проблеми потрошача у области услуга од општег
економског интереса. – менаџер пројекта м.сци. Јован Јовановић
• Конформна метода обрачуна затезне камате – један од узрока великих
дугова према јавним предузећима – Михајло Цветковић, асистент на
правном факултету у Нишу.
• Учешће потрошача у доношењу одлука које су важне за потрошаче у
Бугарској – м.сци. Богомил Николов, Софија.
• Саопштење о студији и препорукама за поглавље о услугама од општег
интереса у ЗЗП: ИПА пројекат “Јачање заштите потрошача у Републици
Србији:
- др Тјери Бургоањи, главни стручњак за правна питања
- др Татјана Јованић, стручњак за правна питања
• Проблеми у области телекомуникација – Секретар регионалног
саветовалишта Јелена Ђорђевић, дипл.правник
• Проблеми у области снабдевања електричном енергијом и природним
гасом – м.сци. Јован Јовановић
• Проблеми у области снабдевања водом за пиће, одржавања чистоће и
одлагања комуналног отпада – Секретар Центра ФОРУМ Перица Стојчев,
дипл.правник
• Проблеми у области снабдевања топлотном енергијом – м.сци. Јован
Јовановић
Скупу су поред представника организација потрошача присуствовали и
представници: Привредне коморе Србије, Министарства пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде, Министарстав рада и социјалне заштите и Републичке
агенције за телекомуникације.
Представници Агенције за енергетику као и представници јавних и
јавнокомуналних предузећа се нису одазвали позиву, вероватно сматрајући
да они немају шта да разговарају са потрошачима иако постоје због
потрошача и од њих примају зараде.
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