ЈУБИЛЕЈ – 15 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
Хотел АЛЕКСАНДАР Ниш – 31.10.2017.г. у 11,00 ч
.

Центар за заштиту потрошача и унапређење
квалитета живота грађана ФОРУМ, је:
 Основан 31.октобра 2002. године на основу првог Закона о заштити
потрошача који је донела Народна Скупштина СРЈ јула месеца 2002.
године.
 Уписан у Евиденцију Министарства трговине, туризма и телекомуникација
на редном броју 2, чиме је стекао овлашћења из члана 135. Закона о
заштити потрошача:
 да конкурише са програмом од јавног интереса за подстицајна
средстава Министарства;
 да покреће поступке за заштиту колективног интереса потрошача у
складу са чланом 147. Закона о заштити потрошача;
 да заступа интересе потрошача у судским и вансудским поступцима;
 да заступа интересе потрошача у консултативним телима у области
заштите потрошача на националном, регионалном и локалном нивоу;
 да учествује у раду радних група за припрему прописа и стратешких
докумената којима се уређују права потрошача;
 Формирао прво Регионално саветовалиште потрошача у Србији дана 08.
августа 2009. године
 Од 2010. године реализује пројекат РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ЗАШТИТУ ПОТРОШЧА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ, уз финансијску
подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 Пружио помоћ преко 30.000 потрошача у остваривању потрошачких права.
 Покренуо поступак пред Уставним судом за забрану примене незаконите
комфомне методе за обрачун затезне камате. – усвојен.
 Учествовао у писању три Закона о заштити потрошача (2005, 2010 и
2014.год.)
 Релизовао пројекте које су финаисјски подржани од: Минстарства
трговине, тирузма и телекомуникација – 8 пројеката, ЕУ – 6 пројеката,
UNDP – 2 пројекта и Нафтна Индустрија Србије – 1 пројекат.
 У реализацији ових пројеката учествовало је: 5 правника, 3 адвоката, 3
економиста, 4 инжењера, 3 лекара специјалиста, 2 магистра наука и 2
доктора наука.
 Институције са којма је сарађивао: Министартво трговине, туризма и
телекомуникација, Привредна комора Србије, РПК Лесковац, РПК Ниш,
Институт за јавно здравље Ниш, Ветеринарски институт Ниш, Економски
факултет Ниш, Делегација европске уније у Србији, Регионални центар за
заштиту животне средине за централну и источну Европу, ЈКП градова у
региону јужне и источне Србије, MЦ Ниш, ТВ Белами, ТВ Зона плус, НТВ.

