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Друго Отворено писмо председнци Владе Републике Србије насловљено питањем: 

  
ДА ЛИ ЈЕ ВЛАДА РЕПУЛИКЕ СРБИЈЕ ОТПИСАЛА  

СТАНОВНИКЕ НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА? 

 

Поштована госпођо Брнабић, 

  
У перетходном писму послатом 18.03.2020. године, смо вас обавестили да на територији 

Нишавског управног округа, неколико хиљада домаћинстава већ неколико година живи без 

електричне енергије. Разлози за обуставу снабдевања електричном енергијом су различити и 

углавном незаконити, због чега смо против ЕПС и покренули више судских поступака, који су у 

току и да су донете првостпене пресуде углавном у корист потрошача. 

У времену пандемије коронавируса и ванредног стања, ови грађани немају услова за 

одржавање потребне хигијене и представљају потенцијалну опасност од ширења заразе. Такође, 

због затварања школа и одржавања наставе преко телевизије и интренета, њихова деца не могу 

да прате наставу.  

А Влада, уместо да наложи хитно привремено прикључење свих искључених потрошача 

електричне енергије, припрема увођење изолације града Ниша, што је равно отписивању 

становника Нишавског управног округа. 

Због свега наведеног, поново апелујемо на вас да се свим потрошачима, којима је 

обустављено снабдевање електричном енергијом, одобри  привремено прикључење, које ће 

трајати до окончања ванредног стања, а да се потом покрену појединачни законом прописани 

поступци у којима ће се на основу закона разрешити ова ситуација.  

Центар за заштиту потрошача ФОРУМ је спреман да суделује у овим поступцима и да 

пун допринос у праведном разрешењу проблема ових потрошача. 

У нади  да  отписивање становника Нишавског управног округа није циљ Владе 

Републике Србије, очекујемо разумевање и брзу реакцију у решавању овог проблема! 

 

Ниш, 27.03.2020. године 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Мр Јован Јвановић 

 

 

 
Р е п у б л и к а    С р б и ј а   

Министарство тровине, туризма и телекомуникација,   

у оквиру програма од јавног интерса у области заштите потрошача, 

подржава и финансира Програм РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ 

ПОТРОШАЧА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ                                           
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