
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ¨ФОРУМ¨ - НИШ 
Ул. Цара Душана бр. 54, ” Душанов базар”,  

II спрат, локал 220, 18.000 Ниш 

Teл. 018 / 525 – 040, 064 / 11 – 97 – 301  

www.forum-nis.org.rs , forumnis@mts.rs       

______________ ПИБ  102567514 ___  Матични број  17468235____________                    

 
 

ОТВОРЕНО ПИСМО ВД ДИРЕКТОРКИ ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА 

Непоштовање Закона о заштити потрошача 

 

Поштована госпођо Стојановић, 

 

Дана 18.12.2021.године Центар за заштиту потрошача ФОРУМ упутио је Обавештење свим ЈП и 

ЈКП о обавезама из новог Закона о Заштити потрошача, који је почео са применом од 19.12.2021.године.  

Због искуства са Вама и неодговарања на и-мејлове, Вас сам лично позвао и телефоном, када сте 

ми рекли да ћете ми одговорити након консултација са сарадницма.  

Сва ЈКП у Нишу су поступила по том Обавештењу, а ви ми нисте ни послали обећани одговор, 

због чега сам принуђен да вам се обратим и отвореним писмом. 

Међутим, у покушају да погледам сајт ЈКП Обједињена наплата, добио сам одговор:  

„Информације за ову страницу нису доступне“, због чега сам информације потражио у АПР-у.  

У АПР-у стоји: ВД Директор Јелена Стојановић – решење бр. БД 92600/2021 од 16.11.2021. 

године.  

Према члану 24. Статута ЈКП Обједињена наплата: Вршилац дужности може бити именован на 

период који није дужи од шест месеци. У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања настанка 

материјалне штете, Скупштина града може донети одлуку  о именовању вршиоца дужности на још један 

период од шест месеци.  

Даљим прегледом у АПР-у може се утврдити да сте ви на том радном месту били још од 

2017.године. 

Пошто ЈКП Обједињена наплата још увек није, према чл.82. Закона о заштити потрошача,  

формирала Саветодавно тело и Комисију за решавање рекламација потрошача, а у међувремену сте у 

медијима објавили позив за склапање уговора о отплати дуговања потрошача, на основу става два 

члана 86. Закона о заштити потрошача који гласи „Пре закључивања уговора, потрошачу морају 

да буду стављени на располагање сви релевантни документи, укључујући текст уговора, у 

писаном облику или на трајном носачу записа“, тражимо:  

 Да нама доставите текст Уговора који нудите на потпис потрошачима и  

 Да сваком потрошачу уз уговор доставите и извод из дуговања, како би потрошачи знали о 

каквим се дуговима ради, времену њиховог настанка и како су они обрачунати. 
 

Ниш, 07.02.2022.год                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Мр Јован Јовановић 

 

 

 

 

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                                           

 

http://www.forum-nis.org.rs/
mailto:forumnis@mts.rs

