Конститутивна скупштина
УДРУЖЕНИ СРПСКИ ПОТРОШАЧИ
- ФОРМИРАНА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА СРБИЈЕ Дана 10. 12. 2004. године у Београду, на Београдском сајму организације
потрошача из Србије одржале су Оснивачки скуп НОПС-а и дале овлашћење
Милићу Марковићу за регистровање НОПС-а.
У петак, 27. маја 2005. године конституисана је Национална организација
потрошача Србије (НОПС).
На седници одржаној у Крагујевцу представници више од 20 потрошачких
организација у Србији (више од 2/3 регистрованих) усвојили су Статут и Етички
кодекс НОПС-а изабрали руководство и усвојили предлоге даљег развоја заштите
потрошача. Тиме су створени основни услови, како за практичну примену Закона о
заштити потрошача, тако и за организовану помоћ међународне заједнице
јединственој организацији за заштиту потрошача у Србији.
За председника је изабран Милић Марковић из Лесковца, а за потпредседнике мр
Јован Јовановић из Ниша, Зоран Николић из Крагујевца и Горан Паповић из Новог
Сада.
Поред руководећих људи у НОПС-у који су чланови и Управног одбора, остале
чланове чине: Србољуб Милошевић из Чачка, Маја Георгиевска из Глогоња, Саша
Михаиловић из Сокобање, Јелена Здравковић из Крушевца, Зоран Бошњак из
Новог Београда, Оливера Костић из Јагодине, Драгана Лилић из Пирота и Новица
Јовановић из Власотинца. Преостала три члана кооптираће се из: Пожаревца или
Смедерева, Ваљева или Шапца и Суботице или Кикинде, односно Сомбора – тако
је закључила Скупштина НОПС-а.
У Надзорни одбор изабрани су: Снежана Апостоловић из Прокупља, за
председника; Драган Алић из Дољевца и Миливоје Живковић из Крагујевца за
чланове.
У Етички комитет за председника је изабран Лјубиша Андрејић из Јагодине, а
чланове сачињавају по један представник из свих организација потрошача.
На овој седници је донета одлука о формирању одбора НОПС-а, и то: Одбор за
информисање; Одбор за образовање; Одбор за жалбе и предлоге потрошача; Одбор
за заштиту старих људи као потрошача; Одбор за заштиту деце као потрошача;
Одбор за здравље и безбедност потрошача; Одбор за правну и економску заштиту
потрошача; Одбор за испитивање и оцењивање квалитета; Одбор за маркетинг и
израду пројекта; Одбор за заштиту и унапређење животне средине и Одбор за

међународну сарадњу.
Седници у Крагујевцу су присуствовали и представници Министарства трговине,
туризма и услуга Републике Србије.
Донети су закључци о отворености приступања новооснованих и постојећих
потрошачких организација Националној организацији. Прихваћена је одлука и
направљен план о формирању нових организација потрошача на подручју целе
Србије у свим општинама.

ЗАПИСНИК

СА КОНСТИТУТИВНЕ СКУПШТИНЕ
НАЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОТРОШАЧЕ СРБИЈЕ (НОПС)

Одржане 27. 05. 2005. године у просторијама хотела «Меркур» у Крагујевцу, са
почетком у 12,00 часова.
Скупштину НОПС-а је отворио Зоран Николић, домаћин скупа и члан
Иницијативног одбора пригодном уводном беседом.
Скупштини су присуствовали: из Организације потрошача Крагујевца: Зоран
Николић, Миливоје Живковић и Нада Милић; из Организације потрошача
Лесковца: Милић Марковић; из Центра за заштиту потрошача «Форум» Ниш: мр
Јован Јовановић; из Организације потрошача Крушевца: Јелена Здравковић и
Душан Лазић; из Општинске организације потрошача Власотинца: Новица
Јовановић; из Организације потрошача Јагодине: Лјубиша Андрејић и Оливера
Костић; из Организације потрошача Дољевца: Драган Алић; из Општинске
организације потрошача Прокупља: Снежана Апостоловић; из Покрета потрошача
Панчева: Маја Георгиевска; из Покрета потрошача Панчева: Томислав Бекер; из
Организације потрошача Пирота: Драгана Лилић, Лјиљана Ценић и Зоран Ценић;
из Покрета за заштиту потрошача Београда: Петар Богосављевић и из
Министарства трговине, туризма и услуга РС: Младен Радовић, начелник за цене и
заштиту потрошача и Марија Вујановић, саветник у Министарству.
Скупштини нису присуствовали и ако су уредно позвани: Србољуб Милошевић, из

Удружења потрошача и корисника услуга Чачак; Зоран Бошњак, из Удружења
потрошача Нови Београд; Горан Паповић, из Удружења за заштиту потрошача
Војводине – Нови Сад; Златко Стојковић, из Удружења потрошача електроенергије
Ниш; Саша Михаиловић, из Покрета потрошача Сокобања, Јелена Павловић, из
Покрета потрошача Беле Цркве; Новица Мирковић, из Општинске организације
потрошача Лебана; Новица Ранђеловић, из Савеза организација потрошача Јужне
Србије – Ниш.
Милић Марковић, председник Иницијативног одбора предложио је следећи

ДНЕВНИРЕД:

• Отварање Скупштине и избор радних тела;
• Извештај о активности Иницијативног одбора и резултати приступања НОПС-у;
• Усвајање Статута НОПС-а;
• Усвајање Етичког кодекса НОПС-а;
• Избор Управног и Надзорног одбора НОПС-а;
• Програмски задаци НОПС-а у наредном периоду;
• Разно.

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

АД 1. По првој тачци Дневног рада Зоран Николић је предложио следећа радна
тела:
а) Радно председништво
1. Милић Марковић
2. Зоран Николић, и

3. Снежана Апостоловић.
б) Записничар: Нада Милић.

АД 2 . Извештај о активностима Иницијативног одбора и резултати приступања
НОПС-у:
Извештај су поднели: Зоран Николић и Милић Марковић, чланови Иницијативног
одбора, истакавши, између осталог, да се припреме активности за оснивање НОПСа воде од 15. 05. 2004. године са састанка у Лесковцу. Од тада су одржана још три
састанка, један у Новом Саду и два у Београду у Министарству трговине, туризма и
услуга. НОПС је одржао Оснивачку Скупштину 10. 12. 2004. године у Београду и
поднео приступнице. Статут и одлуке за регистрацију код надлежног
Министарства за људска и мањинска права СЦГ. НОПС је решењем о регистрацији
29. 12. 2004. године, а решење је примљено 14. 02. 2005. године. Регистровано је
под бројем 7807 у регистарском листу 2794. Марковић је обавестио делегате
конститутивне Скупштине НОПС-а да су приступнице за НОПС до сада потписале
следеће организације потрошача: 1) Организација потрошача Лесковац; 2)
Општинска организација потрошача Прокупље; 3) Општинска организација
потрошача Власотинце; 4) Центар за заштиту потрошача «Форум» Ниш; 5)
Општинска организација потрошача Лебане; 6) Покрет потрошача Сокобања; 7)
Организација потрошача Крагујевац; 8) Удружење потрошача Нови Београд; 9)
Организација потрошача Јагодина; 10) Организација потрошача Крушевац; 11)
Организација потрошача Пирот; 12) Удружење потрошача и корисника услуга
Чачак; 13) Покрет за заштиту потрошача Панчево; 14) Удружење за заштиту
потрошача Војводине – Нови Сад; 15) Удружење потрошача електроенергије Ниш;
16) Покрет потрошача Панчево; 17) Организација потрошача Дољевац; 18)
Асоцијација потрошача општине Панчево; 19) Покрет потрошача Бела Црква; 20)
Савез организација потрошача јужне Србије – Ниш; 21) Удружење за заштиту
потрошача Војводине – Саветодавни центар Зрењанин.
Тиме су се стекли и формални услови за доношење одлуке о конституисању
НОПС-а.
АД 3. Усвајање Статута НОПС-а
Краће уводне напомене о предлогу Статута НОПС-а поднео је Милић Марковић,
творац израде Статута, истакавши, између осталог да је текст Статута НОПС-а
потпуно коресподентан са статутима и примедбама организација потрошача,
усаглашен са Законом о заштити потрошача и унетим примедбама од стране
Министарства трговине, туризма и услуга РС.
Предлог Статута НОПС-а је једногласно усвојен.

АД 4. Усвајање Етичког кодекса НОПС-а
Краће уводне напомене о предлогу Етичког кодекса понашања и принципа рада
НОПС-а, поднео је Милић Марковић, творац израде Етичког кодекса, истакавши,
између осталог, да је текст Етичког кодекса НОПС-а потпуно коресподентан са
Статутом НОПС-а и усаглашен са Закон о заштити потрошача.
Предлог Етичког кодекса је једногласно усвојен.

АД 5. Избор Управног и Надзорног одбора НОПС-а
Објашњење за избор чланова Управног одбора дао је Милић Марковић, истакавши,
између осталог да се избор врши у складу са донетим Статутом НОПС-а и да
Управни одбор броји 15 чланова које треба изабрати. Међутим, предложио је да
сада треба изабрати 12 чланова Управног одбора ради несметаног рада, а остала
три изабрати касније због равномерније заступљеношћу организација потрошача у
Србији.
На основу евидентираних предлога за чланове Управног одбора из организација
потрошача, предложени су:

1.
Милић Марковић (Лесковац)
предлог из
12 ОП (орг.пот.)
2.
Зоран Николић (Крагујевац)
предлог из

3 ОП
3.
Мр Јован Јовановић (Ниш)
предлог из
6 ОП
4.
Горан Паповић (Нови Сад)
предлог из
3 ОП
5.
Маја Георгиевска (Панчево)
предлог из
3 ОП
6.
Србољуб Милошевић (Чачак)
предлог из

2 ОП
7.
Саша Михаиловић (Сокобања)
предлог из
3 ОП
8.
Јелена Здравковић (Крушевац)
предлог из
3 ОП
9.
Зоран Бошњак (Нови Београд)
предлог из
3 ОП
10.
Оливера Костић (Јагодина)
предлог из
3 ОП

11.
Драгана Лилић (Пирот)
предлог из
3 ОП
12.
Новица Јовановић (Власотинце)
предлог из
5 ОП

Отављена је могућност да се накнадно изаберу још три члана Управног одбора:
• Пожаревац (Смедерево)
• Ваљево (Шабац)
• Суботица (Кикинда, Сомбор)

Управни одбор НОПС-а је једногласно изабран.

Избор Надзорног одбора НОПС-а :
Милић Марковић је на основу евидентираних предлога организација потрошача
предложио:
1. Снежану Апостоловић (Прокупље) - за председника
2. Драгана Алића (Дољевац) - за члана

3. Миливоја Живковића (Крагујевац) - за члана.
Надзорни одбор НОПС-а је једногласно изабран.
Избор Етичког комитета НОПС-а :
Бира се само председник Етичког комитета, а свака чланица НОПС-а предложиће
по једног члана за Етички комитет.
Предложени су:
• Лјубиша Андрејић (Јагодина)
• Томислав Бекер (Панчево).
Томислав Бекер је одустао у корист Лјубише Андрејића.
Председник Етичког комитетеа Лјубиша Андрејић изабран је једногласно.
Избор председника одбора и комисија НОПС-а :
Скупштина је једногласном одлуком овластила Управни одбор да приступи свим
активностима за формирање одбора и комисија НОПС-а у сарадњи са
организацијама потрошача.
АД 6. Програмски задаци НОПС-а у наредном периоду
Најважније програмске задатке НОПС-а у наредном периоду предложио је Милић
Марковић. То су:
• оспособљавање организације потрошача да самостално раде;
• организације потрошача да приступе изради пројеката као невладине
организације на основу бројних конкурса;
• затражити чланство у Европској и Светској организацији потрошача;
• израдити јединствени програм информисања;
• вршити образовање (едукацију) чланова организација потрошача, посебно у
срединама где треба формирати нове организације потрошача;
• решавање жалби и предлога на републичком нивоу;
• посебну пажњу посветити заштити деце, старих људи и инвалида, односно

болесних;
• употпунити правну и економску заштиту потрошача, испитивању квалитета
производа и услуга, маркетинг и израда пројеката;
• размењивање искустава са другим организацијама потрошача у суседним и
другим државама;
• заштита и унапређење животне средине;
• стручна саветовања, конференције, семинари и други видови размене искустава
уз позивање стручњака из Светске организације потрошача.
Управни одбор израдиће предлог активности НОПС-а и доставити организацијама
потрошача на разматрање и стављање примедби и нових предлога.
АД 7. Разно
Томислав Бекер : Предложио је да по неким хитним питањима Управног одбора
или Скупштине НОПС-а постоји могућност да гласамо електронским путем што је
пракса у неким другим срединама.
Предлог је усвојен.
Марија Вујановић : Изнела је предлоге неких пројеката Европске агенције за
реконструкцију у износу до 199 000 еура.
Младен Радовић : Објаснио је да програм за пројекат изгледа строго наменски. Од
стручне помоћи не треба много очекивати.
Драган Алић : Упитао је за материјално обезбеђење од Министарства трговине,
туризма и услуга ко ће имати приоритет и када ће бити пребачена средства?
Марија Вујановић : Изнела је у име Министарства да је ситуација катастрофална и
да нема довољно средстава.
Младен Радовић : Допунио је изјаву Вујановићеве да су планирана средства у јуну,
а да новоформиране организације 2005. године доставе податке за нова средства. У
августу ће почети пријављивање нових средстава за буджет Министарства.
Поред осталог, поменуо је да организације потрошача могу много урадити око
придржавања и издавања фискалних рачуна. Објаснио је како се избегава издавање
рачуна на четири начина: уносом робе на црно; не издавањем рачуна; издавањем
рачуна са штампачем; не уписивањем пореза. Упутио нас на повезивање
организација потрошача са начелницима тржишних инспекција. Тиме би била и
контрола рада локалних тржишних инспектора.

Милић Марковић : Предложио је да Министарство трговине дописом упозори
начелнике тржишних инспекција на сарадњу са организацијама потрошача.
Петар Богосављевић : Честитао је на избору органа НОПС-а. Упитао је како треба
стварати механизме за одлучивање. Затражио враћање пројекта које је дао
Министарству за финансирање истих.
Младен Радовић : Обећао да ће бити враћени сви пројекти који су упућени
Министарству од стране БОгосављевића. Изнео је да ће у будуће Савет министра за
заштиту потрошача разматрати пројекте.
Драгана Лилић : Упитала је када ће добити средства за логистику?
Јован Јовановић : Изнео је проблем да нисмо задовољни предлогом Закона о
заштити потрошача у области финансирања и судске заштите. Предложио је да
НОПС изда заједничко саопштење са овог састанка РТС-у.
Председавајући Милић Марковић је честитао свим изабраним члановима органа
НОПС-а и пожелео успешан рад.
Председавајући је позвао чланове Управног одбора да остану ради конституисања.

Седница је завршена у 15,30 часова.
У Крагујевцу, 24. 05. 2005. године
ЗАПИСНИК ВОДИЛА,
Нада Милић
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Милић Марковић

