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MINISTARSTVO GOSPODARSTVA                                                                                
Ulica Grada Vukovara 78,  
10000 ZAGREB  
-  Ured Ministra gospodarstva  
-  Služba  za zaštitu potrošača  
 
 
U Zagrebu, 15. siječanj – 5. veljače  2014. godine  
 
Predmet: Izvješće o radu Savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebu za razdoblje  Siječanj - Prosinac 2013.  
 
Veza: Ugovor o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za Projekt «Savjetovalište za  zaštitu potrošača u Zagrebu za 2013. godinu  
 
Poštovani,  
 
Temeljem članka Ugovora o dodjeli nepovratnih finacijskih sredstava za Projekt «Savjetovalište za zaštitu potrošača u Zagrebu za 2013. 
godinu», dostavljamo Vam «Izvješće o radu Savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebu za razdoblje 01.01. do 31.12. 2013.godine»  
 
S poštovanjem  
 
Voditelj Savjetovališta za potrošača u Zagrebačkoj regiji                         M.P. 
Mr.sc. Ilija Rkman 
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1. UVODNE NAPOMENE 

 

Temeljem (1) Odluke Vlade RH o dodjeljivanju poslova savjetovanja za zaštitu potrošača udrugama za zaštitu potrošača u Zagrebu, Osijeku i 

Splitu, Urbroj 5030116-05-1, od 30. lipnja 2005. godine, (2) Odobrenja za rad Savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebu za 2005. godinu, 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Urbroj 526-05-05/13 i (3) Ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekt «Savjetovalište 

za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji za 2013. godinu», i (4) Operativnom plana Savjetovališta za 2013. Godine (Prilog br. 1),  podnosimo 

Vam slijedeće izvješće o radu Savjetovališta za razdoblje  SIJEČANJ – PROSINAC 2013. Godine : 

 

1. Savjetovalište tijekom razdoblja SIJEČANJ – PROSINAC 2013. godine  ostvarivao je  svoje zadaće definirane (1) Zakon o zaštiti 
potrošača i Zakon izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača (2) Programom rada Pravilnikom o radu Savjetovališta,  (3) Operativni 
plan Savjetovališta za 2010. Godinu, (4) Zaključcima prošlogodišnjega Okruglog stola i Radionice „HARMONIZACIJA RADA I 
METODOLOGIJE RADA SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U RH“, nadalje  

 

Naime, iako u Ugovoru o dodjeli nepovratnih sredstava za projekt «Savjetovalište za zaštitu potrošača u Zagrebu za 2013. godinu», 

definirane su 3 područja savjetovanja potrošača: 

- Opća prava potrošača 
- Prava potrošača iz područje Energetike 
- Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija  
- OVRHE i Ugovorni odnosi (financijske usluge i bankarski proizvodi, osiguranje, elektroničke komunikacije, komunalne usluge, javne 

usluge, vlasnička prava, i sl.) 
 

Svoj rad temeljen na načelima: 

- SVAKI potrošač MORA dobiti informaciju, savjet i poduku, 
- Neovisno o činjenici je li reklamacija ili upit potrošača, MORA dobiti odgovor, informaciju, savjet, poduku i edukacijske 

publikacije IZ BILO KOJEGA PODRUČJA ZAŠTITE POTROŠAČA !!!   
 

2. Te, sukladno tjednoj  shemi rada Savjetovališta (objavljena u medijima) 



3. Argumenti, dokumenti, pokazatelji i medijska potpora je RAZVIDNI POKAZATELJ I DOKAZ O NUŽNOSTI  postojanja i 
djelovanja Savjetovališta u Zagrebu, svoju punu učinkovitost  i jamstvo ostvarenja svih zadaća i ciljeva djelovanja 
Savjetovališta, te ostvarenja obveza koje pred Društvo «Potrošač», kao nositelja rada Savjetovališta koje  postavljaju (1) 
Nacionalni program zaštite potrošača, (2) Zakon o zaštiti potrošača, (3) Program i Pravilnik o radu Savjetovališta, (4) svi 
hrvatski propisi kojima se uređuje područje zaštite potrošača, (5) članak 74. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, (6) 
Poglavlje 23. AVIS-a i (7) načela politike zaštite potrošača Europske unije i zaključaka iz Projekta „Harmonizacije rješavanje 
reklamacije potrošača“ iz rujan/listopad 2009. Godine. 
 

I tijekom 2013. godine  pokazalo se kako je Savjetovalište za zaštitu potrošača u gradu Zagrebu postalo 

prepoznato kao mjesto gdje potrošači mogu svakim radnim danom, sukladno tjednom rasporedu rada, 

dobiti: 

- informaciju o svojim pravima i obvezama,  

- savjet kako i preko kojih institucija mogu pokrenuti reklamacijski postupak 

- set edukacijskih publikacija 

- potrebne dokumente, obrasce i izvatke iz propisa koji su im od pomoći tijekom reklamacijskoga postupka 

- gdje se mogu javiti za dopunske informacije kada je reklamacijski postupak u tijeku 

- gdje mogu dobiti iznimno opširan, sadržajan i edukativan on-line savjet i informaciju 

- kroz ADR ročišta pred Sudovima časti HGK i HOK-a koristimo strankama u sporu davanja savjeta i informacija.  

 

a) 2013. GODINA JE BILA GODINA OVRHA !!! 

b) DIO (naglašavamo DIO)  trgovaca (prema definiciji iz članka 3. Zakona o zaštitu potrošača)  započelo je tumačiti prema 

svojim mjerama i potrebama odredbe Zakona i ostale propise iz područja zaštite, 

 



 

C) DRASTIČNO JE NARUŠEN BALANS GOSPODARSKIH INTERESA POTROŠAČA 

(na njihovu štetu), S JEDNE STRANE, TE GOSPODARSKIH INTERESA TRGOVACA 

(na štetu potrošača)  - Potvrđeno je naše on-line istraživanje u nastavku teksta … 

 

VOX POPULI  

 

U kojem području su drastično prekršena Vaša potrošačka prava 
tijekom 2013. godine: 
 

 

Elektroničke komunikacije                                                             
3.197       33.7%  
   
Ovrhe                                                                                                 
1.143       12,0%  
 
Energija (električna energija, grijanje, plin)                                    
788        8.3% 
 
Komunalne usluge                                                                               
766        8.1%  
 
HRT pristojba                                                                                        
666        7,0%  
 
Financijske usluge                                                                                

 

O 

 

V 

 

R 

 

H 



619        6.5%  
 
Osiguravateljske usluge                                                                      
232        2.4% 
 

 

A 

 
Trgovina                                                                                                                                          
1.392      14.7%  
 
Obrtničke usluge                                                                                                                                
169      1.8% 
 
Prava pacijenata                                                                                                                                 
140      1.5%  
 
Turističke i ugostiteljske usluge                                                                                                       
119      1.3%  
 
Ostalo                                                                                                                                                   
263     2.8%  
 

 

Broj Odgovora  :  9.494  

Prvi Odgovor :        Srijeda, 21 Rujan 2011 12:25     
Zadnji Odgovor  :  Petak, 11 Siječanj 2013 14:15 

 

c) DIO TRGOVACA ne prihvaća  uobičajenu reklamacijsku proceduru (tumačenje propisa prema svojim mjerama). 

Posebice imaju svoje tumačenje odredbe članka 5, Zakona o zaštiti potrošača i članaka 7 i 400-441, Zakona o 

obveznim odnosima  



d) Odugovlačenje rješavanja reklamacije na 1. razini (članak 8.) i teško rješavaju argmuntirane reklamacije potrošača (članak 
24, stavak 7. Zakona) –posljedica navedenog jest činjenica da su neke tvrtke nestale ili promijenile imena i vlasničku 
strukturu, a pri tome je ostalo mnoštvo neriješenih reklamacija potrošača, ili su neki potrošači ostali bez svog novca 
(drastični je slučaj web-trgovina Corbis.hr protiv kojih je Državni inspektorat proslijedio 56 prekršajnih prijava 
trgovačkom sudu. Nažalost ova web-trgovina još uvijek radi iako je trebala biti zatvorena i NETKO je trebao 
pokrenuti ovršni postupak, a web-adresu www.corbis.hr blokirati)  
 

e) Nitko ih nije mogao dovući ni na jedno od  Centara za mirenje.   

f) U konačnici, nepoštena poslovna praksa i postupci taj DIO trgovaca je predmetom sve većih i složenijih reklamacija 

potrošača. Tijekom rješavanja reklamacija i upita potrošača svjedoci smo kršenja cijelog niza Zakona i propisa !!! 

Najsmješniji i najtužniji taj DIO trgovaca se pravi „mutavim“ nakon upozorenja potrošača počesto komentiraju: 

- „Zar imamo u RH „Zakon o obveznim o odnosima“ ? ili 

-  Zar imamo u  RH  „Zakon o zaštitu potrošača!“?  ili 

-  Zar moram Obavijest o proizvodu prevesti prema izvorniku ? ili 

- Što to znači rečenica „Račun mora biti neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku ? ili 

- „Nažalost nisam promijenio sam ribon u kasi“ ??? i t d. 

- Sa druge strane, kao odgovor potrošača na VIRUS155,  i 2012. I 2013. Godine, je činjenica  POVEĆAVA SE 
BROJ REKLAMACIJA, POSEBICE SVE SLOŽENIJIH REKLAMACIJA, u Savjetovalištu u 

Zagrebu rješio je 2013. preko 9.000 reklamacije. Isto stanje je zabilježeno tijekom 2012, kao i tijekom siječnja 2014. 
Godine pri tome smo morali uložiti značajni napor rješavanja reklamacija potrošača. Međutim, uz medijsku potporu i 
ohrabrenih potrošača ipak smo rješavali i najsloženije reklamacije.  

 

 

SAVJETOVANJE =  
INFORMIRANJE + PODUKA + DATI SAVJET (NAPUTAK) + PRAĆENJE REKLAMACIJSKOG 
POSTUPKA (za složenije reklamacije) 
 



VRIJEDNOST SAVJETA =  
t1 trajanja savjeta + Q edukacijska publikacija + t2 praćenje rješavanja reklamacija + t 3-n dopunsko savjetovanje  

 

t 2010 trajanje savjetovanja >          t 2009 trajanja savjetovanja  

t 2011 trajanje savjetovanja >>           t 2010 trajanja savjetovanja 

t 2012 trajanje savjetovanja >>>         t 2011 trajanja savjetovanja 

t2013       trajanje savjetovanja >>>>   t 2012 trajanja savjetovanja 

METODOLOGIJA RADA SAVJETOVALIŠTA 

Savjetovanje potrošača  telefonom 

Nositelji: 

- Voditelj Savjetovališta 
- Savjetnica za opća prava potrošača, trgovinu, obrtničke i komunalne usluge, ujedno zamjenica Voditelja savjetovališta 
- Tajnik Savjetovališta – savjetnik za opća prava potrošača  
- Eksperti-savjetnici  
- Ospodobljeni volonteri (10 godine iskustva) – savjetnik za opća prava potrošača, područje trgovine i komunalne usluge  
- Volonterka (3 godine iskustva osposobljena prema posebnom programu) – savjetnica za opća prava potrošača prava potrošača i 

područje trgovine i ADR (upravna pravnica – prošla i dopunska TRACE_BEUC osposobljavanja u Beruxellesu ) 
- Apsoloventica prava i mentorica Pravne klinike Pravnog fakulteta (4 godine iskustva na području zaštite potrošača u naširem obuhvata 

definice sintagme „zaštita potrošača). Tijekom 2013. Godine bila je zaposlena 6 mjeseci preko HZZ / Javni radovi 
- Tijekom 2013. godine imali smo i 3 volonterke - studentice Pravnog fakulteta (apsolventi). Jedna je postala vježbenica u jednom 

odvjetničkom uredu a druga je volonter u jednom Klubu zastupnika u Hrvatskom saboru. Ova aktivnost se temelji prema Sporazuma 
potpisanim sa udrugom „ALIMENTA“ 

- Savjetnik za sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane (volonter), BSc, dipl.ing. biotehnologije  
 



   
 
Ida Kovačić                                           Mr.sc. Ilija Rkman, Voditelj                     Mato Dabčević, iskusni voloneter 
 
  

U strukturi reklamacija, pritužbi i upita temeljem kojih potrošači traže savjet ili informaciju, na ovaj oblik  Savjetovanja otpada 56,02% % upita i 

prijava koje smo na različite načine tijekom izvještajnog razdoblja zaprimili u Savjetovalištu. 

Svaki poziv se upisuje u obrazac dnevnih poziva sa  slijedećim podatcima: 

Datum: ____________ 

1. Ime i prezime pozivatelja,  kontakt telefon (mobitel ili  e-mail adresa). Veći dio potrošača NE ŽELE OSTAVITI IME I PREZIME ??? 
2. Kratki opis prijavljenog problema (reklamacije) i upit potrošača 
3. Kratki opis savjeta (naputka, informacije) date potrošaču za rješavanje reklamacije 
4. Trajanje telefonskog razgovora (savjetovanja, informiranje i poduka) s potrošačem, PORADI LAKŠEGA ZAPOČETKA I VOĐENJA 

REKLAMACIJSKOG POSTUPKA, POTROŠAČIMA KOJI IMAJU E-MAIL ADRESU ŠALJEM DO 6 PRIVITKA KAO VODIČ KROZ RJEŠAVANJE 
REKLAMACIJE I SAMO-EDUKACIJE (reklamacijski obrazci, letak „Reklamacije“, Letak o Sudovima časti sa reklamacijskim obrascima u WORD-u, 



najnoviji Pročišćeni tekst Zakona o zaštitu potrošača 2013.godine, Word Brošura „Prava potrošača i kako ih ostvariti, web-adrese „Prijave i upite“ 
Državnog Inspektoratu, E-žalbe HAKOM, AZOP-a, HAH )   

 

 

Uz savjete, naputke i informacije date potrošačima-pozivateljima, u ovaj obrazac se upisuju i potrošači kojima se zakazuje termin za razgovor 

sa ekspertima-savjetnicima. 



Oko 40% potrošača-pozivatelja, posebice oni koji imaju složenije probleme ili pitanja za eksperte-

savjetnike rješavanje reklamacija nastavljaju u uredu Savjetovališta. 

Manji dio potrošača-pozivatelja nastoji ostati anoniman, te u registracijskim obrascima imamo samo njihove kontakt telefone koji nam ipak 

omogućavaju kontakt s njima kako bismo saznali podatke o tijeku rješavanja njihovih reklamacija. 

Pozive potrošača zaprimamo  preko jedne  telefonske linije, a novinara i institucija (nositelja zaštite 

potrošača) preko 2 do 3 mobitela, tijekom i izvan radnoga vremena. 

Ovakav način savjetovanja potrošača držimo MANJE  učinkovitim u odnosu na ostale metode 

savjetovanja jer, i pored prosječnog razgovora od 10 do čak 65 minuta po pozivatelju, nismo posve 

sigurni je li potrošač sve što mu je rečeno ispravno zabilježio i razumio. Kako bi se smanjio rizik ovakva 

problema, svakoga od pozivatelja tražimo podatak ima li faks, pristup internetu ili e-mail adresu, kako 

bismo mu odaslali dokumente potrebne za rješavanje reklamacije ili kako bi na web-portalu mogao naći 

potrebne podatke, propise, adrese i opise precedura za rješavanje reklamacije ili ga uputimo na banner 

CISZP „Prijave i upiti  potrošača“ na našem portalu www.potrosac.hr  

Raščlamba vremena i dana u tjednu kada potrošači nazivaju kako bi dobili savjet, ukazuju na činjenicu kako potrošači zovu 
subotom, nedjeljom, blagdanima, rano ujutro, pa i poslije 20.00 sati navečer i ostavljaju poruke na telefonskoj sekretarici. Nisu rijetki 
slučajevi da nas potrošači za savjet i informaciju zaustavljaju na ulici, u trgovinama, tramvaju ili na tržnici.  
 

 

Istraživanja  kazuju kako građani-potrošača dobne grupe od 25 – 45 godina,  
OKRENULI SU SE PREMA SOCIJALNIM MREŽAMA kao komunikacijski kanali prema privatnim, 

osobama, institucijama i trgovaca !!! 
 

 

http://www.potrosac.hr/


Struktura savjeta i informacija danih putem telefona po mjesecima i područjima zaštite potrošača prikazani su u tabeli 

„STATISTIKA RADA SAVJETOVALIŠTA“ – na kraju Izvješća 

Savjetovanje kroz izravan razgovor i rad s potrošačima  
u uredu Savjetovališta  
 
Nositelji:  
- voditelj Savjetovališta  

- Savjetnica za opća prava potrošača, trgovinu, obrtničke i komunalne usluge, ujedno zamjenica Voditelja savjetovališta  

- Tajnik Savjetovališta i  savjetnik za opća prava potrošača, elektroničke komunikacije, trgovinu 

- Ekspert-savjetnik za telekomunikacijske usluge  

- Ekspert-savjetnik za kupce električne energije  

- Ekspert –savjetnica, dipl.pravnik - odvjetnica 

- Educirani volonteri  
 
Metodologija savjetovanja, informiranja i edukacije:  
- svaki od potrošača (kupaca, korisnika javnih usluga) u Savjetovalištu je uz pomoć djelatnika Savjetovališta popunio EU «Obrazac za priružbe 

potrošača» + oko 25 različitih specijalističkih reklamacijskih obrazaca  

- nakon ispunjavanja obrasca dobio je naputak (1), na koju(e) adresu(e) treba poslati popunjenji Obrazac pritužbe s pripadajućom 

dokumentacijom kojom potrošač podupire  svoju reklamaciju (preporučeno s povratnicom) i (2) edukacijske materijale iz Biblioteke «Potrošač» i 
izvatke iz zakona (podzakonskih akata) nužnih za rješavanje reklamacije  
- svakom se potrošaču, posebice onima koji imaju složenije slučajeve kršenja prava potrošača, ponudi  i mogućnost da svoj problem zbog 
pouke drugima, ispričaju za neki od medija. Oko 50% njih iskazalo je spremnost za razgovor s novinarima, što je, osim u jednom slučaju 
ubrzalo rješavanje reklamacije  

- U složenijim slučajevima kršenja dobrih poslovnih običaja ili propisa kojima se uređuje područje zaštite potrošača , a kako bi se ubrzao i 

pospješio proces rješavanja reklamacija potrošača, za stručna mišljenja službenim dopisima tražili smo od:  

 

a) Državnog inspektorata  

b) HERA-u 

c) HURA  

d) AZOP  

e) HAH  

f) MFIN  



g) HNB  (Odjel za zaštitu potrošača) 

i) Hrvatskog zavoda za javno zdravlje  

j) HAKOM  

k) Korporatrivne sektore providera elektroničkih komunikacija  

l) Službe za brigu o kupcima velikih trgovačkih centara i sl.  
 
Dio upita i reklamacija pacijenata (korisnika zdravstvenih usluga) rješavaju i djelatnici Savjetovališta prema propisima iz područja zdravstva, 
putem publikacije „Zdravstvene usluge u sustavu zaštitu potrošača“. Dio pacijenata (1) upućeni na „Bijeli telefon 0800 200 063 ili (2) na 
županijska Povjerenstva za zaštitu potrošača.  
 

Ovakav oblik Savjetovanja potrošača smatramo najučinkovitijim, jer uz davanje detaljnoga 

naputka potrošaču glede rješavanja njegove reklamacije ili pritužbe, stvaraju nam se uvjeti za edukaciju i 
detaljnije informiranje potrošača, čime se postupno podiže postotak aktivnih potrošača. Prosječno 
trajanje ovoga modela savjetovanja tijekom 2013. godine bilježimo trend rasta toga vremena – od 25 do 
70 minuta.!!! Zbog sve složenije (pravno-tehničke) reklamacije !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GALERIJA SLIKA IZ DNEVNOG RADA SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA  
U 

ZAGREBAČKOJ REGIJI 
 

    
 
 
Ida Kovačić + studentica prava             Uobičajena dnevna slika u Savjetovalištu                                           Mate Dabčević, volonter, daje savjet 
Odgovara na upite putem CISZP                                                                                                                      potrošača iz područja trgovine ili 
Ili e-mailom, dok Igor Vujović daje                                                                                                                     komunalnih usluga  
savjet na složene upite potrošača 



 

  
 

   
 



 

   
 

   
 



 

 

 
 
 
Ida Kovačić i Anita Tkalčević,  
daju savjet gospođi za složenu  pravno-tehničku reklamaciju (upita) 
i 
njihov rad prati  studentica prava i bilježi proceduru, etape savjetovanja i 
tumačenje propisa koji se odnosi na upite potrošača    

   

 
Iz sklopa svih reklamacija i pritužbi zbog kojih su potrošači savjet tražili u uredu Savjetovališta, nekoliko ih, obzirom na duljinu procesa 
rješavanja reklamacija, držimo potrebnim istaknuti slijedeće probleme:  
1. Nakon što su se potrošači navikli da im u Savjetovalištu na raspolaganju stoji 3 savjetnika za ugovorne odnose, rapidno raste broj onih koji 
traže savjete, informacije i poduku o NAČINU PROVEDBE „OVRŠNOG ZAKONA“, o izboru kredita, o leasingu, svim vrstama kamatnih stopa i 
slično, što naglašava potrebu što žurnije:  
 
a) Uspostave (izgradnje) višerazinskog sustava zaštite potrošača korisnika financijskih i bankarskih usluga, te usluga osiguranja  

 
 

b) KONAČNO „DEFINIRATI SVE DETALJE PROVEDBE „OVRŠNOG ZAKONA“ I POSTUPKA 



RJEŠAVANJA PROBLEMA I REKLAMACIJA POTROŠAČA KOJI SU DOBILI RJEŠENJE O OVRSI, JER 
JE OVO PODRUČJE OBILJEŽILO RAD SAVJETOVALIŠTA TE SUOČAVA S PROBLEMOM O MODELU   
PROVEDBE „OVRŠNOG ZAKONA“ IZ 2010.  I 2012. JOŠ UVIJEK SE NIJE UHODAO I PREVIŠE JE 
RAZLIČITIH TUMAČENJA ZAKONA NA ŠTETU GRAĐANA !!!  
 
c) POSTOJI PUNO POKAZATELJA (KONKRETNIH SLUČAJEVA) DA SE OVRŠNI ZAKON 
ZLOUPOTREBLJAVA ZA SPORNE NAPLATE KROZ IZBJEGAVANJA DOSTAVE NA TOČNU ADRESU, 
ILI DOSTAVE PRIJEDLOGA OVRHE UOPĆE NEMA!  
 
c)  TRAŽILI SMO ŽURNU REALIZACIJU OKRUGLOG STOLA „NOVI OVRŠNI ZAKON – ISKUSTVA, 
IZAZOVI I DEFINIRANJE ISTOVJETNE PROCEDURE RJEŠAVANJA REKLAMACIJE POTROŠAČA, 
POJEDNOSTAVLJENJE I SMANJENJE TROŠKOVA OVRŠNOG POSTUPKA“ – NAKON 4 OTVORENIH 
PISAMA IMALI SMO (Mr.c. Ilija Rkman) SUDJELOVATI U RADU  OKRUGLOG STOLA U MINISTARSTVU 
(prezentacija naših amandmana i prijedloga na Nacrt prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama 
Ovršnog zakona + 5 replika + razgovor s Ministrom o „dijagnozi“ – niska pravna pismenost prosječnog 
građana i načina izlaska iz toga začaranog kruga) 

 

 
OTVORENA PISMA „POTROŠAČA“ MINISTRU PRAVOSUĐA 
 
28.12.2013. 13:41,  

Poslovni.hr - http://www.poslovni.hr/hrvatska/procitajte-pismo-predsjednika-saveza-potrosaca-ministru-pravosua-225779  
 
26.2.2013. 12:55  
Poslovni.hr - http://www.poslovni.hr/hrvatska/drustvo-potrosac-trazi-smanjenje-troskova-ovrhe-231926 
Društvo 'Potrošač' traži smanjenje troškova ovrhe 
 
Datum: utorak, 26. ožujka 2013. u 14:19 - Pročitajte otvoreno pismo udruge Potrošač upućeno Vladi i HNB-u 
Ovršni zakon kao Damoklov mač inducirao je strah među građanima koji se svakodnevno pitaju 'hoće li me iz ZASJEDE sačekati neki 
Prijedlog ili Rješenje o ovrsi', što stvara ozračje posvemašne pravne nesigurnosti 
http://www.dnevno.hr/novac/82483-procitajte-otvoreno-pismo-udruge-potrosac-upuceno-vladi-i-hnb-u.html 

http://www.poslovni.hr/autor/poslovnihr-34
http://www.poslovni.hr/hrvatska/procitajte-pismo-predsjednika-saveza-potrosaca-ministru-pravosua-225779
http://www.dnevno.hr/novac/82483-procitajte-otvoreno-pismo-udruge-potrosac-upuceno-vladi-i-hnb-u.html


 
Stoga, Društvo „Potrošač“, danas, 3 mjeseca uoči ulaska RH u članstvo u EU, predlaže Vam sljedeće: 
 
dopunu „Ovršnog zakona“ sa odredbom da „svaki građanin može otvoriti zaštićeni pod-račun na koje bi tvrtke i HZMO usmjeravali dio plaće ili 
mirovine na zaštićeni račun sukladno članku 172. Ovršnog zakona (Preporuke 5. i 6. Savjeta i Vijeća Predsjednika RH) 
OVRŠNI POSTUPAK UČINITI TRANSPARENTNIJIM 
ZAUSTAVITI PRAKSU ODUGOVLAČENJA OVRŠNOG POSTUPKA I POGODOVANJE OVRHOVODITELJIMA 
SMANJITI TROŠKOVE OVRŠNOG POSTUPKA 
DEFINIRATI PRECIZAN ODNOS „OVRŠNOG ZAKONA“ I ODJELJKA „ZASTARE“ IZ ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA 
TRAŽIMO SKLOPNU POTPORU I PARTNERSTVO S MINISTARSTVOM TIJEKOM RJEŠAVANJA PREVELIKOG BROJA POTROŠAČKIH 
OVRŠNIH PREDMETA 
TRAŽIMO SKLOPNU POTPORU (financijsku i stručnu) I PARTNESTVO S HNB, MINISTARSTVOM FINACIJA I VLADOM RH SA CILJEM 
NASTAVKA KAMPANJE „IZGRADNJE FINACIJSKE PISMENOSTI GRAĐANA RH“ (16. preporuka Savjeta i Vijeća Predsjednika RH) 
TRAŽIMO ŽURNO DONOŠENJE HRVATSKOG „ZAKONA O OSOBNOM STEČAJU“ (1. preporuka Savjeta i Vijeća Predsjednika RH) 
Sukladno kazanom, PREDLAŽEMO tijekom travnja 2013. godine da zajedno s Ministarstvom Pravosuđa, Finacija i HNB-om tijekom travnja 
organiziramo Okrugli stol „OVRŠNI ZAKON – ISKUSTVA, PRIJEPORI I IZAZOVI: KAKO PODIĆI PRAVNU ZAŠTITU GRAĐANA TIJEKOM 
OVRŠNOG POSTUPKA “ KAO ODGOVOR NA ČINJENICU „SIROMAŠTVO, DUŽNIČKA KRIZA GRAĐANA I JAČANJE DRUŠTVENE 
ODGOVORNOSTIMA I SOLIDARNOSTI “ 
 
Srijeda, 22. 5. 2013. u 16:26  
"4. otvoreno pismo: Redefiniranje modela provedbe i smanjenje troškova ovrhe kao odgovor na siromaštvo i dužničku krizu građana  (Otvoreno 
pismo Predsjedniku Vlade RH, HNB, Ministru pravosuđa i Ministru financija) 
http://www.24sata.hr/pametnakuna/blokirano-preko-225-tisuca-racuna-graana-rh-316078  
 
Medijske poruke iz Savjetovališta: 

Okrutna naplata dugova: Ministru Miljeniću stižu apeli da promijeni pravila ovrhe 

Ovrhe oko vrata: Svaki deseti građanin ne može platiti račune! 

OVRHE postaju DOMOKLOV MAČ SVAKODNEVNO NAD GLAVAMA SVAKOGA GRAĐANA !!! 
 
 
 

http://www.24sata.hr/pametnakuna/blokirano-preko-225-tisuca-racuna-graana-rh-316078


 
U međuvremenu, ANITA TKALČEVIĆ je pripremila priručnik: 
 

 

 

Osnovni pojmovi i postupak prilikom primitka RJEŠENJA O OVRSI 

Ovaj priručnik je objavljen: 

a) Na web-portalu www.potrosac.hr 

b) Na web-portalu www.rozp.hr  

c) Na Facebook profila Društva „Potrošač“ (prvo i dopunjeno izdanje) 

Predstavljen je dva puta u TV-emisiji „ZOOM“ TVZ1 

 

 

 
 

ON – LINE SAVJETOVANJE  
 

Nositelji:  
- voditelj Savjetovališta i savjetnik 

- Predsjednica Društva «Potrošač» - zamjenica Voditelja Savjetovališta  

- Tajnik Savjetovališta i savjetnik 

- Ekspert-savjetnik za telekomunikacijske usluge  

- Savjetnica za ugovorne odnose  

- Ekspert-savjetnik za kupce električne energije 

http://potrosac.hr/index.php/2-uncategorised/21-osnovni-pojmovi-i-postupak-prilikom-primitka-rjesenja-o-ovrsi
http://www.potrosac.hr/
http://www.rozp.hr/


- Educirani volonteri (2 upravne pravnice, apsoloventica Pravnog fakulteta i mentorica u Pravnoj klinici, te volonter, dipl. oec sa 10-
godina iskustva – specijalist za opća prava potrošača i komunalne usluge)   
 
Ovaj oblik savjetovanja realizirali smo na TRI načina:  
- putem CISZP  

- putem klasičnog outlook/inbox potrosac@zg.t-com.hr  ili gmail.com (pojedinačno savjetovanje još uvijek, jer potrošači još uvijek 
šalju svoje reklamacije i upite , u pitanju je višegodišnja navika ). Neovisno što smo stavili upozorbu na našem portalu 
www.potrosac.hr  
- od rujna 2012. godine i putem 2  Facebook Profila Društva „Potrošač“ (detaljnije u nastavku izvješću), te 
- Twitter stranicu Društva „Potrošač“ (Prilog br.2) 
 
 
Tijekom 2013. godine zabilježili smo drastični rast  broja e-mail prijava, upita, reklamacija iako smo ih 
upućivali na CISZP ili na on-line prijavu Državnog inspektoratu. Međutim, potrošači su tražili ŽURNI 
ODGOVOR, POJAŠNJENJE I INFROMACIJU !!!  
 

*********** 

Prema preporukama iz EU uveli smo Facebook Profile Društva „Potrošač“ http://www.facebook.com/Potrosac.hr?ref=hl koji 

koristimo kao novi komunikacijski medij za: 

a) dvosmjerno komuniciranje sa potrošačima  

b) gotovo dnevno postavljamo postove (priloge) s aktualnim informacijama o  „pojavama na tržištima“, komentar, naputak, 

edukacijski privitak (KOLEKTIVNO INFORMIRANJE, PODUKA I SAVJETOVANJE POTROŠAČA 

c) Na Facebook dobivamo i veći broj upita i prijava (reklamacije). Iako smo upozorili  kako Facebook NIJE virtualni prostor za 

savjetovanje, ipak smo odgovorili na upite građana i dali im savjete, preporuke i pozvali ih u Savjetovalište sa 

dokumentacijom sa ciljem rješavanja reklamacija i upite  

d) Detaljni učinak našeg Facebook Profila prikazujemo i njegovu statistiku (u privitku) 

mailto:potrosac@zg.t-com.hr
http://www.potrosac.hr/
http://www.facebook.com/Potrosac.hr?ref=hl


KOLEKTIVNO SAVJETOVANJE POTROŠAČA (Prilog br. 3) 

 
BESPLATNO SAVJETOVANJE ODVJETNICE  

Dijana Kladar, mag.iur, odvjetica  
http://www.linkedin.com/pub/dijana-kladar/17/69a/152  
https://www.facebook.com/dijanakladar.drustvopotrosac  
 

Svaki četvrtak, 15:00 – 17:00 (18:00) 
 

 Primjer savjetovanja odvjetnice Dijane Kladar, mag.iur 

http://www.linkedin.com/pub/dijana-kladar/17/69a/152
https://www.facebook.com/dijanakladar.drustvopotrosac


 
- Obavijest o ovom načinu savjetovanja potrošača objavljen je na Facebook (svaku srijedu prije savjetovanja) 
- Započela je provedba ovog načina savjetovanja potrošača u drugom tjednu studenog 2013. 
- Građani dolaze sa najsloženijim  slučajevima ovrhe (prije suda ili tijekom sudske procedure), vlasnička prava, zaštita 

intelektualnog  vlasništva, krađe identiteta, imovinska prava i sl. 
- Savjetovanje traje od 2,5 do 3 sata  
- Broj stranaka raste od 5, na početku,  do 15 (u siječnju 2014. svaki četvrtak se rješava upite građana raste do prosječnih 18 

potrošača-stranaka) 
- Tijekom studenog i prosinca je realizirano 70 savjetovanja (5+10+10+15+15+15) !!! 
- Tijekom ovog načina savjetovanja potrošača je potvrdila naša dijagnoza „NISKA RAZINA PRAVNE PISMENOSTI 

GRAĐANA !!!“ 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, INTEGRACIJA U DIGITALNO DRUŠTVO  

Ex-ante evaluacija 

Temeljem zaključaka definiranih tijekom (1) rješavanja reklamacija korisnika novih elektroničkih komunikacija u Savjetovališta i (2)  

rješavanje 2.522 drugostupanjske reklamacije korisnika svih vrsta elektroničkih komunikacija u razdoblju siječanj-svibanj 2013. 

godine postavili smo dijagnozu "upozoravajuće niska razina pismenosti korisnika elektroničkih komunikacija 

srednje i starije populacije (od 40 godina na više)“ 

Sukladno ovoj dijagnozi i zaključcima ex-ante evaluacije odlučili smo prijaviti projekt "Integracija u digitalno društvo i društvo 

znanja".Naime, držimo imperativom aktualnog trenutka (danas i sutra) kroz ovaj projekt provesti "ubrzanu izgradnju pismenosti 

korisnika elektroničkih komunikacija svih dobnih kategorija u RH".  

Ova zadaća posebice postaje značajna nakon ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, kada se pred sve korisnike 

elektroničkih komunikacija postavljaju izazovi iz Desetog pregovaračkog poglavlja "Informacijsko društvo i mediji".  

Tijekom realizacije ovoga projekta "Integracija u digitalno društvo i društvo znanja" planiramo pokrenuti edukacijsku 

kampanju "Ubrzana izgradnja pismenosti korisnika elektroničkih komunikacija svih dobnih kategorija u RH" u Gradu Zagrebu i 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj (ciljno područje realizacije projekta s 1,6 milijuna odraslih potrošača kao ciljna skupina) kao preduvjet 



uključivanja korisnika elektroničkih komunikacija u "moderno informacijsko društvo" koje donosi velike promjene nakon ulaska 

Hrvatske u članstvo EU (elektroničke komunikacije, internet, računalna zaštita, nove mobilne komunikacije, e-poslovanje, 

elektronički potpis, europski broj hitne službe, europska audiovizualna baština, korištenje socijalnih mreža, digitalna prava građana). 

Kroz provedbu ove kampanje planiramo stvoriti višu razinu pismenosti svih korisnika elektroničkih komunikacija kao preduvjet za 

UBRZANU INTEGRACIJU U DIGITALNO DRUŠTVO I DRUŠTVO ZNANJA! 

OSNOVNI CILJEVI BUDUĆE KAMPANJE PODIZANJA PISMENOSTI KORISNIKA ELEKTRONIČKIH 

KOMUNIKACIJA  

1. Izgradnja više razine pismenosti hrvatskih građana - korisnika svih elektroničkih komunikacija 

2. Educiranje i poticanje građana u ciljnoj skupini - korisnika svih elektorničkih komunikacija sa ciljem uključivanja u (1) 

informacijsko društvo, (2) društvo znanja, (3) digitalno društvo. 

3. Poticanje učinkovitog korištenja interneta kao izvorište znanja i kao propusnica za ulazak u globalno društvo znanja 

4. Poticanje korištenja društvenih mreža (Facebook, Twitter i LinkedIn) kao virtulani alat za (1) ostvarivanje društvenih i 

poslovnih kontakata, (2) razmjenu informacija, iskustava, znanja i poslovnih ideja, te (3) uključivanje profesionalnih mreža 

kao mogućnost razmjene znanja, vještina, dobivanja novoga posla i financijskih potpora za vlastite poslovne poduhvate. 

5. Tijekom provedbe projekta planiramo objasniti svim korisnicima elektroničkih komunikacija i poučiti ih o svim pojmovima iz 

područja modernih elektroničkih komunikacija: podatkovni promet (1kB, 1MB, 1GB, 1TB, 1EB, 1ZB, 1YB), prekoračenje 

podatkovnog prometa, načelo pravednosti, osiguranje naplate, osobni limit potrošnje, roaming, roaming u graničnom pojasu, 

razlika između SMS i MMS, WiFi mreža, Android, računalna sigurnost interneta i mobilnog uređaja, Smart mobilni uređaji, 

SIM kartica, djeca i internet, djeca i Smart mobilni uređaji, IT nedisciplina, korištenje radijske frekvencije, GPRS prijenos 

podataka, kako sklopiti ili raskinuti pretplatnički odnos, reklamacijski postupak, Prepaid i Postpaid, usluge s posebnom 

tarifom, pravna i korisnička pozicija građana RH nakon ulaska u EU, elektronički potpis, računalni nametci, kako prepoznati 

lažne Facebook profile, opasnosti e-mail-ova koje često dobivamo iz Nigerije i brojnih egzotičnih destinacija, e-poslovanje... 



6. Razbiti strah i ohrabriti korisnike interneta na području e-poslovanja (on-line shopping, e-banking, on-line sklapanje ugovora, 

e-Hrvatska i e-Uprava...) sa ciljem podizanja postotka građana koji će koristiti sve oblike e-poslovanja i pri tome upozoriti na 

potencijalne rizike zbog hakiranja i osobnog računala ili kućne (uredske) mreže ili Smart mobilnog uređaja. 

7. Nakon ulaska Hrvatske u članstvo EU plnairamo upoznati korisnike interneta na području korištenja sadržaja You Tube-a i 

You Tube music. Ovo prije svega nakon otvaranja ureda You Tube-a u Hrvatskoj postaje aktualno pitanje "zaštite 

intelektualnog vlasništva" sadržaja na internetu. 

POTROŠAČKI KUTAK: 
 

 
 
 



U sklopu Savjetovališta uredili smo „POTROŠAČKI EDUKACIJSKI KUTAK“ za tri sklopna područja: 
 

- Opća prava potrošača  
- Reklamacijska procedura 
- Financijske usluge  
- Energetska učinkovitost i zaštita okoliša  

 
„POTROŠAČKI KUTAK“ sadržava bogatu edukacijsku biblioteku sa (1) pet tematskih INFO-TEKA, (2) publikacijama na hrvatskom i 
engleskom jeziku. 
Kutak koriste (1) potrošači koji dolaze u Savjetovalište i (2) studenti koji rade Diplomske i seminarske radove. 
 

    
 
 

   



 

 
 
 



ISTRAŽIVANJA KOJE PROVEDENA KROZ REALIZACIJE PROGRAMA I OPERATIVNOG PLANA SAVJETOVALIŠTA ZA 
2013. GODINU  
 

Od koga ćete zatražiti savjet za ostvarivanje svojih potrošačkih prava? 

(izvor: www.potrosac.hr)  -  Provedba ovog on-line istraživanje je nastavljeno i početkom 2014. godine  

- Od lokalne samouprave - 0% 

- Od trgovca - 1.3% 

- Od udruga za zaštitu potrošača - 98.8% 

- Od pravosudnih tijela - 0% 

- Od tijela državnog nadzora - 0% 

 

OSTVARUJETE LI VAŠE PRAVO DOBIVANJA ODGOVORA NA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I PRIJEDLOGE 
JAVNIH TIJELA (Ustav Republike Hrvatske , Članak 46. „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, 
davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.“ ) 

(izvor: www.potrosac.hr)) 

Nikada ne dobivam odgovor 

39,2% ...................................................................................................542 

Do 3 mjeseca 

10,4 %...................................................................................................144 

Nakon jedne godine 

6,8%........................................................................................................94 

http://www.potrosac.hr/


Do jednu godinu dana 

6,8%........................................................................................................94 

Do 9 mjeseci 

2,7%........................................................................................................37 

Do 6 mjeseci 

6,8%........................................................................................................94 

Do 30 dana 

6,8%.........................................................................................................94 

Do 15 dana 

5,4%..........................................................................................................75 

Do 8 dana 

6,8%..........................................................................................................94 

Ne znam 

8,1%.........................................................................................................122 

Nemam mišljenje 

0,5%.............................................................................................................7 

  

Broj odgovora: 1.397 

Prvi odgovor: Petak, 11. Siječnja 2013 u 15:00 

Zadnji odgovor: Utorak, 4. Lipnja 2013. u 16:15 

  



STATISTIKA  SAVJETOVALIŠTA 2013.  
 
Broj pruženih savjeta potrošačima u Savjetovalištu za zaštitu potrošača Društva “Potrošač” Zagreb  
u razdoblju siječanj-prosinac 2013 
 

Ovrhe Javne usluge  Trgovina  Financijske usluge, 
bankarski proizvodi 
i osiguranje   

 
Novinari  

 
O s t a l o  

 
1.078 
13,51% 

 
1.795 
22,50% 

 
1.611 
20,18% 

 
236 
2,95% 

 
289 
3,61% 

 
2.972 
37,24% 

 

U K U P N O ………………………………………………………………………….7.981 
 

 
Specificirana Statistika u Prilogu br. 4 (Excel)  

+ 
 

UČINCI KOLEKTIVNOG SAVJETOVANJE (Prilog br. 3) 
 
 


