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Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ministar g. Darko Horvat
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
ministar@mingo.hr
Poštovani gospodine ministre ,
mi nismo upućeni tko je iz Vašeg Ministarstva bio predlagač izmjena i dopuna Zakona o zaštiti
potrošača koje su objavljene u Narodnim novinama 14/2019.g.na što smo kao potrošači imali velike
primjedbe na dva sastanka radne grupe.
Kao i često puta do sada Vaše Ministarstvo je umjsto da pomogne potrošačima ili barem da budemo u
ravnopravnijem položaju prema trgovcima izmjenilo dosadašnji članak 25. koji je navodio da lokalna
zajednica mora imati predstavnika u Savjetu potrošača iz potrošačkih udruga. Sada je to promjenjeno
da to mora biti samo onda „ako (udruga potrošača) djeluje i ima sjedište na području jedinice
područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi predmetna jedinica lokalne
samouprave“.
Nažalost niti naša udruga, a vjerojatno niti druge udruge nemaju u svim županijama sjedišta pa taj dio
zaštite potrošača ostaje nepokriven i potrošačima su smanjena njihova prava na djelovanje u lokalnoj
zajednici kada govorimo o javnim uslugama čije cijene prihvaća lokalna zajednica.
Žalosno je da u svakim izmjenama i dopunama zakona potrošači se za nešto zakinu da slučajno
trgovcima ne bi bilo teže ili da ne bi trebali zaposliti nekog od nezaposleni ljudi sa Zavoda za
zapošljavanje.
Mi ne znamo koji je interes Ministarstva da tako djeluje jer smatramo da Ministarstvo treba biti jedan
regulator ravnopravnih odnosa.
Također molimo da svoje djelatnike uputite na poslovno komuniciranje te da je stvar kulture staviti svoj
potpis na dopis kao što ga stavljate Vi , ali i mi.
Mi ne komuniciramo s Ministarstvom već s ljudima koji su odgovorni za svoj posao.
U prilogu dostavljamo odgovor Vašeg Ministarstva voditelju naše Podružnice u Krapinssko zagorskoj
županiji.

S poštovanjem
tajnik HUZP-a
Tomislav Lončar
Prilog: kao u dopisu

Projekte zaštite potrošača novčano pomaže
Grad Zagreb
Nismo ovlašteni davati pravne savjete

Izmjenjen članak 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (NN14/19)
----- Original Message ----From: prava.potrosaca

Sent: Monday, May 13, 2019 11:17 AM
Subject: Upit za Udruge-Teritorijalno ustrojstvo-MINGO-Ponovno slanje 04032019

Poštovani ,
nastavno na Vaš upit o primjeni članka 5. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), očitujemo se
kako slijedi.
Sukladno odredbi stavka 3. članka 5. Zakona predstavnika udruge za zaštitu potrošača koji
sudjeluje u radu savjetodavnog tijela jedinice lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i
obvezama potrošača, imenuje udruga za zaštitu potrošača, ako djeluje i ima sjedište na
području jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi predmetna
jedinica lokalne samouprave.
Slijedom navedenog, udruge mogu sudjelovati samo u radu savjetodavnih tijela jedinica
lokalne samouprave koja odlučuju o pravima i obvezama potrošača koje se nalaze na
području županije u kojoj udruga ima sjedište. Također, ta udruga mora i djelovati na
području iste županije.
Vezano za pitanje sudjelovanja predstavnika podružnica udruga za zaštitu potrošača
u predmetnim tijelima, podružnica udruge koja ima svojstvo pravne osobe sukladno
predmetnoj odredbi može sudjelovati u radu predmetnog tijela u jedinici lokalne
samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača na području županije svog
registriranog sjedišta, ako ta podružnica djeluje na području jedinice lokalne samouprave u
kojoj se osniva savjetodavno tijelo.
S poštovanjem,
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts
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