
15 godina Hrvatske udruge za zaštitu potrošača 
Članice Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske: 

HUZP – Zagreb, HUZP – Slavonski Brod, «Dalmatinski potrošač» Split, «Dubrovački potrošač» Dubrovnik, «Šibenski 
potrošač» Šibenik, Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora, Udruga za zaštitu potrošača komunalne djelatnosti 
– Solin i «Zadarski potrošač» Zadar, Potrošački centar Rijeka, Klub potrošača Vodice, Međimurski – Potrošač Čakovec, 
Centar za edukaciju  informiranje potrošača Bilje, Potrošač-Varaždin, Varaždin, Udruga korisnika toplane „Blatine“-
Split 
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Poštovani gospodine  Predsjedniče Vlade, 
 
dana 27.studenoga 2013.g. poslali smo vam dopis u kojem smo naveli kako su naši 
građani opterećeni ovrhama, a ono što je najveći problem je da tvrtke u državnom 
vlasništvu npr Hrvatska radio televizija naplaćuju ovrhe preko odvjetničkih ureda. 
 
Naš dopis proslijedili ste Ministarstvu financija i pravosuđa koji su odgovorili da je to 
po zakonu. Nije problem je li to po zakonu već da se utjeruju dugovi putem 
odvjetničkih kuća, što se u krajnjem sve naplati od potrošača , a te tvrtke imaju svoju 
pravnu službu i sve bi bilo jeftinije za potrošača. 
 
Potrošači često nemaju za kruh pa ne plate HRT pristojbu, a kada se napravi ovrha 
putem odvjetnika troškovi su i do 10 (deset) puta veći nego što je jedna mjesečna 
neplaćena pristojba. 
Da je ovrha provedena putem vlastite pravne službe konačni trošak za potrošača bio 
bi možda smo 3 (tri )puta veći. 
 
Možete li Vi gospodine predsjedniče Hrvatske Vlade koja je ujedno i vlasnik Hrvatske 
radio televizije narediti da se ovrhe rade putem vlastite pravne službe HRT-a jer i ti 
ljudi rade za plaću. 
 
 
  
 
 
S poštovanjem 
 
tajnik  HUZP-a 
 
Tomislav Lončar 
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