IZVJEŠĆE
O RADU SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
U ZAGREBAČKOJ REGIJI ZA 2014. GODINE

Društvo “Potrošač” je tijekom 2014. godine raliziralo (1) Ugovorne obveze sklopljen s
Ministarstvom gospodarstva, (2) prema Godišnjem operativnom plana rada i (3) Tjednim
rasporedom rada Savjetovališta za zaštitu potrošača u Zagrebačkoj regiji, te su (4) realizirani
planiranim Projektnim zadaćama i ciljevima Savjetovališta.
Naime, iako u Ugovoru o dodjeli nepovratnih sredstava za projekt «Savjetovalište za zaštitu
potrošača u Zagrebu za 2014. godinu», definirane su 4 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, isl.)
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 I (3) Deset temeljnih načela zaštite potrošača u EU.

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
.
Projektne i Ugovorne ciljeve i zadaće realizirali su:
Mr.sc. Ilija Rkman, savjetnik i Voditelj Savjetovališta za zaštitu potrošača
Igor Vujović, ing.tel, savjetnik i Predsjednik Društva „Potrošač“
Ida Kovačić, savjetnica
Marina Radaković, savjetnica
Dijana Kladar, mag.iur, odvjetnica i pravna savjetnica Društva „Potrošač“
Igor Mavrović, mag.ing.telekomunikacija
Mato Dabčević, volonter, specijalist za komunalne usluge i opća prava potrošača
Anita Tkalčević, apsolvent Pravnog fakulteta, volonterka, specijalist za opća prava
potrošača i ovhe
9. Ivica Kovačević, ing.el (povremeno)
10. Renato Bergles, ing.el. (povremeno)
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Tijekom provedbe ciljeva i zadaća iz Operativnog plana Savjetovališta za 2014. godinu
surađivali smo sa:
-

Gospodarskom inspekcijom Ministarstva gospodarstva
Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP)
Hrvatskim udruženjem društava za tržišno komuniciranje (HURA)
Sudom časti HGK
Sudom časti HOK

-

Povjerenstvima za rješavanje reklamacije potrošača (T-Com, Tele2, Iskon, HEP,
Hrvatska pošta, Zagrebački Holding d.o.o, .....)
Povjerenstvom za rješavanje reklamacija HOK
Medijima (HTV, HR2, Radio Sljeme, RTL TV, Nova TV, TVZ1, 24 sata)
IMCO (Odbor za zaštitu potrošača Europskog parlamenta)
ANEC (norme i standardi)

Tijekom realizacije Operativnog plana rada Savjetovališta i tijekom dnevnog rada s potrošačima
su otvorena nova sub-područja za zaštitu potrošača koje su definirale pojave na hrvatskom
tržištu roba i usluga:
-

-

-

Zloporaba osobnih podataka tijekom sklapanja štetnih ugovora od strane „trećih osoba“
(najčešće su „treće osobe“ sklapali štetne ugovore s teleoperatorima)
Spriječili smo kolektivnu prijevara web-shopa „Corbis“. Prevarenih potrošača su nam se
javljali tijekom cijele 2014. godine. Svi su dobili naputak o zaštitu njihovih pravnih i
finacijh prava. Ova web-prijevara je aktualizirana našu inicijativu „Potrošači traže žurnu
objavu liste provjerenih mrežnih stranica“
http://www.potrosac.hr/index.php/10-vijesti-sredina/32-potrosaci-traze-zurnu-objavuliste-provjerenih-mreznih-stranica
Kako čitati deklaracije prehrambenih proizvoda nakon supanju na snagu Zakon i
Pravilnik o informiranju potrošača hrane
Načini ostvarivanja Prava na jednostranog raskida ugovora sklopljenih o-line i izvan
poslovnih prostora trgovca (najveći broj takvih reklamacija potrošača se odnose (1) na
agencije koje sklapaju ugovore za RWE Hrvatska i (2) dio se odnosi na sklopljeni
ugovori (zaključnice) tijekom prezentacija, trgovine „od vrata do vrata“ i pokušaja
sklapanje ugovora i nuditi proizvode telefonom u kasnim večernjim satima ili u kućama
su same starije osobe (ovaj problem treba sustavnije istražiti jer ima previsoku razinu
prijevarnih radnji iz sklopa svih modela nepoštene poslovne prakse – prije zavaravajuća
i agresivna poslovna praksa)
Dvostruki standardi kvaliteti proizvodu između stare i nove EU
Nakon što smo otvorili „Potrošačka čitaonica i učionica energetske učinkovitost“ što nam
je otvoreno novo područje savjetovanje:
a) Kako odabrati rasvjetna tijela (LED, štedne ili halogene žarulje)
b) Nakon što je HTV1 prikazao TV-film „Paklene žarulje“ (odmah nakon 20:00) dobili
smo stotine pitanja:
(1) Je su li štedne opasne zdravlje ili ne? (prema zahtjevu zahtjevu većeg broja
potrošača postavili smo taj TV-film na Facebook profil Društva „Potrošač“.
Zabilježena je posjećenost toga posta na razini preko 5.000 čitanja)
(2) Kako zbrinuti i počistiti razbijenu štednu žarulju?.....?
c) Nečitljivost i nerumljivost energetskih certifikata
d) Kako izabrati toplinsku oblogu obiteljske kuće
e) Kapilarno vlaženje temelja višestambenih zgrada i pojava plijesni u prizemlju ili u
zadnjim etažama zgrada....

b)
DIO (naglašavamo DIO) trgovaca (prema definiciji iz članka 3. Zakona o zaštitu potrošača)
pokušavaju tumačili odredbe Zakona, Zakona o obveznim odnosima i ostalh propisa iz
područja zaštite,

C)

DRASTIČNO JE NARUŠEN BALANS GOSPODARSKIH INTERESA POTROŠAČA
(na njihovu štetu), S JEDNE STRANE, TE GOSPODARSKIH INTERESA TRGOVACA
(na štetu potrošača)

2014. GODINA JE BILA GODINA REKLAMACIJA IZ PODRUČJA OVRHA,
MATERIJALNI NEDOSTATCI NA TEHNIČKIH PROIZVODA I ELEKTRONIČKIM
KOMUNIKACIJAMA (detaljnije prikazano u grafičkim prikazima) !!!

STATISTIKA
SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ZA ZAŠTITU
POTROŠAČA U ZAGREBAČKOJ REGIJI
ZA
2014. GODINU
PODRUČJE NA KOJE SE POTROŠAČ ŽALI / 2014. GODINA

Javne
usluge

Trgovina

Ovrhe

Financijske
usluge

Novinari

Ostalo

2.710

5.026

1.196

417

309

1.107

UKUPNO ZA 2014. GODINU.............................................................................10.765
Što pokazuje povećanje broja savjeta od 34,88% (2.784 savjeta) prema 2013.
godini
Javne
usluge

Trgovina

Ovrhe

Financijske
usluge

Novinari

Ostalo

1.795

1.611

1.078

236

289

2.972

UKUPNO ZA 2013. GODINE .................................................................................. 7.981
Detaljni podatci su navedeni na nekoliko linkova:
http://www.savjetovaliste.potrosac.hr
http://www.savjetovaliste.potrosac.hr/index.php/potrosacki-savjetnik/korisni-savjeti
http://www.energetika.potrosac.hr
http://www.potrosac.hr

