
 
 
Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske 
Dobra 1 
51 326 Vrbovsko 
         Novinarsko-nakladničko dioničko društvo
         Zvonimirova 20a, p.p. 130 
         51 000 Rijeka   
Vrbovsko, 18. ožujka 2021. 
 
 
Predmet: Zamolba za ispravak netočnih navoda  
 
Poštovani, 
 
U tiskanom izdanju od 16. ožujka 2021. na stranici 16 objavili ste članak pod naslovom Paripović: Glas potrošača mora 
se čuti koji potpisuje A. Kućel-Ilić, a u kojem navodite nekoliko netočnih navoda. Molimo Vas da objavite ispravak. 
 
U podnaslovu piše da je Opatija jedina jedinica lokalne samouprave koja svoje obaveze prema Zakonu o zaštiti 
potrošača i drugim zakonima koji reguliraju taj sektor odrađuje kako treba. Nije točno da je Opatija jedina jedinica lokalne 
samouprave koja svoje obaveze prema Zakonu o zaštiti potrošača i drugim zakonima koji reguliraju taj sektor odrađuje 
kako treba. Sa stopostotnom sigurnošću znamo da savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga sukladno čl. 
25. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača imaju Grad Vrbovsko i Općina Viškovo. Naime, imenovali smo predstavnike u Vijeće 
za zaštitu javnih usluga Grada Vrbovsko i u Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo. 
 
Spomenute Jedinice lokalne samouprave također podupiru i financijski podržavaju naš rad. U Općini Viškovo smo u 
studenom 2019. godine organizirali Konferenciju „New deal za potrošače“ za čije je održavanje Općina osigurala prostor 
i financijska sredstva za sufinanciranje. Na konferenciji sudjelovali su pročelnik Ureda primorsko-goranske županije 
Goran Petrc, načelnica Općine Viškovo Sanja Udović sa zamjenicima Snježanom Podobnik i Denisom Mladenićem , 
voditeljica Europskog potrošačkog centra u Republici Hrvatskoj Danijela Marković Krstić, iz Hrvatske regulatorne 
agencije za mrežne djelatnosti Božidar Ister i Gordana Kulišić, direktorica za financije i resurse Razvoje organizacije 
zaštite potrošača Sanja Keretić, zamjenik predsjednika Mreže potrošača Hrvatske Radovan Preložnjak, tajnik Društva 
Vukanovčar Željko Tomašić i iz Društva Potrošačica sudjelovale su predsjednica Ana Smoljak i zamjenica predsjednice 
Marija Perušić. 
 
Na Svjetski dan prava potrošača održali smo prigodni webinar na kojem je uz Društvo Potrošačica sudjelovala Udruga 
za pravu pomoć a koji je financijski podržao Grad Vrbovsko. U prosincu 2019. godine smo u Gradu Vrbovskom 
organizirali tribinu „Zaštita potrošača u EU“ za čije je održavanje Grad osigurao prostor.  
 
U članku ste citirali gosp. Paripovića koji kaže: „Jedina samo takva udruga na području PGž-a“. Udruga Potrošačica – 
društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske ima sjedište u Gradu Vrbovskom. Županija na čijem području imamo 
sjedište, Primorsko-goranska županija, je generalni pokrovitelj naše mrežne stranice potrosacica.hr. Također tijekom 
2019. i 2020. godine Primorsko-goranska županija je uz spomenute projekte financijski podržala i sljedeće naše projekte: 
„Osnove financijske pismenosti“, „Osviješteni potrošači“, „Zaštita potrošača“ i „Prava potrošača“. 
 
Pozivamo Vas da u subotu 20. ožujka ove godine dođete u Vrbovsko. Tada će zamjenica predsjednice Društva 
Potrošačica i moja malenkost na prostoru Gradske tržnice Grada Vrbovsko potrošačicama i potrošačima dijeliti brošure 
koje su izrađene zahvaljujući sufinanciranju Grada Vrbovsko i Primorsko-goranske županije.  
 
Za sve dodatne informacije ostajemo na raspolaganju. 
 
S poštovanjem, 
 

Predsjednica Društva Potrošačica 
v.r. Ana Smoljak, univ.spec.oec. 

 


