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Broj:  

Karlovac, 20. ožujka 2014.  

 
 
 
 
Zarađuje li resorno ministarstvo na jadu potrošača? 

   Poznato je da u Hrvatskoj djeluju četiri savjetovališta za zaštitu potrošača. Do ove godine je postojao broj 

0800/400-408 u Ministarstvu gospodarstva kao besplatan poziv, tj. poziv je plaćao primatelj poziva i pored toga 

fiksni brojevi u savjetovalištima.  

Ove godine je uveden jedinstveni broj za savjetovališta 072/414-414, te je naloženo i od strane resornog 

ministarstva, da se taj broj mora vidno postaviti na web stranice udruga koje imaju savjetovalište. Na mrežnoj 

stranici Hrvatskog Telekoma su istaknuti uvjeti i cijene usluga. Pa tako piše da kod usluge s posebnom tarifom 

072 –Jedinstveni pristupni broj, Hrvatski Telekom omogućuje da je usluga dostupna unutar nacionalne 

nepokretne mreže Hrvatskog Telekoma. Pozivi se usmjeravaju, na primjer, prema najbližem odredištu (uredu), 

prema odredištu koje trenutačno radi ili prema središnjem odredištu. Pozivi prema usluzi sa posebnom tarifom 

072 u cijelosti se naplaćuju pozivatelju usluge. Korisnicima usluga drugih operatora, koji imaju potpisane 

korisničke ugovore sa drugim operatorima, nije moguć pristup uslugama Hrvatskog Telekoma sa 

numeracijom 07x osim hitnih službi.  Cijena uspostave poziva je 0,23 kn/po pozivu, a cijena minute razgovora je 

0,29 kn. Naizgled nije puno, ali ako se uzme prosjek trajanja razgovora, jer problem se rijetko može izreći u 

nekoliko rečenica,  od 10 minuta onda potrošača jedan besplatni savjet košta 3,13 kn. Što potrošači misle o tome, 

je sve manji broj poziva na taj broj, a naša je obaveza da informiramo potrošače. 

Savjetodavnu pomoć savjetovališta traže pretežno potrošači u velikom financijskim poteškoćama, zaključujemo 

da je ovo još jedna dodatna pljačka potrošača i što je najgore od onih koji imaju obvezu po Nacionalnom 

programu zaštite potrošača i Zakonu o zaštiti potrošača da štite interese potrošača. Potrošači više ne mogu dobiti 

savjetovalište koje žele, već se spajaju sa najbližim savjetovalištem, a kvaliteta savjeta se evidentno drastično 

razlikuje. Sve veći broj potrošača iz cijele Hrvatske traži savjetodavnu pomoć od Organizacije „ROZP“. Iako 

nemamo sredstava za organizaciju savjetodavne službe, volonterski pomažemo koliko znamo i možemo. 

Posebno je neprihvatljivo da ovaj cjenik nije istaknut pored jedinstvenog broja za savjete potrošačima 072/414-

414, te potrošači u svojoj naivnosti misle kako su dobili besplatne savjete! Potrošači koji su se nama javili su ljuti 

na savjetovališta, a ne znaju da je taj broj ugovorilo i odredilo resorno ministarstvo kao „pomoć“ potrošačima. 

Možda bi bilo dobro da nam resorno ministarstvo prestane pomagati, bilo bi lakše svima nama potrošačima. 
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