
 
Drage dame, draga gospodo, potrošačice i potrošači … Sve Vas lijepo pozdravljam i 
zahvaljujem Vam što ste se odazvali našem pozivu.  
 
 
Za Vas novinare je možda malo neobična presica, jer imamo drage goste, pa smo stoga ovo 
okupljanje nazvali „svečana konferencija za medije“, jer organizacijom želimo pokazati da je 
za zaštitu prava potrošača potrebno zajedništvo svih nositelja zaštite potrošača od Vlade RH 
preko jedinica lokalne i regionalne samouprave do nas udruga predstavnika potrošača. A 
nacionalni program zaštite potrošača u provedbi politike zaštite potrošača na određeni način 
uključuje i vas medije.  Pucanjem bilo koje karike u lancu, potrošači to osjete na svojim 
leđima. 
 
 
Ove godine odlučili smo se za zajedničko obilježavanje Svjetskog dana zaštite prava 
potrošača sa Društvom potrošača Međimurja iz razloga što smo krajem prošle godine i u jednoj 
i u drugoj udruzi napravili promjene koje su nas još više povezale. 
 
Bila je to izborna godina za nas i potaknuti željom da se ponovno pokrenemo i oživimo napravili 
smo izmjene u vodstvu organizacije, doduše stručnjakinje su ostale iste jer zašto nešto 
mijenjati ako je dobro? Jedino se raspodjela poslova malo promijenila. Tako sada ROZP ima 
jednu direktoricu umjesto prijašnje četiri, tu funkciju povjerili su meni i zahvaljujem na tome. 
Imenovali smo Upravno vijeće na čijem čelu je gospodin Željko Tomašić kao glavni tajnik 
ROZPA a stručne savjete crpimo od naših vrijednih savjetnica: 
 

1. Gospođe Branke Bišćan – savjetnice za ekonomiju razvoja, koja je ujedno predsjednica 
„MREŽICE“ – udruge za zaštitu potrošača grada Duga Resa 

2. Gospođe Sanje Keretić – savjetnice za zagovaranje i suradnju, koja zamjenica 
predsjednice Udruge za zaštitu prava potrošača "Varaždinski potrošač" Varaždin 

3. Gospođe Marine Novaković Matanić – savjetnice za zdravstvo i ekologiju, je 
predsjednica „KORANE“ – udruge za zaštitu potrošača grada Karlovca 

4. Gospođe Dijane Kladar – savjetnice za pravo i zakonitost i 
 
 
Naš glavni tajnik i sve naše savjetnice su dugogodišnji aktivisti u pokretu za zaštitu potrošača 
kako i  gospođa Kladar koja ima odvjetnički ured u Zagrebu, koji je posebno specijaliziran za 
prava potrošača. Tako da nedvojbeno imamo jedan vrlo sposoban i educiran tim za pružanje 
podrške udrugama za zaštitu potrošača koje već jesu naše članice a i spremni smo na suradnju 
sa novim udrugama koje nam se žele pridružiti. Jer naš cilj je okupiti, ako ne sve onda bar veći 
dio, udruga s područja cijele Republike Hrvatske, koje u svom području djelovanja imaju Zaštitu 
potrošača, u jedan jedinstveni savez kako bi se promovirali, zaštitili i zastupali interesi 
potrošača.    
 
Razvojna organizacija zaštite potrošača svojim članicama pruža svekoliku pomoć u radu,  u 
pripremi i provedbi projekata, pružanju stručnih savjeta, u komunikaciji s resornim 
Ministarstvom i Jedinicama lokalne i područne samouprave, organizira radionice i edukacije, 
te gratis postavlja i održava mrežne stranice udruga članica,  sve to s  ciljem da naši potrošači 
budu informirani i upoznati sa svojim pravima potrošača. 
  
Od ove godine opet smo preuzeli Projekt Trošilica Info, kojega je za nas na životu od 2016. 
godine održavalo Društvo potrošača Međimurja jer kako sam već spomenula Razvojna 
organizacija zaštite potrošača  malo je „mirovala“ a projekt Trošilica je jedan doista vrijedan 
projekt i isplatilo se održavati ga. Trošilica info je  prvi internetski portal na kojem možete 
pronaći sve informacije, vezane uz područje zaštite potrošača, na jednom mjestu.  U ovoj 
godini već smo se prijavili na nekoliko natječaja pa vjerujemo da ćemo dobivenim sredstvima 



naš portal još više osuvremeniti i obogatiti novim informacijama bitnim za sve potrošače kao i 
naše udruge i naše članice. 
 
Jedan od naših  ciljeva  je da Međimurska županija i Općina Selnica postanu nacionalni centar 
za osposobljavanje i edukaciju udruga za zaštitu potrošača, koji će imati regionalni karakter u 
Europskoj uniji, zato ćemo se fokusirati da se sve naše edukacije i seminari održe upravo ovdje 
u Selnici. 
 
Planiramo uskoro organizirati projekt „Potrošačka akademija“ kao godišnji skup svih 
zainteresiranih udruga za zaštitu potrošača Hrvatske za koji vjerujemo da će nas podržati u 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao resorno ministarstvo za zaštitu potrošača 
Vlade Republike Hrvatske.  
 
Sretan vam Svjetski Dan zaštite prava potrošača ! 
 

Gordana Lukić 


