
KOJA JE TAJNA PROJEKTA ? Razdoblje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2022.
do 31. prosinca 2023. 

Udruga provodi ovaj projekt samostalno i na vlastitu odgovornost.

TAJNI KUPAC ZA ZAŠTITU PRAVA POTROŠAČA U PROCESU UVOĐENJA EURA U RH 

Angažira sve financijske, ljudske i materijalne resurse za provedbu projekta. 

Udruga Potrošački centar svaki mjesec prikuplja cijene i objavljuje informacije.

Cijene se preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji se
sastoji od šest znamenaka, odnosno 1 euro – 7,53450 kuna. Poslovni subjekti
mogu nakon preračunavanja iz kune u euro cijenu u euru zaokružiti naniže,
međutim zabranjeno je zaokruživanje naviše. To je u suprotnosti s pravilima
zaokruživanja i protivno je temeljnim načelima iz Zakona o uvođenju eura, a
osobito načelu zaštite potrošača. Tek nakon što se preračunaju iz kune u euro
primjenom fiksnog tečaja konverzije, cijene se mogu zaokružiti na najbliži cent.

Udruga Potrošački centar će pratiti kretanje cijena roba i usluga, dvojno
iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za robu i usluge te
ispravno preračunavanje i zaokruživanje cijena. Također, pratit će poštivanje
načela etičkog kodeksa poslovnih subjekata i telefonski će informirati
potrošače o uvođenju eura i provedbi projekta. Udruga će će pratiti 60
različitih roba i usluga na 12 prodajnih mjesta i 7 mjesta pružanja usluga,
odnosno udruga će projektom obuhvatiti Istarsku županiju, Primorsko-
goransku županiju i Ličko-senjsku županiju.

Projekt koji smo izradili za opće dobro građana prihvatila je Vlada Republike
Hrvatske na javnom natječaju. Želimo da građani znaju sve potrebno o procesu
uvođenja eura. Kako bi se ograničili negativni učinci uvođenja eura na kretanje
potrošačkih cijena i percepciju inflacije poduzimaju se mjere koje su se
pokazale učinkovitima u zemljama koje su već uvele euro. Ključno načelo
uvođenja eura je zaštita potrošača i zato potrošač ne smije biti u financijski
nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden.


