
Odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na Sud časti HOK-a 
 
 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA 
(NN 41/14 i 110/15) 

 
 

IV. PROCESNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA 
 

Glava I. 
IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA 

 
Članak 105. 

(1) U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti 
Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za 
mirenje pri centrima za mirenje. 
(2) Postupak pred sudovima časti iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno 
Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri 
Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim 
nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača. 
(3) Mirenje pred centrima za mirenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno 
odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje iz 
stavka 1. ovoga članka. 
(4) Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost 
ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima 
pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke 
komore. 

 
 

V. INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE POTROŠAČA 
 

Glava I. 
NOSITELJI ZAŠTITE POTROŠAČA 

 
Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača 

 
Članak 125. 

(1) Vlada Republike Hrvatske odlukom osniva Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača 
(u daljnjem tekstu: Vijeće). 
 
2) Vijeće čine predstavnici ministarstva nadležnog za gospodarstvo, ministarstva 
nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ministarstva 
nadležnog za pomorstvo, promet i infrastrukturu, ministarstva nadležnog za zdravlje, 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske narodne banke, 
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske energetske regulatorne 
agencije, Vijeća za vodne usluge, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke 
komore, Hrvatske udruge poslodavaca, trgovačkog suda, udruga za zaštitu 
potrošača, jedinica lokalne samouprave na čijem se području provodi savjetovanje 



potrošača iz članka 132. ovoga Zakona i neovisni stručnjaci iz područja zaštite 
potrošača koji se imenuju na četiri godine.«. 
 
 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 145. 

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora dužne su u roku od šest 
mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga 
Zakona Pravilnik o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilnik Suda 
časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. 
 


