Ispis iz Registra udruga na dan 05.09.2017
Registarski broj : 04001304

OIB : 31280086950

Naziv: RAZVOJNA ORGANIZACIJA
ZAŠTITE POTROŠAČA
Sjedište: ZAGREBAČKA CESTA 145A,
Zagreb

Skraćeni naziv : ROZP
Datum upisa : 24.11.2011

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014):
Datum osnivačke
19.09.2011
skupštine:

DA

Status: AKTIVNA

Skupštine udruge
Datum održavanja

Tip skupštine

12.12.2015

Redovna skupština

10.12.2016

Izborna skupština

Osobe ovlaštene za zastupanje
Ime

Prezime

OIB

Funkcija

DIJANA

KLADAR

87690199812 PREDSJEDNICA

Početak
mandata

Kraj
mandata

10.12.2016

21.01.2019

Oblik udruživanja
SAVEZ UDRUGA

Ciljane skupine
071 POTROŠAČI
094 UDRUGE I GRAĐANSKE INICIJATIVE
Cilj
Opis:
Cilj ROZP je udruživanje i umrežavanje lokalnih i regionalnih udruga koje se bave problemima zaštite
potrošača kako bi se promovirali, \zaštitili i zastupali interesi potrošača u izradi i provedbi politike zaštite
potrošača Hrvatske te umrežavanjem s hrvatskim i međunarodnim udrugama i organizacijama za zaštitu
potrošača promovirati, zaštititi i zastupati interese udruga za zaštitu potrošača i potrošača Republike
Hrvatske i Europske unije pri institucijama Republike Hrvatske. Cilj ROZPa je udruživanje pravnih osoba
koje žele u svome radu poticati i razvijati potrošačka prava te raditi na daljnjem unapređenju potrošačke
politike u Republici Hrvatskoj.
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Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Opis:
Rad u centrima i uredima za zaštitu potrošača, temeljem potreba predvidenih Nacionalnim programom
zaštite potrošača i programima udruga članica,
pružanje uzajamne potpore udrugama članicama ROZP s ciljem ostvarivanja interesa udruga potrošača
na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini,
nastupanje u ime svojih članica, a na dobrobit potrošača, u javnosti, pred tijelima javne vlasti i drugim
tijelima, radi zajedničke zaštite interesa potrošača,
davanje mišljenja na prijedloge propisa koji mogu imati utjecaj na, potrošače,sudjelovanje predstavnika u
raspravama na sjednicama lokalne i regionalne uprave i samouprave koje su od interesa za potrošače,
uključivanje u provedbu školskih odgojnih programa osnovnog i srednjeg obrazovanja koji sadržavaju i
osnovna znanja i obVeze o pravima i zaštiti potrošača, promoviranje djelatnosti putem medija,
organiziranje savjetovanja, tribina, predavanja i drugih stručnih skupova te uvrštavanje u program radio i
TV emisija sa svrhom stručnog obrazovanja građana u području zaštite potrošača, objavljivanje liste
trgovaca koji su višekratno tijekom proteklih godinu dana oštetili potrošače ili svjesno prodavali proizvode
opasne po zdravlje i sigumost potrošača, poticanje stručnjaka na bavljenje problemima iz područja
zaštite potrošača na tržištu, aktivno sudjelovanje u aktivnostima hrvatskih i medunarodnih organizacija u
kojima je član ili ima svoje predstavnike u tim organizacijama, a sukladno njihovim statutima i
programima djelovanja, suradnja sa svim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje podupiru rad i ciljeve
djelovanja ROZP,suradnja s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama i institucijama koje imaju utjecaj
u područ ju zaštite potrošača svojim znanjem i i iskustvom, stalna suradnja s odgovarajućim tijelima
regionalne i lokalne samouprave kao i ostalim tijelima državne uprave na području zaštite
potrošača,obavljanje poslova na druge propisane načine, a koji se odnose na područje zaštite
potrošača,suradnja sa pravnim i fizičkim osobama radi poticanja razvoja i zaštite potrošačkih prava drugi
poslovi koji za cilj imaju promicanje potrošačkih i ljudskih prava.
Djelatnost

Razrada djelatnosti

7.7. Zaštita prava potrošača

-

Područja djelovanja
Opis:
ljudska prava, zaštita potrošača
Područje djelovanja(klasifikacija):
7. LJUDSKA PRAVA

Gospodarske djelatnosti
Opis:
Likvidator
Željko Tomašić, OIB: 79711865215
Statut
Naziv

Vrsta temeljnog akta

Tip

STATUT

STATUT

Izvorni dokument
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Datum donošenja
21.01.2015

Stranica 2/3

Naziv na stranim jezicima
Skraćeni naziv na stranim jezicima
Teritoriji djelovanja
Vrsta područja

Naziv područja

Država

HRVATSKA

Opis

Kontakt podaci
Mail: potrosac@rozp.hr
Web stranica: Telefon: Mobitel: 0994547404
Fax: Napomene
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama ( "NN" broj 74/14)
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