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PREDMET: Odluka o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih
usluga na području Grada Zlatara – prijedlog za donošenje
Temeljem ĉlanka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13), dostavlja se na raspravu i usvajanje
prijedlog Odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošaĉa javnih usluga na
podruĉju Grada Zlatara.
Prema ĉlanku 25. stavku 2. Zakona o zaštiti potrošaĉa („Narodne novine“ br.
41/14) jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave koja odluĉuje o pravima i
obvezama potrošaĉa javnih usluga dužna je osnovati savjetodavno tijelo u ĉijem sastavu
mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošaĉa ako djeluje na lokalnom podruĉju, te
donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i
nediskriminirajući naĉin.
Prema ĉlanku 25. stavku 8. Zakona o zaštiti potrošaĉa savjetodavno tijelo iz
stavka 2. financira tijelo koje ga osniva, sukladno svojim internim aktima.
Nastavno na prije navedeno predlaže se Gradskom vijeću donošenje akta u
prilogu.
GRADONAĈELNIK
Stanko Majdak

Prilog:
-

Prijedlog Odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošaĉa javnih
usluga na podruĉju Grada Zlatara

Na temelju ĉlanka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošaĉa (“Narodne novine”
41/14) i ĉlanka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ 36A/13) Gradsko vijeće Grada Zlatara na svojoj 13. sjednici, održanoj
___________2017. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga
na području Grada Zlatara
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjetodavno tijelo za zaštitu potrošaĉa javnih usluga
na podruĉju Grada Zlatara (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno savjetodavno tijelo
gradonaĉelnika i Gradskog vijeća Grada Zlatara.
Ĉlanak 2.
Savjet se osniva radi davanja prethodnog mišljenja gradonaĉelniku i Gradskom
vijeću Grada Zlatara kod donošenja odluka o pravima i obvezama potrošaĉa javnih
usluga o kojima odluĉuje Grad Zlatar. Svoje mišljenje Savjet daje na transparentan,
objektivan i nediskriminirajući naĉin.
Ĉlanak 3.
Savjet ima pet ĉlanova, od kojih je jedan predstavnik Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Zlatara, dva predstavnika Gradskog vijeća Grada Zlatara, jedan predstavnik
Obrtniĉke komore Krapinsko-zagorske župaije – Udruženja obrtnika Zlatar i jedan
predstavnik Udruge za zaštitu potrošaĉa ako djeluje na podruĉju Grada Zlatara, a koje
imenuje i razrješava posebnom odlukom gradonaĉelnik Grada Zlatara.
Predsjednik Savjeta je predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara.
Ĉlanak 4.
Savjet se imenuje na razdoblje od ĉetiri godine.
Ĉlanu Savjeta mandat može prestati i prije iste mandatnog razdoblja u slijedećim
sluĉajevima:
- danom zaprimanja pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan prestanka
ĉlanstva,
- danom razrješenja od strane gradonaĉelnika Grada Zlatara,
- smrću.
U sluĉajevima iz prethodnog stavka umjesto dosadašnjeg ĉlana Savjeta imenuje se
novi ĉlan kojemu mandat traje do isteka mandata preostalih ĉlanova Savjeta.
Ĉlanak 5.
Savjet radi na sjednicama.
Sjednicu saziva predsjednik koji predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja
sjednicom, te potpisuje akte koje donosi Savjet.
Ukoliko je predsjednik sprijeĉen, zamjenjuje ga ĉlan Savjeta kojeg ovlasti
predsjednik.

Predsjednik Savjeta dužan je sazvati sjednicu na pisani zahtjev gradonaĉelnika
Grada Zlatara ili predsjednika Gradskog vijeća Grada Zlatara ili na zahtjev većine
ĉlanova Savjeta i to u roku od najduže 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Savjeta ne postupi na naĉin propisan u prethodnom stavku,
sjednicu će sazvati gradonaĉelnik u daljnjem roku od pet dana.
Ĉlanak 6.
Savjet može pravovaljano odluĉivati ako je na sjednici nazoĉna većina svih
ĉlanova Savjeta, a odluĉuje većinom glasova nazoĉnih ĉlanova.
Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odluĉuje zakljuĉkom.
Ĉlanak 7.
O sjednicama Savjeta vodi se zapisnik kojeg vodi osoba koju za to zaduži
predsjedatelj sjednice.
U zapisnik se obvezno unosi nadnevak i mjesto održavanja sjednice, osobe koje
su prisustvovale sjednici, dnevni red, sažet iskaz svakog govornika, te zakljuĉci koje je
Savjet donio po svakoj pojedinoj toĉki dnevnog reda.
Ĉlanak 8.
Ĉlanovi Savjeta nemaju pravo na novĉanu naknadu za svoj rad u Savjetu.
Ĉlanak 9.
Administrativne poslove za Savjet obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada
Zlatara.
Ĉlanak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
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