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Općinski načelnik

4.
Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14 i
110/15) i članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera"
broj 2/13, 3/17 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donio je

POSLOVNIK
o radu Savjeta potrošača javnih usluga

I.

OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu:
Poslovnik) uređuje sastav Savjeta potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet), broj
članova, djelokrug i način rada te izvješćivanje Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera (u
daljnjem tekstu: načelnik) o radu Savjeta.

II.

SASTAV SAVJETA
Članak 2.

Savjet ima predsjednika i dva člana.
Članove Savjeta imenuje načelnik.
Članove Savjeta čine predsjednik Savjeta i dva člana Savjeta od kojih se jedan
imenuje iz reda predstavnika udruge za zaštitu potrošača.
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Ista osoba može nakon
isteka manda biti ponovno imenovana za člana Savjeta.
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata. Članu Savjeta mandat može
prestati i prije isteka mandatnog razdoblja u slijedećim slučajevima:
- danom podnošenja pisane ostavke,
- danom razrješenja od strane općinskog načelnika,
- smrću.
U slučajevima iz prethodnog stavka umjesto dosadašnjeg člana Savjeta imenuje se novi
član kojemu mandat traje do isteka mandata preostalih članova Savjeta.
DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA
Članak 3.
Savjet se osniva s ciljem:
-praćenja stanja cijena javnih usluga koje se pružaju potrošačima odnosno građanima na
području Općine,
-predlaganja mjera za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti
Općine sukladno propisima koji uređuju zaštitu potrošača,
-razmatranja prijedloga promjene cijena javnih usluga te donošenja prethodnog mišljenja
općinskom načelniku i općinskom vijeću,
III.
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-razmatranje i očitovanje o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na prava
i obveze potrošača javnih usluga, a koje donosi općinski načelnik ili općinsko vijeće na
transparentan, objektivan i ne diskriminirajući način.
Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća i načelnika, koji svoje
zadaće obavlja u skladu sa pozitivnim propisima kojima se uređuje zaštita potrošača te ostalim
pozitivnim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača.
Članak 4.
Savjet zasjeda po potrebi.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta.
Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član
Savjeta kojeg predsjednik na to ovlasti.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, sjednica Savjeta može se sazvati i na
prijedlog najmanje dva člana Savjeta.
Članak 5.
Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta.
Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom
redu. Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na
sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi,
članovima Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj
sjednici.
Članak 6.
Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrsar-Orsera.
Članak 7.
Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.
Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.
Članak 8.
O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na
sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama. U
zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i tajnik.
Članak 9.
Savjet je dužan o svom radu izvješćivati načelnika i udrugu „Društvo za zaštitu
potrošača Istre“ jednom godišnje.
Članak 10.
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad u Savjetu u skladu s odlukom
Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera kojom se imenuju članovi Savjeta potrošača javnih
usluga.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar-Orsera".

KLASA: 011-01/18-01/4
URBROJ: 2167/02-01/18-18-2
Vrsar-Orsera, 09.03.2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VRSAR-ORSERA
v.r. Ivan Gerometta

5.

Općinski načelnik
KLASA: 011-01/18-01/4
URBROJ: 2167/02-01/18-18-4
Vrsar - Orsera, 12.03.2018.
Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14 i
110/15), Odluke Upravnog odbora Društva za zaštitu potrošača Istre, Ur.broj: 07/2018 od
07.03.2018.godine i članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine VrsarOrsera broj 2/13, 3/17 i 2/18) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Savjeta potrošača javnih usluga
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se članovi Savjeta potrošača javnih usluga Općine VrsarOrsera (u daljnjem tekstu: Savjet).
Članak 2.
U Savjet imenuju se:
1.Nirvana Posavčević, predsjednica Savjeta,
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2.Ivan Radetić,
3. Marčeta Ljubo, predstavnik udruge potrošača „Društva za zaštitu potrošača Istre“.
Članak 3.
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.
Članak 4.
Članu Savjeta mandat može prestati i prije isteka mandatnog razdoblja u slijedećim
slučajevima:
- danom podnošenja pisane ostavke,
- danom razrješenja od strane općinskog načelnika,
- smrću.
U slučajevima iz prethodnog stavka umjesto dosadašnjeg člana Savjeta imenuje se novi
član kojemu mandat traje do isteka mandata preostalih članova Savjeta.
Članak 5.
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za prisutstvo na sjednici i to u visini jedne
dnevnice u iznosu od 170,00 kn te pravo na putni trošak u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom
kilometru.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi (8) dan od dana objave u „Službenim novinama
Općine Vrsar-Orsera“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VRSAR-ORSERA
v.r. Ivan Gerometta
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6.

Općinski načelnik
KLASA: 011-01/18-01/4
URBROJ: 2167/02-01/18-18-3
Vrsar - Orsera, 12.03.2018.
Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14 i
110/15) i članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera broj
2/13, 3/17 i 2/18) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga Općine Vrsar-Orsera (u
daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera (u
daljnjem tekstu: Općina) i općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera.
Članak 2.
Javnim uslugama smatraju se javne usluge taksativno navedene člankom 24. Zakona o
zaštiti potrošača.
Članak 3.
Savjet se osniva s ciljem:
-praćenja ukupnog stanja cijena javnih usluga na području Općine,
-predlaganja mjera za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti
Općine,
-razmatranja prijedloga promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te donošenja
prethodnog mišljenja općinskom načelniku i općinskom vijeću,
-razmatranje i očitovanje o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze
i prava potrošača javnih usluga, a koje donosi općinski načelnik ili općinsko vijeće na
transparentan, objektivan i ne diskriminirajući način.
Članak 4.
Savjet se sastoji od 3 člana i to:
-1 član, predsjednik Savjeta,
-1 član,
-1 član, predstavnik udruge za zaštitu potrošača.
Članak 5.
Savjet o pojedinom pitanju iz svog djelokruga donosi zaključke, preporuke i mišljenja
natpolovičnom većinom prisutnih članova.
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Članak 6.
Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te
predsjedava i potpisuje akte što ih donosi Savjet. Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema
potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Dužan ju je sazvati u roku od 8 dana od dana zaprimanja
prijedloga cijena javnih usluga ili prijedloga akata kojima se uređuju prava i obveze potrošača
te na zahtjev većine članova Savjeta. Predsjednik Savjeta saziva sjednicu telefonski, e-mailom
ili na drugi prikladan način, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.
Članak 8.
Administrativne poslove o radu Savjeta, kao i stručne poslove potrebne za rad Savjeta
obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine
Vrsar-Orsera“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VRSAR-ORSERA
v.r. Ivan Gerometta

