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Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14 i 110/15) i
članka 46. Statuta Općine Breznica ("Službeni glasnik Varaždinske županije" br. 15/18) načelnik Općine
Breznica donosi
ODLUK U
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Breznica
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Breznica (u
daljem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća i načelnika Općine Breznica, kada se
odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga.
Pod javnim uslugama iz ove Odluke smatraju se javne usluge propisane Zakonom o zaštiti potrošača
(„Narodne novine“ br. 41/14 i 110/15).
Članak 2.
Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih usluga na području Općine Breznica.
Savjet za zaštitu potrošača Općine Breznica:
- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Breznica,
- predlaže unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Općine Breznica,
- razmatra i daje mišljenje na prijedlog cijena javnih usluga na području Općine Breznica,
- prati stanje i daje mišljenje o utvrđivanju cijena javnih usluga,
- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača
javnih usluga,
- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja
cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.
Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan, objektivan i ne diskriminirajući način.
Članak 3.
Savjet za zaštitu potrošača ima tri (3) člana i čine ga:
- Goran Bruči, predsjednik Općinskog vijeće Općine Breznica, predsjednik Savjeta,
- Stjepan Šafran, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Breznica,
- Martina Tržec, Hrašćina 11, 42283 Hrašćina, predstavnica udruge „Varaždinski potrošač“.
Članak 4.
Mandat članova Savjeta traje četiri godine.
Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u slijedećim
slučajevima:
- danom donošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dana prestanka
članstva,
- danom razrješenja od strane načelnika,
- smrću.
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata:
- ako sam zatraži razrješenje,

-

ako ne ispunjava dužnosti člana,
ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
ako postoje okolnosti koje razrješenje opravdavaju (dugotrajna bolest, gubitak poslovne
sposobnosti, odsluženje zatvorske kazne, pokretanje kaznenog postupka i sl.).

Članak 5.
Predsjednik Savjeta saziva sjednice i potpisuje dokumente koje Savjet usvoji.
Članak 6.
Predsjednik Savjeta je dužan sazvati sjednicu na pisani zahtjev člana Savjeta, predsjednika Općinskog
vijeća i načelnika Općine Breznica i to u roku od najkasnije pet dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.
Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se članovima u pravilu tri dana prije održavanja sjednice.
Iznimno sjednica se može zakazati i telefonskim putem najkasnije 24 sata prije održavanja.
Članak 7.
Savjet može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.
O radu sjednice vodi se zapisnik, a zaključci koji su usvojeni na Savjetu dostavljaju se tijelima
nadležnim za donošenje konačnih odluka.
Članak 8.
Članovi Savjeta nemaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Savjetu.
Članak 9.
Administrativno - tehničke poslove za potrebe Savjeta za zaštitu potrošača obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Breznica.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
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