
OBRAZLOŽENJE 

prijedloga Odluke o  osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača 

javnih usluga Općine Martijanec 

  

 

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 

            Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14 i 110/15 

 

II  OCJENA STANJA I TEMELJNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

 

 Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih usluga na području Općine Martijanec. 

            Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga, razmatra i 

daje mišljenja o aktima koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga, daje 

preporuke i predlaže mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na 

području Općine Martijanec, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, 

te ostalim propisima kojima se uređuje područje zaštite potrošača. 

Kako su od donošenja odluke i osnivanja savjeta potrošača protekle 4 godine  kojima je 

istekao mandat članovima dosadašnjeg savjeta   te kako je u međuvremenu od osnivanja  

donesen novi  Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14) te i njegove izmjene  

(»Narodne novine«, broj 110/15) , valja novom Odlukom o  osnivanju Savjeta za zaštitu 

potrošača  javnih usluga Općine Martijanec obuhvatiti nove zakonske odredbe te s njima 

uskladiti potrebite aktivnosti na zaštiti potrošača javnih usluga s područja Općine Martijanec. 

 

 

III SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE, TE NAČIN KAKO 

ĆE SE ISTA OSIGURATI 

Za neposredno provođenje ove odluke nije potrebno osigurati sredstva u Općinskom 

proračunu. 

 

IV OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

 

U nastavku daje se pregled obrazloženja  pojedinih odredbi odluke : 

 

Članak 1. 

- određeno je da je Savjet savjetodavno tijelo kada se odlučuje o pravima i obvezama 

potrošača javnih usluga  

 

Članak 2. 

 -  određeni su područje i način rada Savjeta   

 

Članak 3.  

-  određena obveza donošenja Poslovnika o radu Savjeta te davanje  mišljenje 

načelniku općine i općinskom vijeću za potrebe donošenja odluka vezanim na područja javnih 

usluga. 

 

 

Članak 4. 

- određen je sastav Savjeta te način imenovanja  

 



Članak  5. 

- određeno je trajanje mandata članova kao i načini prestanka mandata  i razrješenja članova     

Savjeta 

 

Članak  6. 

- određene su ovlasti i obveze predsjednika Savjeta vezano na sazivanje sjednica kao i potpis 

dokumenata koje Savjet usvoji 

 

Članak  7.       

- određene obveze predsjednika Savjeta vezano na sazivanje sjednica kao i dostava 

dokumenata za sjednicu Savjeta 

 

Članak  8. 

 - određeni pravovaljanost odlučivanja, vođenje zapisnika i dostava zaključaka 

 

Članak  9. 

 - određeno pravo na naknadu članovima koji nisu zaposlenici upravnog tijela općine 

  

  

Članak  10. 

 - određena obveza nadležnog upravnog tijela za vođenje administrativno-tehničkih poslova  

Savjeta  

 

Članak  11. 

- određeno stupanje na snagu odluke  

 

 

 

 Za zakonitost i točnost predložene odluke i ovog obrazloženja odgovara: Općinski 

načelnik Dražen Levak, dipl.iur. 

 
 


