
Na temelju  članka 24.  stavka 6.  Zakona o zaštiti  potrošača (''Narodne novine''  br.  79/07, 125/07,
75/09, 79/09, 89/09 i 133/09, 78/12 i 56/13), i članka 30. Statuta Općine Gundinci (“Službeni vjesnik''
Brodsko- posavske županije br.09/13.), Općinsko vijeće Općine Gundinci na svojoj 4. sjednici održanoj
dana 15. studenog 2013.g.,  donijelo je

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Gundinci
(u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 2.

(1) U Savjet se imenuju:

1. Mato Mihić,

2. Zvonimir Kadić,  

3. predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.

(2) Mandat članova Savjeta traje četiri (4) godine.

Članak 3.

(1) Savjet je savjetodavno tijelo općinskog načelnika i Općinskog vijeća, čija je osnovna zadaća da se
očituje o pružanju i cijeni javnih usluga propisanih zakonom i aktima Općine.

(2) Savjet se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja i davanja mišljenja i preporuka ovlaštenim
tijelima Općine Gundinci vezanim za prava i obveze potrošača javnih usluga.

(3) Svoje preporuke i mišljenja Vijeće daje na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

(4) U pravilu,  na prvoj  konstituirajućoj sjednici,  članovi  savjeta između sebe biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika. 

(5) Vanjski članovi  članovi Savjeta, imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s aktima Općine
Gundinci kojim se regulira pravo na naknadu za rad članova radnih tijela.

Članak 4.



(1) Način rada i odlučivanja Savjeta uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta koji se donosi većinom
svih članova.

(2) Općinski načelnik saziva konstituirajuću sjednicu Savjeta u roku osam (8) dana od donošenja ove
Odluke.

(3) Do izbora Predsjednika Savjeta, istim predsjedava općinski načelnik.

Članak 5.
(1) Stručne i  administrativne  poslove  za  Savjet  obavljat će tajnica Općine Gundinci.
  
Članak 6. 
(1)  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave  u Službenom vjesniku Brodsko-posavske

županije.
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