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PRIJEDLOG 

 Na temelju članka 26. Zakona o zaštiti potrošača (NN RH 19/22) i članka  29. 
Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada 
Čakovca je na svojoj __ sjednici održanoj _________ 2022. donijelo sljedeću 

 

O D L U K U  
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 

 
I. 

 Osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga na području Grada 
Čakovca. 

II.  

 U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga iz točke I. ove Odluke, imenuju se: 

1. Srećko Vranović – za predsjednika 
2. Rajko Bulat – za člana 
3. Josip Hren – za člana 
4. Zlatko Polišanski (predložen od strane Udruge za zaštitu potrošača „Međimurski 

potrošač“) – za člana 
5. Tomislav Halabarec (predložen od strane Društva potrošača Međimurja) – za 

člana. 

III. 

 Članovima Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga isplaćuje se naknada u 
iznosu od 292,14 kuna bruto po održanoj sjednici.  

 Predsjedniku Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga isplaćuje se naknada u 
iznosu od 505,62 kn bruto po održanoj sjednici.  

IV. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Rješenje o imenovanju Savjeta 
za zaštitu potrošača javnih usluga od 23. srpnja 2021. (Sl. gl. Grada Čakovca  3/21).  

V.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca.  
KLASA: 024-04/22-01/63 
URBROJ: 2109-2-02-22-07 
Čakovec, ___________ 2022. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 

Novi Zakon o zaštiti potrošača (NN RH 19/22- u daljnjem tekstu: Zakon), stupio je na 
snagu 28. svibnja 2022.  

Sukladno članku 133. Zakona, jedinice lokalne samouprave, dužne su na svom 
području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a 
posebno: informirati i provoditi izobrazbu potrošača, organizirati savjetovanje potrošača, 
inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača, sudjelovati u 
provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini, te obavljati i druge 
poslove u skladu s posebnim propisima.  

Članak 26. stavak 2. Zakona, propisuje da je predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave, koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih 
usluga (distribucije električne energije,  distribucije prirodnog plina, distribucije 
toplinske energije, elektroničkih komunikacijskih usluga, javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje,  opskrbe plinom u javnoj usluzi, obavljanje dimnjačarskih poslova, opskrba 
električnom energijom u univerzalnoj usluzi, poštanske usluge, prijevoz putnika u 
javnom prometu, sakupljanje komunalnog otpada, usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama i u javnim garažama), dužno osnovati savjetodavno tijelo u čijem 
radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, a jedinica lokalne 
samouprave je dužna na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon 
mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava 
potrošača – korisnika navedenih javnih usluga.  

Grad Čakovec je dana 9. lipnja 2022. uputio dopis udrugama s područja 
Međimurske županije, koje djeluju na području zaštite potrošača, kako bi iste dostavile 
svog predstavnika.  

Dana 13. lipnja 2022., Društvo potrošača Međimurja, dostavilo je dopis kojim 
imenuje gospodina Tomislava Halabarca, iz Čakovca, za predstavnika Društva 
potrošača Međimurja. Istog dana, svoj je prijedlog dostavila i udruga Međimurski 
potrošač koji je predložio u savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača, imenovati 
gospodina Zlatka Polišanskog. 

Zakon u članku 151., propisuje novčane kazne u iznosu od 10.000,00 do 
15.000,00 kuna kojima će se kazniti za prekršaj odgovorne osobe u jedinici lokalne 
samouprave ako jedinica lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama 
potrošača – korisnika navedenih javnih usluga, ne osnuje savjetodavno tijelo u čijem 
sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje i ima sjedište  
na području jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi 
jedinica lokalne samouprave i ako donosi odluke bez mišljenja savjetodavnog tijela ili 
ih donosi na netransparentan, neobjektivan i diskriminirajući način.  

Predočeni prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača upućujem 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.   

 

GRADONAČELNICA      
 Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., v.r. 
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