
Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vrpolje 

(„Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 2/23) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje  („Službeni vjesnik Brodsko- 

posavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 17. veljače 2023. godine donijela je 

ODLUKU  

o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vrpolje 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vrpolje ( u daljnjem tekstu: Savjet) 

kao savjetodavno tijelo Općinskog načelnika Općine Vrpolje.  

Članak 2. 

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vrpolje imenuju se: 

1. Pavo Ančić, za predsjednika 

2. Maja Ćurić, za člana 

3. Ivana Kotarac, za člana.  

Članak 3. 

Mandat članova Savjeta traje četiri (4) godine.   

Članak 4. 

Savjet obavlja sljedeće poslove: 

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Vrpolje, 

- predlaže Općinskom načelniku Općine Vrpolje unaprjeđenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na 

području Općine Vrpolje, 

- razmatra i daje mišljenje Općinskom načelniku Općine Vrpolje na prijedlog cijena  javnih usluga na 

području Općine Vrpolje, 

- prati stanje i daje mišljenje Općinskom načelniku Općine Vrpolje o utvrđivanju cijena javnih usluga, 

-  razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obaveze 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 sukladno Zakona o zaštiti potrošača i Odluci o 

osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vrpolje. 

Članak 5. 

Članovi Savjeta imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Savjetu, sukladno odluci  kojom se ureduju 

naknade za rad članova Savjeta. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrpolje“ i objaviti će 

se na službenoj stranici Općine Vrpolje (www.vrpolje.hr).  
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