
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŽAKANJE 
Načelnik 

KLASA: 022-05/11-01/20
URBROJ: 2133/18-03-11-2
Žakanje, 30. studenog 2011.

Temeljem članka 24., stavka 7. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", 
79/07) i članka 43. Statuta Općine Žakanje, Općinski načelnik Općine Žakanje dana 
30. studenog 2011. godine donosi slijedeću 

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za reklamacije

Članak 1.  

Osniva se i ustrojava Povjerenstvo za reklamacije potrošača. 
Povjerenstvo čine predsjednik– predstavnik Općine Žakanje i dva člana od 

kojih jednog člana imenuje ovlašteno tijelo udruge za zaštitu potrošača, a drugi član je 
službenik Općine Žakanje. 

Predsjednik Povjerenstva određuje mjesto i vrijeme održavanja sjednice. 

Članak 2. 

Članovi Povjerenstva imenuju se na 4 (četiri) godine.  
Svaki član može biti ponovo imenovan za slijedeće mandatno razdoblje bez 

ograničenja na broj mandata. 

Članak 3. 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove odluke imenuju se: 
1. Anita Srbelj- Dehlić, predsjednik 
2. Zlatko Priselac, član 
3. Branko Pečaver – predstavnik Udruge za zaštitu potrošača – član 

Članak 4. 

Svaki član Povjerenstva može biti razriješen prije isteka mandata: 
- na osobni zahtjev
- opozivom na prijedlog predlagatelja
- drugim opravdanim razlozima

Članak 5. 

Sjednice Povjerenstva se sazivaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.



Sjednici mogu biti nazočne i stručne osobe pozvane da učestvuju u radu od 
strane predsjednika Povjerenstva.

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i dokumenti potrebiti za raspravu po
predloženom dnevnom redu, pismeno ili elektroničkom poštom.  

Članka 6. 

O tijeku rada Povjerenstva vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Povjerenstva 
određen iz Općine, a potpisuje predsjednik Povjerenstva. 

Zapisnik sa prethodne sjednice usvaja se načelno na prvoj slijedećoj sjednici. 

Članak 7. 

Povjerenstvo obnaša poslove iz djelokruga svojih ovlasti sukladno sa
pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i Poslovnikom o radu povjerenstva, kojeg
predlaže povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici. 

Članak 8. 

Svi podaci sa sjednice i rasprave o potrošačima i Općini do kojih dođe 
povjerenstvo u tijeku rasprave po žalbi, kao i sadržaju rasprave i rezultati glasovanja
kod donošenje Odluke (Rješenja) smatraju se povjerljivim i ne smiju se davati trećim 
osobama.

Obaveza čuvanja tajnosti podataka je trajna. 

Članak 9.  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Žakanje. 

Načelnik 
Općine Žakanje 

Nikola Sopčić

Dostaviti:
1. Anita Srbelj- Dehlić, Mala Paka 4a, Žakanje 
2. Zlatko Priselac, Orljakovo 28h, Kamanje
3. Branko Pečaver, Jurovski Brod 16a, Žakanje 
4. Udruga za zaštitu potrošača Karlovačke županije «Korana, 

Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac
5. Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje 
- Odjeljak za gospodarstvo i komunalne poslove
6. Općinski načelnik Općine Žakanje 
7. Službeni glasnik Općine Žakanje 
8. Pismohrana


