
Na temelju dlanka 25. st. 10. Zakona o za5titi potro5ada ("Narodne novine" broj 41114., 110/15., 14/19.)
iOdluke Uprave trgovadkog dru5tva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok (u daljnjem tekstu: Dru5tvo) o
osnivanju Povjerenstva za reklamacije potroSada trgovadkog druitva Zagorski vodovod d.o.o., broj:
12'15112016. od 06. srpnja 2016. godine, izmijenjene Odlukom Uprave broj: 16499/2016 od 03.10.2016.
g., Odlukom Uprave broj 8530/2017. od 19.05.2017. g. iOdlukom Uprave broj 12469/20'19. od
30.08.2019. 9., Povjerenstvo je na svojoj sjednici odrianoj dana 31.03.2020. godine donijelo sljede6i:

POSLOVNIK

o radu Povjerenstva za reklamacije potro5ada trgova6kog druStva Zagorski vodovod d.o.o.
Revizija 2

1. UVODNE ODREDBE

Clanak 1 .

Ovim Poslovnikom ureduje se unutarnje ustro.istvo, djelokrug, ovlasti i nacin dono5enja odluka Povjerenstva

za reklamacije potroSada kgovaikog druStva Zagorski vodovod d.o,o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

SASTAV I IMENOVANJE CLANOVA POVJERENSTVA

Clanak 3.

Povjerenstvo se sastoji od pet (5) dlanova:

- detiri (4) dlana odreduje direktor Dru5tva iz reda zaposlenrh radnika Dru5tva

-jeOnog it) dlana odreduje udruga za za5titu potrosaaa koja djeluje i ima sjediSte na podrucju Krapinsko-

zagorske 2upanile.

Clanove Povjerenstva odlukom imenuje direktor DruStva

Mandat dlanovima Povjerenstva traje cetiri (4) godine, a dlanovi mogu ponovno biti imenovani za sljedece

mandatno razdoblje.

Clan Povjerenstva moZe biti razrijeSen duZnosti i prile isteka mandata:

- na vlastiti zahtiev,

2.

Clanak 2.

Ovaj Poslovnik posebno ureduje:

- sastav iimenovanje dlanova Povjerenstva,
- imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva,
- sjedi5te Povjerenstva,
- ulogu Skudne slu2be DruStva,

- djelokrug i nadin rada Povlerenstva,
- sazivanje i odrZavanje sjednica Povjerenstva,
- lavnost rada Povjerenstva,
- zavr5ne odredbe.



- opozivom na prijedlog njegovog predlagatelja,
- prestankom radnog odnosa kod predlagatella,
- iz drugog opravdanog razloga (la2iranje sjednica, stegovna mjera, kazneno dlelo i sl.)

3. IMENOVANJEPREDSJEDNIKAIZAMJENIKAPREDSJEDNIK,APOVJERENSTVA

Clanak 4.
Povjerenstvo imenule predsjednika izamlenika predsjednika Povjerenstva. Predsjednik ili zamjenik
predsjednika Povlerenstva predsjedavaju slednicama Povjerenstva,

Predsjednik izamjenik predsjednika Povjerenstva imenuju se na vrijeme od cetiri (4) godine i mogu biti
ponovno rmenovani za sljedece mandatno razdoblle.

4. SJEDISTEPOVJERENSTVA

Clanak 5.

Sjedi5te Povjerenstva je u Zaboku, Ksavera Sandora Gjalskog 1

5. ULOGA STRUCNE SLUzBE DRUSTVA

Clanak 6.
Strucna slu2ba DruStva u smislu ovog Poslovnika predstavlja slu2bu u iijem se dlelokrugu nalazi predmet
prigovora/reklamacije, odnosno strucna slu2ba zadulena za odnose s korrsnicima.

Clanak 7.
Prigovori potro5aca podnose se u pisanom obliku.

Ako je prigovor manjkav, Strudna slu2ba DruStva ie od podnositelja prigovora zatra2iti uklanjanje
nedostataka u roku od 15 dana od dana primitka istog.

0 podnesenom prigovoru Strudna sluZba Dru6tva, kao prvostupanjsko tijelo, treba odgovoriti podnositelju
istog u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka odnosno od uklanjanja nedostataka, Odgovor na
prigovor dostavlja se podnositelju prigovora u pisanom obliku uz uputu o mogudnosti podno5enja reklamacije
Povjerenstvu, u roku od 15 dana.

6. DJELOKRUG INACIN RADA POVJERENSTVA

Clanak 8.
Povjerenstvo je drugostupanjsko ti.lelo koje odludule o reklamacrjama pohosaca koje se odnose na javnu
uslugu iz dlelatnosti lavne vodoopskrbe ijavne odvodnje.
Do. okon_dan1a postupka pred pov.ierenstvom, odgadaju se financijske obveze koje su predmetom
reklamacije.

Ako je reklamaciia manikava, povjerenstvo ce u roku od 15 dana od zapnmanja rekramacije od podnoslerja



reklamacije zatra2iti uklanjanje nedostataka u primjerenom roku.

O podnesenoj reklamacili, Povjerenstvo mora odluditi i pisano odgovoriti Potro$adu u roku od 30 dana od

dana primitka reklamacije.

Clanak 9.

Po reklamacili podnositelja Povjerenstvo mo2e:

- prihvatiti reklamacilu ipreinaciti prvostupanjsku odluku Strudne slu2be DruStva,

- prihvatiti reklamaciju i vratiti predmet Strucnoj slu2bi DruStva na ponovno odludivanje,
- odbiti reklamaciju kao neosnovanu i potvrditi prvostupanlsku odluku Strucne sluZbe DruStva,

- odbaciti reklamaciju ako ista nije podnesena od ovlaStene osobe, ako ista nije podnesena pravodobno ili

je ista manjkava, a podnositelj reklamacile ne otkloni nedostatke u odredenom mu roku ili ako 1e o istoj

reklamaciji vei odludeno.

0dluke Povjerenstva su konacne.

7. SAZIVANJE I ODRZAVANJE SJEDNICA POVJERENSTVA

Clanak 10.

Sjednice Povjerenstva po potrebi saziva predsjednik Povlerenstva.

Svaki dlan Povjerenstva moZe predloZiti predsjedniku sazivanje sjednice Povlerenstva, uz navodenje

dnevnog reda te svrhe irazloga sazivanja, o demu predsjednik donosi odluku u roku od 5 dana od dana

dostavljenog prijedloga.

Poziv za sjednicu, izmedu ostalog, obavezno mora sadrzavati: dnevni red te pripadajuci materijal bitan za

odludivanje.

Poziv za sjednicu ostali dlanovi Povjerenstva trebaju dobiti najkasnije 3 dana priie dana odrZavanja

sjednice.

Predsjednik Povjerenstva mole zatalili od struinih slu2bi DruStva, dostavu podataka o cinjenicama bitnim

za meritorno odlucivanle Povjerenstva,

Strudne slu2be Drustva duZne su bez odgode dati predsjedniku Povlerenstva pisano oaitovanje u odnosu

na tra2ene podatke.

Clanak 11 .

Sjednica Povjerenstva ne mo2e se odr2ati bez prisutnosti clana imenovanog od strane Udruge za za5titu

potroSada,

O slednici Povjerenstva vodi se zapisnik koieg potpisuju svi dlanovi Povjerenstva

Svaki clan Povjerenstva ima pravo iznijeti primledbe na zapisnik s prelhodne sjednice, koje se unose u

zapisnik s tekuce slednice.

Povjerenstvo donosi odluke javnim glasovanlem, ukoliko su na slednici prisutna najmanje detiri (4) dlana

Povjerenstva.

Povjerenstvo odluke donosi veclnom glasova nazodnih dlanova, a svaki 6lan Povierenstva ima pravo iznijeti

svoje izdvojeno miSljenie koie se unosi u zapisnik

Usludajusumnjeuispravnopostupaniebilokoieodslu2bi.Dru5tva'kojajeposrednoilineposredno
;id;il; iikuptjanju i/iti on..rii ioort.r,. nu orno* koiih je izdan reklamirani radun, zapisnik

;*1.;.;ilr;dnosu ni preometnu reklamaciiu, dostavlja se na znanie Upravi druStva'
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8. JAVNOST RADA POVJERENSTVA

elanak 12.
Slednice Povjerenstva su javne, osim ako se sjednica proglasr zatvorenom zbog reklamacije koja je
proglaSena tajnom sukladno Zakonu o tajnosti podataka ("Narodne novine" brol 79107 .,86112.).

Podnositelj reklamacije moZe biti nazodan samo u onom dilelu sjednice Povjerenstva na kojem se vodi
rasprava i donosi odluka o njegovoj reklamaciji.

Sjednicama Povjerenstva mogu biti nazodni skudni radnici Dru5tva ivanjski skudnjaci samo ako su
pozvani, ali bez praua glasa prj donoSenju odluka Povjerenstva.

Clanak 15.
Sva dokumentacija o radu Povjerenstva vodi se zasebno i cuva se 5 godina u pismohrani Dru5tva

elanak 16.
Predsjednik Povjerenstva ili njegov zamjenik, u suradnli s dlanovima Povjerenstva, priprema pisano
izvje5ce o radu Povjerenstva, te isto podnosi direktoru Drustva, jednom godisnje.

Clanak 17.
lzmjene idopune ovog Poslovnika donose se na isti nacin kao i poslovnik.

Tumadenje odredaba ovog Poslovnika daje Povjerenstvo nakon zauzetog stajaliSta na svojoj sjednici

elanak 18.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu iprimjenjuje se od dana dono5enja

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA:

rina Skrbina

Zogorski
U Zaboku, 31.03.2020. g

Bro1.535112020.
Zobok, K. S. qotskos I 1
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Clanak 13.
Sjednice Povjerenstva odrZavaju se radnim danom u radno vrijeme Dru5tva, u pravilu u prostorijama
Dru5tva. Sjednice Povjerenstva mogu se iznimno odrZavati i izvan prostorija DruStva, ako to zahtijeva
priroda reklamacije (npr, utvrdivanle dinjenica), u tom sludaju, mjesto odrZavanja slednice keba biti
naznaceno u pozivu za sjednicu.

Odluke Povjerenstva potpisuju predsjednik Povjerenstva ili njegov zamjenik.

9. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 14.
Predstavnik Udruge za za5titu potro5ada ima pravo na naknadu sukladno Odluci Druitva broy: 1 1533/2016.


