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dL.23. Dru5tvenog ugovora, ovla5teni predstavnici
trgovadkog drustva ifsfOca CETINSKE KRAJINE d.o.o. 126.brigade HV-a, na 1 (prvoj)
sj ednici odrZanoj dana 1 3. svibnja 20 I4.g.donij eli su

PRAVILN IK
o radu Povjerenstvaza reklamacije potro5aia
trgovaikog drustva dfSfOCA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

I.UVODNE ODREDBE

ilanak

1.

Ovim Pravilnikom urecluje se unutarnje ustrojstvo, djelokrug, ovlasti

i nadin dono5enja odluka
Povjerenstva za reklamacije potro5ada Dru5tva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
tlanak2.
Ovaj Poslovnik posebno urecluje:

- sastav i imenovanje dlanova Povjerenstva,
- imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika
- sjedi5te Povjerenstva,
-

Povjerenstva,

ulogu Strudne sluZbe Dru5tva,

- djelokrug i nadin rada Povjerenstva,
- sazivanje i odrLavanje sjednica Povjerenstva,
- javnost

-

2.

rada Povjerensfva,

zavr5ne odredbe.

SASTAV I IMENOVANJE dT,ANOVI POVJERENSTVA

ilanak

3.

Povjerenstvo se sastoji od 3 dlana i 3 zamjenika:
dva dlana i dva zamjenika odrecluje SkupStina Dru5tva na prijedlog Direktora,
jednog dlana i zamjenikapredlaLe Udruga zazaltitupotro5ada.

-

Zamjenikpreuzima obveze iprava dlana Povjerenstva u sludaju odsutnosti ili sprijedenosti dlana,
dijim je zamjenikom imenovan.
Mandat dlanovima i zamjenicima Povjerenstva traje 4 godine, a dlanovi mogu ponovno biti
imenovani za slijedeie mandatno razdoblje.

elan

i zamjenikPovjerenstvamolebiti

razrijesen duZnosti i prije isteka mandata:

- na vlastiti zahtjev,
- opozivom na prijedlog njegovog predlagatelja,
- prestankom radnog odnosa kodpredlagatelja,
- iz drugog opravdanog razloga(laLiranje sjednica,

3.

stegovna mjera,kazneno djelo, smrl i sl.).

IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
POVJERENSTVA

ilanak
Povj erenstvo imenuj e pre dsj ednik a

Predsjednik

i

4.

zamj enika predsj ednika p ovj erenstva.

ili zamjenik predsjednika Povjerenstva predsjedavaju sjedn icamaistoga,

Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 4 godine
ponovno biti imenovanj za slijedede mand no razdoblie.

4.

mogu

SJEDISTE POVJERENSTVA

ilanak
Sjedi5te Povjerenstva

5.

i

je

u

5.

Sjedi5te DruStva.

ULOGA STRUdNE SLUZBE DRUSTVA

ilanak

6.

Strudna sluZba Dru5tva u smislu ovog Pravilnika predstavlja sluZbu u dijem se djelokru gu nalazi
predmet reklamacije.

ilanak

7.

Reklamacije potro5ada podnose se u pisanom obliku.

Ako je reklamacija manjkava, Strudna sluZba DruStva 6e od podnositelja reklamacije zatraLiti
uklanjanje nedostataka u roku od l5 dana od dana primitka iste.
O podnesenoj reklamaciji Strudna sluZba Dru5tva, kao prvostupanjsko tijelo, treba odgovoriti
podnositelju iste u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana piimitku..klu-urije odnosno
od
uklanj anj a nj ezinih nedostataka.

Odgovor na reklamaciju u pisanom obliku dostavlja se podnositelju iste navodedi moguinost
podno5enj a pri govora na dostavlj eni odgovor povj erenstvu.

6.

DJELOKRUG I NAdIN RADA POVJERENSTVA

dlanak

8.

je drugostupanjsko tijelo koje odluduje o reklamacijamapotrosada koje se odnose
javnu uslugu iz registriranih djelatnosti koju obavlja .

Povjerenstvo
na

Do okondanja postupka Povjerenstva odgadaju se financijske obveze koje su predmetom
reklamacije.

Ako je reklamacija manjkava, Povjerenstvo 6e od podnositelja reklamacije zatraLiti uklanjanje
nedostataka u roku od 15 dana od dana primitka iste.
podnesenoj reklamaciji Povjerenstvo treba odluditi u roku od 30 dana od dana primitka
reklamacije odnosno od uklanjanja njezinih nedostataka i dostaviti odluku podnositelju
reklamacije u roku izdlanka 13. stavak 3. ovog poslovnika.
O_

ilanak

9.

Po reklamacij i podnositelj a povj erenstvo moLe:
- preinaditi prvostupanjsku odluku Strudne sluZbe DruStva i prihvatiti reklamaciju u korist

podnositelja,
potvrditi prvostupanjsku odluku Strudne sluZbe Dru5tva i odbiti reklamaciju kao
neosnovanu,
- u sludaju sumnje u ispravnost prvostupanjske odluke, odgoditi dono5enje odluke
Povjerenstva do prikupljanja dodatnih podataka, u kojem sludaju r. rok i, dlanka 8. stavak
4. ovog Poslovnika produljuje za najvi5e 8 dana, a o demu ." ot*;estava podnositelja
reklamacije.

-

Odluke Povjerenstva su konadne.

Protiv odluke Povjerenstva podnositelj reklamacije moLe pokrenuti rjeSavanje spora u
izvansudskom i/ili sudskom postupku.

7.

SAZIVANJE I ODRZAVANJE SJEDNICA POVJERENSTVA

ilanak

i

10.

ik povj erenstva.
Svaki dlan Povjerenstva moLe predloZiti predsjedniku saziv sjednice Povjerenstva uz navodenje
dnevnog reda te svrhe i ruzloga sazivanja, o demu predsjednik donosi odluku u roku od 5 dana od
Sj

edni ce Povj erenstva

p

o p otreb

saziv a pred

sj

edn

dana dostavlj enog prij edloga.

Poziv za sjednicu, izmedu ostalog, obavezno mora sadrZavati: dnevni red, prijedloge odluka te

pripadaj udi materij al bitan za odludivanj e.

Poziv za sjednicu ostali dlanovi Povjerenstva trebaju dobiti najkasnije
odrLavanja sjednice.

ilanak

11.

3 radna

dana prije dana

Sjednica PovjerenstvamoLe se odrZati ako su nazodnisvi
dlanovi

ili njihovi zamjenici.

Ako sjednici ne mogu biti nazodni dlan Povjerenstva ili njegov zamjenik, predlagatelj
istih iz
dlanka 3. stavak 1. ovog Poslovnika moZe u pisanom ouiitu opunomoiiti
drugog radnika

da

pravovaljano zastupa sprijedenog dlana povjerenstva u radu sjednice.

Na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik povjerenstva
i zapisnidar.
Svaki dlan Povjerenstvl i1a_pravo iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne
s
sjednice, koje se

unose u zapisnik s tekude sjednice.

Povjerenstvo odluke donosi ve6inom glasova, a svaki dlan Povjerenstva
ima pravo iznijeti svoje
izdvojeno miSljenje koje se unosi u zapisnik.

8.

JAVNOST RADA POVJERENSTVA
Clanak 12.

Podnositelju reklamacije dostavlja se obavijest o odrZavanju sjednice povjerenstva
istovremeno
i dlanovima Povjerenstva.

kao

Podnositelj reklamacije moZe biti nazodan samo onom dijelu sjednice povjerenstva
na kojem se
vodi rasprava i donosi odluka o njegovoj reklamaciji

ilanak

13.

Sjednice Povjerenstva odrLavaju se radnim danom
DruStva.

u radno vrijeme

DruStva,

u prostorijama

Sjednice Povjerenstva mogu se iznimno odrLavati i izvan prostorija Dru5tva
ako to zahtijeva
priroda reklamacije (npr. utvrdivanje dinjenica), u tom sludaju mjesio
odr?avanja sjednice treba
biti naznadeno u pozivu za sjednicu.

odluke Povjerenstva dostavljaju
sj

ednice, uz potp

9.

i

s predsj

se podnositelju reklamacije u roku od 8 dana od dana odrL,avanja
ednika povj erenstva i li nj e govo g"zamj enika.

ZAVRSNE ODREDBE

ilanak

14.

ZV rud u Povjerenstvu svaki dlan Povjerenstva ostvaruje pravo na naknadu u netto
iznosu od
150,00 kn (slovima: stopedesetkuna) po odrZanoj sjednici.

ilanak

15.

Sva dokumentacija o radu Povjerenstva vodi se zasebno

dlanak

i duva se 5 godina u pismohrani DruStva.

16.

ili njegov zamjenik u suradnji sa dlanovima povjerenstva priprema
ovjerenstva te isto podnosi direktoru Drustva i Flrvatskoj idriri ,u
godi5nje ili po zahtjevu istih.
ilanak

17.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi se na isti nadin kao i pravilnik.
Tumadenje odredaba ovog Poslormika daje Povjerenstvo nakon zauzetog stajalista na
svojoj
sjednici.

ilanak
ovaj Pravilnik stupa

1.8.

na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj plodi.

U Sinju ,13.05.2014.9.
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Ovlaiteni predstavnici
Dru1tva:
CISTACA
GETINSKE KBAJINE
€)

tl.o.a.

predstuvnik grada Sinja- K. Krii,an
predstavnik grada Tritja - t.Siptt

predstavnik opiine Hrvace-
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