
Na temelju ĉlanka 24. stavka 6. 

Zakona o zaštiti potrošaĉa („Narodne novine“ 

broj 79/07., 125/07., 79/09., 89/09., 133/09., 

78/12., i 56/13.) i ĉlanka 34. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09. i 4/13.) Gradonaĉelnik Grada Pazina, 

dana 17. prosinca 2013. godine donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača 

javnih usluga Grada Pazina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu 

potrošaĉa javnih usluga Grada Pazina (u 

daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno 

radno tijelo Gradonaĉelnika Grada Pazina. 

Savjet se osniva u cilju praćenja stanja, 

raspravljanja i davanja mišljenja o cijeni i 

pružanju javnih usluga, te o pravima i 

obvezama potrošaĉa javnih usluga. 

 

Članak 2. 

Javne usluge u djelokrugu Savjeta su: 

- opskrba pitkom vodom 

- odvodnja i proĉišćavanje otpadnih 

voda, 

- održavanje ĉistoće, 

- odlaganje komunalnog otpada, 

- održavanje groblja i prijevoz 

pokojnika, 

- obavljanje dimnjaĉarskih poslova. 

 

Članak 3. 

Savjet ima predsjednika, zamjenika 

predsjednika i pet ĉlanova. 

Ĉlanovi Savjeta imenuju se na vrijeme 

od ĉetiri (4) godine. 

 

Članak 4. 

U Savjet se imenuju: 

1. Davor Sloković, za predsjednika, 

2. Irenko Pilat, za zamjenika 

predsjednika, 

3. Edi Ćus, za ĉlana, 

4. Dragan Šipraka, za ĉlana, 

5. Klaudio Sinković, za ĉlana, 

6. Milan Pilat, za ĉlana, 

7. Vladimir Ivanĉević, predstavnik 

Društva za zaštitu potrošaĉa Istre “Potrošaĉ”, 

za ĉlana. 

 

Članak 5. 

Savjet radi na sjednicama koje saziva 

Predsjednik Savjeta koji predlaže dnevni red, 

predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje 

donosi Savjet. 

Savjet može održati sjednicu ako je 

nazoĉna većina ĉlanova Savjeta. 

Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik 

koji sadrže osnovne podatke o radu sjednice, 

iznijete prijedloge te donijete zakljuĉke po 

toĉkama dnevnog reda. 

U radu Savjeta obvezno sudjeluje i 

predstavnik isporuĉitelja javne usluge o ĉijem 

se prijedlogu daje mišljenje. 

 

Članak 6. 

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje 

nadležnosti donosi zakljuĉke i preporuke. 

Zakljuĉkom se zauzimaju stavovi, 

izražavaju mišljenja i daju suglasnosti iz 

djelokruga rada Savjeta. Preporukom se 

ukazuje na odreĊene probleme iz djelokruga 

rada Savjeta te upućuje na naĉin njihovog 

rješavanja. 

 

Članak 7. 

Struĉne i administrativne poslove za 

Savjet obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, 

financije i proraĉun. 

 

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za 

zaštitu potrošaĉa javnih usluga („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 27/09. i 3/11.). 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Graĉišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 

Petar u Šumi. 
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Pazin, 17. prosinca 2013. 
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