
Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 
41/14. i 110/15.) i članka 30. točke 20. Statuta Općine Cerovlje (»Službene novine Grada 
Pazina« broj 11/09., 7/13. i 19/14.), Općinski načelnik Općine Cerovlje  20. prosinca 2017. 
godine, donio je 

O D L U K U 
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga u Općini Cerovlje 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga  Općine Cerovlje 
(dalje u tekstu: Savjet) kao savjetodavno radno tijelo Općinskog načelnika Općine Cerovlje 
(dalje u tekstu: Načelnik).  

Članak 2. 
 Zadaća je Savjeta da prati stanja, raspravlja i daje mišljenja o cijeni i pružanju javnih 
usluga, te o pravima i obvezama potrošača javnih usluga.  
 Mišljenje, koje mora biti utemeljeno na izračunima i simulacijama Savjet dostavlja 
Načelniku prije promjene cijene javne usluge. 

 
Članak 3. 

Savjet ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 
U sastav Savjeta ulaze po jedan član iz reda predstavnika udruga potrošača za područje 

Općine Cerovlje i iz reda predstavnika trgovačkih odnosno komunalnih društava. 
 

Članak 4. 
U Savjet se imenuju: 
1. Josip Grabar, za predsjednika, 
2. Elena Šestan, za zamjenicu predsjednika, 
3. Ante Ćus, za člana, 
4. Vladimir Ivančević, za člana,   
5. Andrej Gašparić, za člana. 
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine. 
 

Članak 5. 
Savjet radi na sjednicama koje saziva Predsjednik Savjeta, a sjednica Savjeta može se 

održati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta. 
Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik koji sadrže osnovne podatke o radu sjednice, 

iznijete prijedloge te donijete zaključke po točkama dnevnog reda. 
 

Članak 6. 
 Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 
Cerovlje.   

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 
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