
 Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 
110/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst) 
Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. veljače 2017. godine, donio je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 

 
Članak 1. 

 
 U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet) imenuju se: 

1. Vladimir Predrag, predstavnik Grada Rijeke, za predsjednika,  
2. Marko Paripović, predstavnik Udruge „Potrošački centar“ Rijeka, za člana, 
3. Ingrid Gržin, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, za članicu, 
4. Snježana Šuković, predstavnica Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, za članicu  
5. Jasna Knez, predstavnica Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, za 

članicu. 
Članak 2. 

 
 Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine. 
 

Članak 3. 
 
 Savjet je savjetodavno tijelo Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: 
Gradonačelnik). 

Zadaća Savjeta je očitovanje i davanje mišljenja o pružanju i cijeni javnih usluga koje se 
pružaju potrošačima, i to za:  

- prijevoz putnika u javnom prometu, 
- odlaganje komunalnog otpada  
- opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 

 Prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, Savjet će razmotriti prijedlog te 
se o njemu očitovati. 
 Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na 
promjenu cijene javne usluge. 
 

Članak 4. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Rijeke". 
 
 
KLASA: 023-01/17-04/8-89 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 9. veljače 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 



        Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst), 
Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. veljače 2017. godine, donio je 
 
 

POSLOVNIK  
o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 

 
 
I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 
 

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: 
Poslovnik) uređuje sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet), 
broj članova, djelokrug i način rada te izvješćivanje Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem 
tekstu: Gradonačelnik) o radu Savjeta. 
 
 
II. SASTAV SAVJETA 

Članak 2. 
 

Savjet ima predsjednika i četiri člana. 
Članove Savjeta imenuje Gradonačelnik. 
Članove Savjeta čine: 

- predsjednik Savjeta, predstavnik Grada Rijeke, 
- jedan član Savjeta, koji se imenuje iz reda predstavnika Udruge "Potrošački centar" Rijeka, 
- tri člana Savjeta, koji se imenuju iz reda predstavnika komunalnih društava: KD Autotrolej 

d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka i  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. 
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Ista osoba može biti ponovno  

imenovana za člana Savjeta. 
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata. 

 
III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA 
 

Članak 3. 
 

Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika, koji svoje zadaće obavlja u 
suglasju sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici 
Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača. 

Na svojim sjednicama Savjet raspravlja i daje prethodno mišljenje o svim promjenama 
cijena komunalnih usluga koje komunalna društva iz članka 2. stavka 3. podstavka 3. ovoga 
Poslovnika isporučuju (prodaju) potrošačima - građanima grada Rijeke. 

Sve odluke Savjeta donose se na temelju materijala koji sadrži odgovarajuće elemente 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. 
 

Članak 4. 
 

Savjet zasjeda po potrebi. 
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta. 
Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta 

kojeg predsjednik na to ovlasti. 
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, sjednica Savjeta može se sazvati i na prijedlog 

najmanje tri člana Savjeta. 
Članak 5. 

 
Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta. 
Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu. 
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na 

sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje sedam dana prije održavanja sjednice. 



Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima 
Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici. 
 

Članak 6. 
 

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Odjel gradske uprave za 
komunalni sustav. 

Predsjedniku Savjeta u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže tajnik. 
Tajnika Savjeta određuje pročelnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav. 

 
Članak 7. 

 
Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta. 
Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 

 
Članak 8. 

 
O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju 

u raspravi te o donesenim odlukama. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i tajnik. 

 
Članak 9. 

 
 Savjet je dužan o svom radu izvješćivati Gradonačelnika jednom godišnje. 
 

Članak 10. 
 

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad u Savjetu u skladu s odlukom Gradskog 
vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Gradskog 
vijeća Grada Rijeke. 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 
 

Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Savjeta za 
zaštitu potrošača javnih usluga ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 50/12). 
 

Članak 12. 
 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 
Grada Rijeke". 
 
KLASA: 023-01/17-04/7-89 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 9. veljače 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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Obrazloženje 
Na temelju odredbe članka 24. stavka 6. tada važećeg Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne 
novine" broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09 i 78/12), Gradonačelnik Grada Rijeke je dana 13. 
prosinca 2012. godine imenovao Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 50/12 ), (u daljnjem tekstu: Savjet) i donio Poslovnik o radu 
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 
50/12), (u daljnjem tekstu: Poslovnik). 
 
Rješenjem su članovi Savjeta imenovani na vrijeme od četiri godine, a Poslovnikom je utvrđen 
sastav Savjeta, broj članova, djelokrug i način rada te izvješćivanje Gradonačelnika Grada Rijeke o 
radu Savjeta.  
   
Zakon o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15), (u daljnjem tekstu: Zakon) u 
svojim odredbama uređuje zaštitu osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri 
drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu i to:  

- pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača,  
- pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu,  
- pravo na pravnu zaštitu potrošača,  
- pravo na informiranje i izobrazbu potrošača,  
- pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa te  
- pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela 

koja rješavaju pitanja od njihova interesa. 
 

U Glavi III. Zakona definirane su javne usluge koje se pružaju potrošačima. Tako je u članku 24. 
stavku 1. Zakona utvrđeno da se javnim uslugama smatraju usluge distribucije električne energije, 
distribucije prirodnog plina, distribucije toplinske energije, elektroničke komunikacijske usluge, 
javne vodoopskrbe i javne  odvodnje, opskrbe plinom u javnoj usluzi, obavljanja dimnjačarskih 
poslova, opskrbe električnom energijom u univerzalnoj usluzi, poštanske usluge, prijevoza putnika 
u javnom prometu i prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.  
 
Člankom 25. stavkom 2. Zakona propisano je da je jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga dužna osnovati 
savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje 
na lokalnom području, te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, 
objektivan i nediskriminirajući način. 
Obzirom na činjenicu da je dosadašnjim članovima istekao mandat, predlaže se imenovanje novog 
Savjeta odnosno predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke kao nadležno tijelo donese novo 
rješenje o imenovanju Savjeta. 
 
S tim u vezi, Grad Rijeka je putem Odjela gradske uprave za komunalni sustav dana 30. prosinca 
2016. godine od Udruge "Potrošački centar" Rijeka zatražio da predloži svog  predstavnika za 
člana Savjeta. 
 
Dopisom od dana 03. siječnja 2017. godine (koji se nalazi u prilogu ovog materijala), predsjednik 
navedene Udruge izvijestio je Grad Rijeku da se za imenovanje u Savjet predlaže član te Udruge: 
Marko Paripović. 
 
Odredbom članka 2. važećeg Poslovnika utvrđeno je da Savjet ima predsjednika i šest članova. 
Nadalje je utvrđeno da članove Savjeta čine: predsjednik Savjeta, dva člana Savjeta koji se 
imenuju iz reda predstavnika Udruge za zaštitu prava potrošača "Potrošački centar" Rijeka, a četiri 
člana Savjeta imenuju se iz reda predstavnika komunalnih društava: KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, 
KD Čistoća d.o.o. Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i KD Kozala d.o.o. Rijeka. 
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine. 
 
Obzirom da prema važećem Zakonu o zaštiti potrošača prijevoz pokojnika nije javna usluga, u 
smislu toga Zakona, te da je novim Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 
36/15) izmijenjen Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13 i 153/13) na način da održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih 



poslova više ne spada u komunalnu djelatnost, te uslijed činjenice da je dosadašnjim članovima 
Savjeta istekao mandat, predlaže se donijeti novo Rješenje o imenovanju Savjeta, kako slijedi.  
 
Za predsjednika Savjeta predlaže se imenovati Vladimir Predrag, kao predstavnik osnivača 
Savjeta.  
Za člana Savjeta iz reda predstavnika udruge za zaštitu potrošača predlaže se imenovati Marka 
Paripovića, predstavnika Udruge "Potrošački centar" Rijeka. 
Za ostala tri člana Savjeta predlaže se imenovati po jednog predstavnika iz reda predstavnika 
komunalnih društava prema prethodno dostavljenim prijedlozima i to:  

- Ingrid Gržin, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka,  
- Snježana Šuković, predstavnica Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka,  
- Jasna Knez, predstavnica Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka  

 
Predloženi članovi Savjeta imenovali bi se na vrijeme od četiri godine. 
 
Prema članku 3. Prijedloga rješenja o imenovanju Savjeta isti bi se utvrdio kao savjetodavno 
tijelo Gradonačelnika Grada Rijeke sa zadaćom da se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga 
koje se pružaju potrošačima i to: 

- prijevoza putnika u javnom prometu, 
- odlaganje komunalnog otpada i 
- opskrbe pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 

 
Nadalje se člankom 3. Prijedloga rješenja o imenovanju Savjeta predlaže utvrditi da se mišljenje 
Savjeta obvezno prilaže uz akt kojim Gradonačelnik Grada Rijeke daje suglasnost na promjenu 
cijene javne usluge. 
 
Ovim materijalom se predlaže i donošenje novog Poslovnika, kako slijedi. 
 
Člankom 1. predloženog Poslovnika uredio bi se sastav Savjeta, broj članova, djelokrug i način 
rada te izvješćivanje Gradonačelnika Grada Rijeke o radu Savjeta. 
 
Člankom 2. predloženoga Poslovnika utvrdilo bi se da Savjet ima predsjednika i četiri člana, kao i 
da članove Savjeta imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke. Nadalje, da članove Savjeta čine 
predsjednik Savjeta, kao predstavnik osnivača Savjeta, jedan član Savjeta koji se imenuje iz reda 
predstavnika Udruge "Potrošački centar" Rijeka te tri člana Savjeta koji se imenuju iz reda 
predstavnika komunalnih društava: KD Autotrolej d.o.o., Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka i KD 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,   
 
Člankom 3. predloženog Poslovnika utvrdilo bi se da se Savjet osniva kao savjetodavno tijelo 
Gradonačelnika Grada Rijeke, kao i da svoje zadaće obavlja u suglasju sa zakonom kojim se 
uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje 
zaštite potrošača. 
Na svojim sjednicama Savjet raspravlja i daje prethodno mišljenje o svim promjenama cijena 
komunalnih usluga koje prethodno navedena komunalna društva isporučuju (prodaju) potrošačima 
- građanima grada Rijeke. 
Sve odluke Savjeta donose se na temelju materijala koji sadrži odgovarajuće elemente sukladno 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 
Člankom 4. predloženog Poslovnika utvrdilo bi se da Savjet zasjeda po potrebi. Konstituirajuću 
sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta. Također bi se utvrdilo da sjednice Savjeta 
saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik na to 
ovlasti. Iznimno od prethodno navedenoga, utvrdilo bi se i da se sjednica Savjeta može sazvati i na 
prijedlog najmanje tri člana Savjeta. 
 
Člankom 5. predloženog Poslovnika odredilo bi se da dnevni red sjednice Savjeta predlaže 
predsjednik Savjeta. Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na 
dnevnom redu, pri čemu se poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se 
raspravljati na sjednici dostavlja članovima Savjeta najmanje sedam dana prije održavanja 



sjednice. Iznimno od prethodno navedenoga, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima 
Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici. 
 
Člankom 6. predloženog Poslovnika odredilo bi se da stručne i administrativne poslove za rad 
Savjeta obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav, kao i da predsjedniku Savjeta u 
obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže tajnik Savjeta, a da tajnika Savjeta određuje 
pročelnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav. 
 
Člankom 7. predloženog Poslovnika odredilo bi se da savjet može započeti s radom ukoliko je 
sjednici nazočna većina članova Savjeta. Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 
 
Člankom 8. predloženog Poslovnika utvrdilo bi se da se o radu na sjednici Savjeta vodi zapisnik 
koji sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te 
o donesenim odlukama. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik 
potpisuju predsjednik Savjeta i tajnik Savjeta. 
 
Člankom 9. predloženog Poslovnika Savjet odredilo bi se da je Savjet dužan o svom radu 
izvješćivati Gradonačelnika Grada Rijeke jednom godišnje. 
 
Člankom 10. predloženog Poslovnika utvrdilo bi se da članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za 
rad u Savjetu u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje pravo na 
naknadu za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke. 

 
Člankom 11. predloženog Poslovnika odredilo bi se da danom stupanja na snagu predloženoga 
Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 50/12). 
 
Člankom 12. predloženog Poslovnika utvrdilo bi se da predloženi Poslovnik stupa na snagu 
osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke". 
 
 

Slijedom iznijetog, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke prihvati predloženo i da donese 
slijedeći 

Z A K L J U Č A K  
1. Donosi se Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, u 

predloženom tekstu. 
2. Donosi se Poslovnik o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, u 

predloženom tekstu. 
3. Zadužuje se Ured Grada da akte iz točke 1. i 2. ovog zaključka objavi u "Službenim 

novinama Grada Rijeke" . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) i 
članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 
11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst), dana 
___________ 2017. godine, donio je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 

 
 
 

Članak 1. 
 
U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet) imenuju se: 

1. Vladimir Predrag, predstavnik osnivača Savjeta, za predsjednika,  
2. Marko Paripović, predstavnik Udruge „Potrošački centar“ Rijeka, za člana, 
3. Ingrid Gržin, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, za članicu, 
4. Snježana Šuković, predstavnica Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, za članicu i 
5. Jasna Knez, predstavnica Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, za 

članicu. 
Članak 2. 

 
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine. 
 

Članak 3. 
 
Savjet je savjetodavno tijelo Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) sa 
zadaćom da se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima, i to: 

- prijevoza putnika u javnom prometu, 
- odlaganja komunalnog otpada i 
- opskrbe pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 

Prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, Savjet će razmotriti prijedlog te se o 
njemu očitovati. 
Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu 
cijene javne usluge. 
 

Članak 4. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada 
Rijeke". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst), 
Gradonačelnik Grada Rijeke, dana ___________ 2017. godine, donio je 
 

 
POSLOVNIK  

o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
 
 

 
I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: 
Poslovnik) uređuje sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet), 
broj članova, djelokrug i način rada te izvješćivanje Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem 
tekstu: Gradonačelnik) o radu Savjeta. 
 
 
II. SASTAV SAVJETA 
 

Članak 2. 
 

Savjet ima predsjednika i četiri člana. 
Članove Savjeta imenuje Gradonačelnik. 
Članove Savjeta čine: 

- predsjednik Savjeta, koji predstavlja osnivača Savjeta, 
- jedan član Savjeta, koji se imenuje iz reda predstavnika Udruge "Potrošački centar" Rijeka, 
- tri člana Savjeta, koji se imenuju iz reda predstavnika komunalnih društava: KD Autotrolej 

d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka i  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. 
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Ista osoba može biti ponovno  

imenovana za člana Savjeta. 
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata. 

 
III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA 
 

Članak 3. 
 

Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika, koji svoje zadaće obavlja u 
suglasju sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici 
Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača. 

Na svojim sjednicama Savjet raspravlja i daje prethodno mišljenje o svim promjenama 
cijena komunalnih usluga koje komunalna društva iz članka 2. stavka 3. podstavka 3. ovoga 
Poslovnika isporučuju (prodaju) potrošačima - građanima grada Rijeke. 

Sve odluke Savjeta donose se na temelju materijala koji sadrži odgovarajuće elemente 
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. 
 

Članak 4. 
 

Savjet zasjeda po potrebi. 
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta. 
Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta 

kojeg predsjednik na to ovlasti. 
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, sjednica Savjeta može se sazvati i na prijedlog 

najmanje tri člana Savjeta. 
 
 

 



Članak 5. 
 

Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta. 
Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu. 
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na 

sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje sedam dana prije održavanja sjednice. 
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima 

Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici. 
 

Članak 6. 
 

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Odjel gradske uprave za 
komunalni sustav. 

Predsjedniku Savjeta u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže tajnik. 
Tajnika Savjeta određuje pročelnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav. 

 
Članak 7. 

 
Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta. 
Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 

 
Članak 8. 

 
O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju 

u raspravi te o donesenim odlukama. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i tajnik. 

 
Članak 9. 

 
            Savjet je dužan o svom radu izvješćivati Gradonačelnika jednom godišnje. 
 

Članak 10. 
 

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad u Savjetu u skladu s odlukom Gradskog 
vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Gradskog 
vijeća Grada Rijeke. 

 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 11. 
 

Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Savjeta za 
zaštitu potrošača javnih usluga ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 50/12). 
 

Članak 12. 
 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 
Grada Rijeke". 
 
 
 
 

- U prilogu: Dopis Udruge "Potrošački centar" Rijeka od dana 3. siječnja 2017. godine 
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