REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 080-02/11-01/01
Ur.broj: 2133/22-01-11-06
Kamanje, 27. prosinca 2011. godine
Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (NN br 79/07) i članka 26. Statuta
Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09), Općinsko vijeće općine Kamanje
na svojoj 18. sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga za Općinu Kamanje
I.
Osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga za Općinu Kamanje (u daljnjem
tekstu: Savjet), kao stalno savjetodavno tijelo načelnika Općine Kamanje, te se imenuje
predsjednik, članovi i tajnik savjeta.
II.
Pod javnim uslugama podrazumijeva se:
- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- Prijevoz putnika u javnom prometu
- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada,
- Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,
- Obavljanje dimnjačarskih poslova
III.
Savjet se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja i davanja mišljenja i preporuka
ovlaštenim tijelima općine Kamanje, vezanih za prava i obveze potrošača javnih usluga iz
točke I. ove Odluke.

Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan, objektivan i ne
diskriminirajući način.
IV.
Za članove Savjeta imenuju se:
1. Ivica Matešić, Mali vrh 12, predstavnik općine Kamanje
2. Josip Petrina, Orljakovo 18 a, predstavnik općine Kamanje
3. Dubravko Ilijanić iz Krašića, Krašić 73 a, predstavnik tvrtke „Komunalno Ozalj
d.o.o.“
4. Damir Klemenić iz Kamanja, Kamanje 119 b, predstavnik obrta „Terra“
5. Branko Pečaver iz Žakanja, Jurovski brod 16 a, predstavnik Udruge za zaštitu
potrošača
Za predsjednika Savjeta imenuje se Damir Mateljan, Kamanje 98, predstavnik općine
Kamanje
V.
Za tajnicu Savjeta imenuje se Suzana Priselac, Reštovo 28 b, tajnica u općini
Kamanje.
VI.
Predsjednik, članovi i tajnica Savjeta dužni su u svom radu postupati prema
odredbama važećeg Pravilnika o radu savjeta.
VII.
Troškovi rada savjeta finaciraju se iz Proračuna Općine Kamanje.
Naknada za rad predsjednika, članove i tajnicu Savjeta utvrđuje se i isplaćuje u visini
naknade za rad drugih tijela Općine Kamanje.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Glasniku Općine
Kamanje“.
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