POTROŠAČKI CENTAR
Kumičićeva 13, 51000 Rijeka, Croatia
OIB : 13785072891 RB : 08002445
Fax. 051 400 000 Tel. 051 400 000
___________________________________________________

WWW.POTROSACKICENTAR. HR
e - mail: rijeka @ potrosackicentar.hr
PBZ HR2223400091110259408
Matični broj 02150590 RNO 0118582

Kumičićeva 13
51000 RIJEKA

___________________________________________________

Lovran, 20.11.2017.

SAVJETOVANJE

POTROŠAČA

Poštovani,
zadovoljstvo nam je pozvati Vas na savjetovanje potrošača organizirano u Općini Lovran u
suradnji sa Udrugom Potrošački centar.
Cilj savjetovanja je informirati širu javnost o aktualnostima u području zaštite potrošača i
potaknuti građane da budu aktivniji u ostvarivanju svojih potrošačkih prava.
Usvajanjem Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. godine, dobili smo
bazu i sredstva za put prema održivom gospodarenju otpadom. Ostalo je za ujediniti
različite gospodarske interese oko uredbe i zaštititi podjednako sve sudionike u poslu oko
gospodarenja otpadom, prije svih građane.
Na savjetovanje će doći gospodin Kulaš Duško rukovoditelj RJ Usluge iz TD Komunalac, a
ispred Općine Lovran bit će prisutna gospođa Tamara Mittel, Voditeljica Odsjeka za
stambeno-komunalni sustav.
Teme savjetovanja su:
1. Primjena Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. godine
2. Prezentacija GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
3. Rasprava sa gostima
Kroz izlaganja i diskusiju na savjetovanju će sudjelovati predstavnici Općine Lovran, KD
Komunalac, Udruge Potrošački centar i drugih zainteresiranih strana za savjetovanje
građana o potrošačkim pravima.
Na savjetovanju građana o potrošačkim pravima možete sudjelovati
u ponedjeljak, 20. studenog 2017. godine s početkom u 17:00 sati,
U VIJEĆNICI OPĆINE LOVRAN, ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 41/I.

- Udruge članice Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske Hrvatska udruga za zaštitu potrošača - Zagreb, «Šibenski potrošač» - Šibenik, Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora - Samobor, «Zadarski potrošač» - Zadar, «Dubrovački
potrošač» - Dubrovnik, «Klub potrošača» - Vodice, «Međimurski potrošač» - Čakovec, Udruga «Potrošački centar» - Rijeka, Udruga korisnika toplane Blatine - Split, Centar za
edukaciju i informiranje potrošača - Bilje, «Varaždinski potrošač» - Varaždin i «Splitski potrošač» - Split

