REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 024-02/22-01/01
URBROJ: 2181-7-04/1-22-2
Omiš, dne ****************2022.g.

Na temelju odredbi čl. 26.st.2. i st.3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 19/22) i čl.
30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13,10/13,1/18, 8/18 i 2/21),
u predmetu osnivanja savjetodavnog tijela, Gradsko vijeće Grada Omiša na *** sjednici od dana ********
2022.g. donosi

ODLUKU
o osnivanju savjetodavnog tijela
I.
Osniva se savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Omiša (dalje: Savjetodavno tijelo) za
davanje mišljenja kad Grad Omiš odlučuje o pravima i obvezama potrošača slijedećih javnih usluga:
- javna vodoopskrba i javna odvodnja;
- obavljanje dimnjačarskih poslova;
- prijevoz putnika u javnom prometu;
- sakupljanje komunalnog otpada;
- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.
Mišljenje Savjetodavnog tijela nije obvezujuće za donositelja akta, ali se akt bez njega ne može
donositi.
II.
Savjetodavno tijelo čine ukupno pet članova i njihovi zamjenici.
Članove i zamjenike članova Savjetodavnog tijela koji nisu predstavnici udruge za zaštitu
potrošača imenuje gradonačelnik Grada Omiša rješenjem.
Po jedan član i zamjenik člana Savjetodavnog tijela su stručne osobe iz upravnih tijela Grada
Omiša te po jedan član i njegov zamjenik su predstavnici trgovačkih društava davatelja javnih usluga
kojima je većinski vlasnik Grad Omiš i to Vodovod d.o.o. Omiš i Peovica d.o.o. Omiš .
Predsjednik Savjetodavnog tijela i njegov zamjenik su stručne osobe iz upravnih tijela Grada
Omiša koje rade na poslovima gospodarstva, komunalne djelatnosti, proračuna ili prate rad
predstavničkog tijela Grada Omiša i njegovih radnih tijela.
Obvezan član Savjetodavnog tijela je imenovani predstavnik udruge potrošača koja je
registrirana za djelovanje na području Splitsko-dalmatinske županije, a koja je putem javnog natječaja
odabrana od strane Grada Omiša radi ustupanja poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe
potrošača na području Grada Omiša u ugovornom razdoblju.
Mandat članova i zamjenika članova koje imenuje gradonačelnik Grada Omiša traje četiri godine
i mogu se ponovno imenovati.
Članove i zamjenike članova može se razriješiti dužnosti prije isteka mandata: na vlastiti zahtjev,
prestankom zaposlenja u pravnoj osobi čiji je predstavnik, pravomoćnošću sudske presude za kazneno

djelo iz područja trgovine, cijena i financijskog poslovanja, neobavljanjem dužnosti duže od 6 mjeseci
ili izostankom sa sjednica više od dva puta uzastopno.
III.
Sjednicu Savjetodavnog tijela saziva i vodi predsjednik odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik
predsjednika kad od predlagatelja primi pravodoban i obrazloženi prijedlog akta kojim Grad Omiš treba
odlučivati o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga na svom području.
Sjednice su javne.
Sjednice se mogu održavati u nazočnosti natpolovičnog broja svih članova.
Na sjednici se odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
U radu sjednice može sudjelovati predlagatelj ili od njega ovlašteni izrađivač akta kao i druge
stručne osobe ali bez prava glasa.
Utvrđeno mišljenje većine članova potpisuje predsjedavajući sjednice Savjetodavnog tijela i
dostavlja ga predlagatelju i donositelju akta.
Član Savjetodavnog tijela koji je glasovao protiv utvrđenog mišljenja može izraditi i istom priložiti
svoje izdvojeno stajalište.
IV.
Za rad u Savjetodavnom tijelu njegovi članovi ne primaju naknadu.
Član koji je predstavnik udruge potrošača ima pravo na naknadu troškova prijevoza po cijeni
javnog prijevoza putnika od sjedišta udruge do sjedišta Grada Omiša, te iste ostvaruje putem udruge
iz sredstava donacije ostvarene za provedbu ugovorenog programa.
V.
Tehničko-administrativne poslove pri djelovanju Savjetodavnog tijela obavlja Upravni odjel za
gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.
VI.
Na rad Savjetodavnog tijela supsidijarno se mogu primijeniti i pravila o radu radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Omiša ako nisu u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
VII.
Gradonačelnik Grada Omiša dužan je donijeti rješenje o imenovanju članova i zamjenika
članova Savjetodavnog tijela u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, a imenovanje
novih članova i/ili zamjenika članova zbog prestanka dužnosti ranije imenovanih osoba prije isteka
mandata dužan je rješenjem izvršiti u roku 30 dana od nastupa takvih okolnosti.
VIII
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski
rod.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u Službenom glasniku Grada
Omiša,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

DOSTAVITI:
1. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
2. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
3. Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša,
4. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša,
5. Vodovod d.o.o. Omiš,
6. Peovica d.o.o. Omiš,
7. Službeni glasnik Grada Omiša i www.omis.hr,
8. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
KLASA: 024-02/22-01/01
URBROJ: 2181-7-04/1-22-1
Omiš, dne 1.lipnja 2022.g.

Na temelju odredbi čl. 26.st.2. i st.3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 19/22) i čl.
39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13,10/13,1/18, 8/18 i 2/21),
u predmetu osnivanja savjetodavnog tijela, gradonačelnik Grada Omiša dana 1.lipnja 2022.g. donosi

Z A K LJ U Č A K
1.
Utvrđuje se nacrt teksta Odluke o osnivanju savjetodavnog tijela te se predlaže Gradskom
vijeću Grada Omiša njeno donošenje u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA: 02402/22-01/01 URBROJ: 2181-7-04/1-22-2.
2.
Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec. v.r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Pismohrana /04/.

O b r a z l o ž e nj e

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine (NN 29/21) obvezuje
jedinice lokalne samouprave na aktivno učešće u zaštiti potrošača.
Dana 28.svibnja 2022.g. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 19/22).
Zakonom su u čl. 25.st.1. utvrđene javne usluge za koje se posebno štite prava potrošača i to:
distribucija električne energije, distribucija prirodnog plina, distribucija toplinske energije, elektroničke
komunikacijske usluge, javna vodoopskrba i javna odvodnja, opskrba plinom u javnoj usluzi, obavljanje
dimnjačarskih poslova, opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi, poštanske usluge,
prijevoz putnika u javnom prometu, sakupljanje komunalnog otpada i usluge parkiranja na uređenim
javnim površinama i u javnim garažama.
Odredbe čl.26.st.2. i st.3. istog zakona navode:
„(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača –
korisnika javnih usluga iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona dužno je osnovati savjetodavno tijelo u
čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, a jedinica lokalne samouprave će na
transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi
odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga iz članka 25. stavka 1.
ovoga Zakona.
(3) Predstavnika udruge za zaštitu potrošača iz stavka 2. ovoga članka imenuje udruga za zaštitu
potrošača, koja djeluje i ima sjedište na području jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem
se području nalazi jedinica lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka.“
Zakon je dalje između ostalog u čl. 151. predvidio i prekršajne sankcije i to:
„Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna
osoba u javnopravnom tijelu ili jedinici lokalne samouprave ako:
2. jedinica lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga
iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona ne osnuje savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i
predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje i ima sjedište na području jedinice područne
(regionalne) samouprave na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave iz članka 26. stavka
2. ovoga Zakona i ako donosi odluke bez mišljenja savjetodavnog tijela ili ih donosi na netransparentan,
neobjektivan i diskriminirajući način (članak 26. stavci 2. i 3.)
3. jedinica lokalne samouprave ne osigura prostor za obavljanje poslova savjetovanja potrošača iz
Nacionalnog programa zaštite potrošača udrugama ili drugim fizičkim ili pravnim osobama za zaštitu
potrošača koji su odabrani temeljem javnog natječaja iz članka 139. stavka 2. ovoga Zakona tijekom
provedbe istog (članak 139. stavak 4.).“
Donošenjem predloženog akta nastaju troškovi gradskog proračuna za prijevoz člana udruge za zaštitu
potrošača kad nazoči sjednici savjetodavnog tijela kroz donaciju udruzi koja provodi ugovoreni program.

Zbog svega predlaže se donošenje predmetnog akta.
PREDLAGATELJ

