06/12/2007

Na temelju odredbi čl. 27. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Omiša (Službeni
glasnik Grada Omiša br. 1/96) u svezi čl. 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.
26/03 i dr.) i čl. 24.st.6. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 79/07), u predmetu osnivanja
savjetodavnog tijela za komunalne usluge, Gradsko poglavarstvo Grada Omiša na 51. sjednici od dana 6.
prosinca 2007.g. donosi

Z A K L J U ČA K
1. Osniva se savjetodavno tijelo za davanje mišljenja o pravima i obvezama potrošača slijedećih
komunalnih usluga:
- prijevoz putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu,
- opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda,
- održavanje čistoće.
2. Savjetodavno tijelo čine ukupno tri člana i to po jedan predstavnik kojeg za svaku određenu sjednicu
imenuje:
- gradonačelnik Grada Omiša,
- davatelj komunalne usluge i
- udruga potrošača.
3. Sjednicu savjetodavnog tijela saziva gradonačelnik Grada Omiša kada Gradsko poglavarstvo Grada
Omiša donosi odluku o zahtjevu davatelja javnih komunalnih usluga za utvrđivanje novog odnosno
izmjenu postojećeg cjenika ili tarife usluga. Predsjedavajućeg sjednici utvrđuju između sebe nazočni
članovi savjetodavnog tijela. Utvrđeno mišljenje potpisuju svi članovi savjetodavnog tijela. Član tijela koji
je glasovao protiv utvrđenog mišljenja može izraditi i istom priložiti svoje izdvojeno stajalište.
4. Gradsko poglavarstvo Grada Omiša svoju odluku donosi isključivo nakon dobivenog mišljenja
savjetodavnog tijela, a prvenstveno na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.
5. Za rad u savjetodavnom tijelu njegovi članovi koji su predstavnici jedinice lokalne samouprave i
davatelja komunalne usluge ne primaju naknadu, a član koji je predstavnik udruge potrošača ima pravo
na naknadu u visini naknade člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Omiša.
6. Tehničko-administrativne poslove pri djelovanju savjetodavnog tijela obavlja Upravni odjel za
gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.
7. Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Omiša i istim danom se
stavlja izvan snage Zaključak KLASA:307-01/03-01/03 URBROJ:2155/01-02-03-1 od 20.listopada
2003.g.
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