REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/2-73
URBROJ: 2170/01-15-00-21-97
Rijeka, 8. 2. 2021.

Gradonačelnik je 8. veljače 2021. godine donio sljedeći
zaključak
1. Donosi se Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, u
predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da akt iz točke 1. ovog Zaključka objavi u „Službenim novinama
Grada Rijeke“.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević, Zvonka Štimca i Andree Bakarčić
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje
KLASA: 363-02/21-04/2
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Obrazloženje
Na temelju odredbe članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14,
110/15 i 14/19) jedinica lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača –
korisnika javnih usluga iz članka 24. stavka 1. predmetnog Zakona, dužna je osnovati
savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.
Gradonačelnik Grada Rijeke je na temelju odredbe članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača
dana 09. veljače 2017. godine donio Rješenje kojim je imenovao Savjet za zaštitu potrošača javnih
usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 1/17), (u daljnjem tekstu: Savjet) koje je Rješenje
stupilo na snagu danom donošenja. Navedenim Rješenjem članovi Savjeta imenovani su na
vrijeme od četiri godine.
Dana 25. veljače 2020. godine Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Rješenje o izmjenama
rješenja o imenovanju Savjeta („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/20) kojim je umjesto
imenovane članice predstavnika KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenovan drugi član, a istom je mandat
utvrđen do isteka mandata ostalih članova Savjeta imenovanih temeljem Rješenja od 09. veljače
2017. godine.
Slijedom navedenog, trenutnom sastavu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga mandat ističe
dana 09. veljače 2021. godine.
Sukladno članku 2. Poslovnika o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga („Službene
novine Grada Rijeke“ broj 1/17 i 3/20) članove Savjeta čine predstavnik Grada Rijeke kao
predsjednik 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.
S tim u vezi, Grad Rijeka je putem Odjela gradske uprave za komunalni sustav zatražio od
navedenih pravnih osoba da dostave pisani prijedlog za imenovanje svog predstavnika u Savjet.
Nastavno na predmetni poziv Udruga „Potrošački centar“ Rijeka kao člana Savjeta je predložila
Marka Paripovića, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka je predložio Dijanu Trošelj, KD Čistoća d.o.o. Rijeka
je predložio Dejana Vujnovića, a KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka je predložio Irenu
Vukosavljević. Od strane Grada Rijeke za predstavnika Grada Rijeke kao predsjednika Savjeta
predlaže se imenovati Vladimira Predraga.
Obzirom na činjenicu da dosadašnjim članovima Savjeta ističe mandat, predlaže se donijeti novo
Rješenje o imenovanju Savjeta, kako slijedi:
Za predsjednika Savjeta predlaže se imenovati Vladimira Predraga, kao predstavnika Grada
Rijeke.
Za člana Savjeta iz reda predstavnika udruge za zaštitu potrošača predlaže se imenovati Marka
Paripovića, predloženog 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:
- Dijana Trošelj, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka,
- Dejan Vujnović, predstavnik Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka,
- Irena Vukosavljević, predstavnica Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.,
Rijeka.
Predloženi Savjet bio bi imenovan na vrijeme od četiri godine pri čemu bi mandat novopredloženog
sastava Savjeta započeo s prvi dan nakon dana isteka mandata ranijeg sastava Savjeta, odnosno
dana 10. veljače 2021. godine.
Članak 3. Prijedloga Rješenja o imenovanju Savjeta ostao bi istovjetan članku 3. ranije važećeg
Rješenja, obzirom da nije došlo do promjene propisa temeljem kojih se donosi Rješenje, a kojima
bi se predmetna materija uređivala drukčije.

Slijedom navedenog, prema članku 3. Prijedloga Rješenja o imenovanju Savjeta isti bi se utvrdio
kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika Grada Rijeke sa zadaćom da se očituje i daje mišljenje o
pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima i to za:
- prijevoz putnika u javnom prometu,
- javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,
- prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
Nadalje se člankom 3. Prijedloga Rješenja o imenovanju Savjeta predlaže utvrditi da se mišljenje
Savjeta obavezno prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje svoju suglasnost na promjenu cijene
javne usluge te da prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 2. predmetnog članka Savjet
razmatra prijedlog i o istom se očituje.
Slijedom naprijed izloženog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da prihvati ovaj prijedlog i
da donese slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, u
predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Ured Grada da akt iz točke 1. ovog Zaključka objavi u „Službenim
novinama Grada Rijeke“.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15 i
14/19) 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, 12/17, 9/18 , 11/18 – pročišćeni
tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana ___________ 2021. godine donio je:
R J E Š E NJ E
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Članak 1.
1.
2.
3.
4.
5.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet) imenuju se:
Vladimir Predrag, predstavnik Grada Rijeke, za predsjednika,
Marko Paripović, predstavnik Udruge „Potrošački centar“ Rijeka, za člana,
Dijana Trošelj, predstavnica Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, za članicu,
Dejan Vujnović, predstavnik Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, za člana,
Irena Vukosavljević, predstavnica Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Rijeka, za članicu.
Članak 2.
Savjet se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.
Mandat Savjeta započinje dana 10. veljače 2021. 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,
- javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,
- prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na
promjenu cijene javne usluge.
Prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 2. ovoga članka, Savjet će razmotriti
prijedlog te se o njemu očitovati.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Grada Rijeke“.

