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- 2013

Temeljem dlanka 25. stavka 5. Zakona o zaStiti potroSada (NN 41114, 110115, 14119) i dlanka 37
Dru5tvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Direktor Dru5tva donio je dana 1

listopada 2019. godine

POSLOVNIK
o radu Povjerenstva za reklamacije potro5ada

IOPEE ODREDBE

e lanak 1.

Ovim Poslovnikom ureduje se sastav, djelokrug i nadin rada Povjerenstva za reklamacije
potro5ada Komunalnog druStva VODOVOD I KANALIZACIJA druStvo s ogranidenom
odgovornoS6u za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

elanak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju6e su za sve dlanove Povjerenstva i druge osobe koje
sudjelu.lu u radu na sjednicama Povjerenstva.

II SASTAV POVJERENSWA

6lanak 3.

Povjerenstvo dint pet dlanova i to:
- jedan dlan Povjerenstva imenuje se iz reda predstavnika udruge za zastitu potrosada
- detiri 6lana Povjerenstva imenuju se iz redova radnika DruStva.

Predsjednik izamjenik predsjednika Pov.jerenstva biraju se vecinom glasova svih dlanova na
konstituirajucoj sjed nici Povjerenstva.

Clanak 4.

Mandat 6lanova Povjerenstva traje detiri godine. lsta osoba moZe biti ponovno imenovana za
6lana Povjerenstva.

Clan Povjerenstva mo2e biti razrijeSen duinosti prije isteka mandata:
1 . na vlastiti zahtjev ili
2. opozivom na prijedlog predlagada.

Ukoliko radniku prestane radni odnos u Dru5tvu prestaje mu idlanstvo u povjerenstvu.
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III DJELOKRUG POVJERENSTVA

alanak 5.

Povjerenstvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o zaititi pokosada i drugim propisima kojima
se ureduje podrudje zastite potrosaea.
Povjerenstvo raspravlja i odlueuje o zaprimljenim reklamacijama potrosada.

Reklamacije potrosaaa Povjerenstvo rjesava kao drugostupanjsko tijelo.

Reklamacijom se u smislu odredaba ovog Poslovnika smatra narodito:
- netoeno oaitavanje glavnog ili pomo6nog vodomjera
- pogreina primjena cijene vode r odvodnje
- pogresno obradunata cijena prikljuaenja gradevine na komunalnu infrastrukturu
- i ostale reklamacije vezane uz obavljanje djelatnosti DruStva.

dlanak 6.

Odlu6uju6i o reklamaciji Povjerenstvo moZe:
- prihvatiti reklamaciju u korist podnositelja i preinaaiti prvostupanjsku odluku
- odbiti reklamaciju kao neosnovanu ipotvrditi prvostupanisku odluku
- u sluiaju sumnje u ispravnost prvostupanjske odluke, odgoditi donosenje odluke do prikupljanja

dodatnih podataka u roku od osam dana, o demu obavje56uje podnositel.ja reklamacije

Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrosadu na zaprimljene reklamaciie u roku od 30 dana od
dana zaprimanja reklamacije.

IV NAEIN RADA POVJERENSTVA

SAZIVANJE SJEONICE

alanak 7.

Predsjednik Povjerenstva duZan je sazvati sjednicu u roku od 30 (trideset) dana od dana
zaprimanja reklamacije potrosada, vodeai raduna o obvezi iz dlanka 6. stavka 2. ovog Poslovnika.

U sludaju sprijeeenosti predsjednika Povjerenstva, sjednicu saziva zamjenik predsjednika
Povjerenstva.

Sjednice Povjerenstva odrZavaju se u pravilu tijekom radnog vremena Drustva

dlanak 8.

Dnevni red sjednice predlaie predsjednik Povjerenstva.

Za izradu pisanih materijala za sjednicu kao iobavljanje svih potrebnih radnji za funkcioniranje
Povjerenstva zadu:ene su strudne sluzbe Drustva.

elanak 9.

elan Povjerenstva poziva se na sjednicu u pravilu pisanim pozivom putem elektronske poste u
kojem 6e se naznaditi mjesto odrzavanja sjednice, dan i sat podetka sjednice te prijedlog dnevnog
reda.
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Uz poziv na sjednicu dostavlja se svakom dlanu pisani materijal bitan za odludivanje o pojedinim
todkama dnevnog reda.

Clanak 10.

Poziv za sjednicu Povjerenstva i materijal o kojem ce se raspravljati na sjednici dostavlja se
6lanovima Pov,erenstva najkasnije pet dana pnje odrZavanja sjednice.

lznimno, materijal za pojedinu todku dnevnog reda moZe se dostaviti dlanovima Povjerenstva i

na samoj sjednici, ako za to postoje opravdani razlozi.

Glanak 11.

Sjednici Povjerenstva, pored 6lanova, mogu prisustvovati izvjestitelji ili savjetnici za pojedina
pitanja o kojima se odlu6uje.

Predsjednik Povjerenstva moZe na sjednicu Povjerenstva pozvati potro5ada o dijoj ce se
reklamaciji raspravljati, ukoliko smatra da je to svrsishodno za donoSenje odluke.

ODRZAVANJE SJEDNICE

Clanak 12.

Sjednici Povjerenstva predsjedava predsjednik Povjerenstva, odnosno zamjenik predsjednika
Povjerenstva.

Predsjednik Povjerenstva duzan je prije otvaranja sjednice utvrditi jesu li ispunjeni svi uvjeti za
odrZavanje sjednice.

Sjednica Povjerenstva ne moZe se odr2ati bez prisutnosti dlana predstavnika udruge za zaititu
potroSada.

Ukoliko predstavnik udruge za za5titu poko5ada nije u mogu6nosti prisustvovati sjednici
Povjerenstva, duZan je najkasnije dva dana nakon primitka poziva za sjednicu izvijestiti
predsjednika Povjerenstva o svojoj sprijedenosti, kao i o svom zamjeniku, kako bi poziv za
sjednicu s pripadaju6im materijalom mogao biti dostavljen zamjeniku najmanje dva dana prije
odrZavanja sjednice.

Za pravovremeno dostavljanje poziva zamjeniku predstavnika udruge za zaStitu potroSada
odgovoran je predstavnik udruge za zastitu potroSada ukoliko ne postupi sukladno odredbi
prethodnog stavka.

Prijedlog dnevnog reda sjednice usvaja se na samoj sjednici Povjerenstva, nakon 6ega se prelazi
na raspravu o pojedinim todkama dnevnog reda.

O svakoj todki dnevnog reda predsjednik povjerenstva podnosi uvodno izlaganje.
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Ukoliko sjednici Povjerenstva koja se po drugi put saziva s istim dnevnim redom nije prisutan
predstavnik ili zamjenik predstavnika udruge za zastitu potrosada, Povjerenstvo moze odrzati
sjednicu ako im je poziv uredno dostavljen.

Clanak 13.



6lanak 14.

elanu Povjerenstva i drugim prisutnima na sjednici predsjednik Povjerenstva daje rijed za
sudjelovanje u raspravi.

Osoba koja dobije rijed mora se u izlaganju pridrZavati predmeta dnevnog reda.

elanak 15.

Povjerenstvo donosi odluke javnim glasovanjem, ako su na sjednici prisutna najmanje tri dlana
Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi odluke ve6inom glasova nazodnih dlanova.
Clan Povjerenstva moze zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno miSljenje.

elanovi Povjerenstva mogu donositi odluke i bez odr2avanje sjednice Povjerenstva davanjem
glasova putem e-maila, ako svi dlanovi Povjerenstva sudjeluju u glasovanju.

elanak 16.

Kad se dnevni red iscrpi, predsjednik Povjerenstva zakljuduje sjednicu.

6lanak 17.

Predsjednik moZe iz opravdanih razloga prekinuti ili odgoditi sjednicu Povjerenstva
Predsjednik je du2an obrazloZiti donosenje odluke iz prethodnog stavka.

Ctanak 18.

Povjerenstvo je duZno odluku na ulo2enu reklamaciju dostaviti potro5a6u najkasnije u roku od 15
(petnaest) dana od dana dono5enja.

ZAPISNIK SJEDNICE

0lanak 19.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi stru6na osoba zaposlena u DruStvu.

Clanak 20.

Zapisnik sadrZi osnovne podatke o radu na sjednici, a obvezno:
- redni broj sjednice Povjerenstva,
- datum i mjesto odrZavanja sjednice,
- imena i prezimena prisutnih i odsutnih 6lanova,
- imena i prezimena prisutnih, a koji nisu dlanovi Povjerenstva,
- vrueme podetka i zavr5etka sjednice,
- utvrcleni dnevni red,
- iznijete prijedloge po pojedinim todkama dnevnog reda o kojima se odludivalo ako se razlikuju
od prUedloga sadrzanih u dnevnom redu,
- odluke.donesene po svakoj todki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,
- imena i prezimena prisutnih koji su sudjelovali u raspravi te biian sadrZaj rasprave.
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Glanak 21.

Zapisnik potpisuju predsjednik Povjerenstva i osoba koja ga je pisala

V PRAVA IOBVEZE CUNOVA POVJERENSWA

ebnak22.

U sludaju sprijedenosti prisustvovanja sjednici Povjerenstva, dlan Povjerenstva je du2an izvijestiti
predsjednika Povjerenstva najkasnije jedan dan prije odrZavanja sjednice.

Clanak 23.

elanovima Povjerenstva nije dozvoljeno iznositi u javnost odluke Povjerenstva, komentirati
zahtjeve potroSada, rad Povjerenstva i donesene odluke.

Predsjednik Povjerenstva ovlaiten je za kontakt s javno56u i davanje izjava o radu i odlukama
Povjerenstva.

Clanak 24.

Predstavnik udruge za zastitu potro5a6a, odnosno njegov zamjenik ima pravo na naknadu za rad
u Povjerenstvu u neto iznosu od 200,00 kuna.

Clanovi Povjerenstva imenovani iz redova djelatnika Dru5tva imaju pravo na naknadu za tad u
Povjerenstvu na nadin iu visini propisanoj odredbama op6ih akata Drustva.

Pravo na naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga 6lanka predsjednik, zamjenik predsjednika i dlanovi
Povjerenstva ostvaruju prisutnoS6u na sjednici Povjerenstva.

elanak 25.

Povjerenstvo ima obvezu godi5njeg podnoienja izvjeSca o svom radu.

Povjerenstvo je duZno dostaviti izvje56e iz prethodnog stavka po proteku jedne godine rada
Povjerenstva.

Povjerenstvo za svoj rad odgovara Direktoru Druitva.

VI PRIJELAZNE IZAVRSNE ODREDBE

Clanak 26.

U tijeku postupka koji se provodi povodom reklamacije raduna potro5a6a, Drustvo ne smi.1e
potroSa6u obustaviti pruZanje usluge sve do okon6anja postupka, ukoliko potrosad podmiruje sve
sljedede radune za pruZenu uslugu.

Clanak 27.

Za primjenu ovog Poslovnika odgovoran je predsjednik povjerenstva.

odredbe ovog Poslovnika tumadi Povjerenstvo, nakon usuglasavanja stavova na sjednici
Povjerenstva.
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Dokumentacija o radu Povjerenstva duva se pet godina.

Clanak 28.

lzmjene idopune ovog Poslovnika donose se na isti nadin i po istom postupku kao ovaj Poslovnik

Clanak 29.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje vaiiti Poslovnik o radu povjerenstva za
reklamacije potroSa6a od 18. svibnja 2012. godine.

Clanak 30.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primUenjuje se danom donosenja.

Ovaj Poslovnik objavl.luje se na slu2benim internetskim stranicama Dru5tva i internoj mapi VlK.

Direktor DruStva:

oloDovcll
RI.JE

ing.grad.
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