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Na temelju članka 6. stavak 5. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine br. 177/04.) 
i članka 28. Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije (Narodne novine br. 86/05.), Upravno 
vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) na 15. sjednici 
održanoj dana 14. studenoga 2005. godine, donijelo je sljedeći 
 
 

PRAVILNIK 
o osnivanju i radu savjeta pri Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom regulira se osnivanje i rad savjeta pri Agenciji, i to: 

- Savjeta za regulatorne poslove, 
- Savjeta za zaštitu potrošača. 

 

Članak 2. 

Savjeti iz članka 1. ovog Pravilnika osnivaju se i započinju rad na temelju odluke Upravnog vijeća o 
imenovanju članova savjeta pri Agenciji. 

Listu kandidata za izbor članova savjeta utvrñuje Upravno vijeće Agencije nakon upućenog javnog 
poziva. Upravno vijeće Agencije bira članove i voditelje savjeta. 

Predsjednik Upravnog vijeća donosi rješenje o imenovanju članova i voditelja savjeta pri Agenciji. 

Članak 3. 

Savjet za regulatorne poslove donosi preporuke i mišljenja o pitanjima koja se neposredno tiču 
regulatornih poslova Agencije kao što su pitanja donošenja metodologija za utvrñivanja tarifnih stavaka 
tarifnih sustava, davanje mišljenja o visini tarifnih stavki, o donošenju propisa u energetskom sektoru i 
sl. 

Savjet za zaštitu potrošača donosi preporuke i mišljenja o mjerama za zaštitu potrošača u provoñenju 
sustava regulacije energetskih djelatnosti, prati problematiku zaštite potrošača, važeće propise i njihove 
učinke na zaštitu potrošača, očituje se o zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na pitanja 
zaštite potrošača, te daje inicijativu za promjenu propisa i mjera zaštite potrošača. 

Članak 4. 

Sjednice savjeta održavaju se u pravilu u sjedištu Agencije. 

Sjednicu pojedinog savjeta za pitanja iz njegovog djelokruga saziva i dnevni red utvrñuje predsjednik 
Upravnog vijeća Agencije odnosno voditelj pojedinog savjeta kada ga za to on ovlasti. 

Svaki član pojedinog savjeta može pisanim putem predložiti sazivanje sjednice savjeta. 
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Članak 5. 

Prilikom predlaganja kandidata za članove savjeta pri Agenciji predlagatelji su dužni dostaviti pisani 
životopis kandidata s odgovarajućom preporukom. 

Za člana savjeta pri Agenciji biti će imenovana fizička osoba koja svojim javnim djelovanjem i 
ugledom ili profesionalnim angažmanom može pomoći Agenciji pri zauzimanju stručnih stavova. 

Pojedini savjet pri Agenciji može imati najviše 10 članova. 

Mandat članova savjeta traje koliko i mandat saziva Upravnog vijeća Agencije. 

Mandat člana savjeta prestaje na vlastiti zahtjev ili odlukom Upravnog vijeća. 

Zamjena člana savjeta pri Agenciji provodi se po proceduri izbora člana savjeta pri Agenciji. 

Članak 6. 

Sjednice savjeta su javne. 

Sjednice savjeta održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. 

Savjet pri Agenciji donosi preporuke i mišljenja, uz uvjet da sjednici prisustvuje najmanje polovica 
ukupnog broja članova. 

Preporuke i mišljenja ne obvezuju Upravno vijeće Agencije prilikom donošenja odluka, ali se mogu 
javno objaviti, o čemu odlučuje Upravno vijeće Agencije. 

Agencija je ovlaštena javno objaviti sadržaj preporuke ili mišljenja. 

Članak 7. 

Troškove rada savjeta snosi Agencija. 

Članovi savjeta imaju pravo na naknadu troškova rada u savjetu pri Agenciji. 

Članak 8. 

Pozivi na sjednicu dostavljaju se članovima savjeta u pravilu najmanje sedam dana prije održavanja 
sjednice. Poziv se upućuje u pisanom obliku preporučenom poštom ili elektroničkom poštom. 

U pozivu treba biti naveden datum i sat održavanja sjednice. 

Uz poziv za sjednicu članovima savjeta dostavljaju se i materijali po pojedinim točkama prijedloga 
dnevnog reda po kojima će se obaviti rasprava. 
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Članak 9. 

Agencija će osigurati da se na sjednici savjeta vodi zapisnik. Zapisnik u kojem se navode zaključci 
sjednice savjeta potpisuje voditelj pojedinog savjeta. 

Članak 10. 

U slučaju odreñenih nejasnoća u provedbi odredaba ovoga Pravilnika tumačenje daje Upravno vijeće 
Agencije. 

Članak 11. 

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na način i u postupku propisanom za njegovo donošenje. 

Članak 12. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije. 
 
 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća Agencije 
 

Tomo Galić, dipl. ing. 
 


