Na temelju članka 20. stavka 3. točke 8. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije
(klasa: 011-0l/l3-01/05, urbroj: 37l-0IlI3-I4, od 16. listopada 2013.) Upľavno vijeóe
Hrvatske energetske regulatorne agencije na sjednici odrŽanoj 3l. listopada2014. đonijeloje

PRAVILNIK

o ľadu Savjeta za regulatoľne poslove i zaštĺtupotľošača

Hrvatske energetske ľegulatoľne agencĺje

I.

OPCE ODREDBE
Clanak

1.

ovim Pľavilnikom uređujese djelokrugrada Savjeta zaregulatome poslove i zaštitu potľošača
(u daljnjem tekstu: Savjet), Hrvatske energetske regulatome agencije (u daljnjem tekstu:
Agencija) postupak i kľiteriji za izbot, imenovanje i razrješenje članova Savjeta, način rada
Savjeta te sazivanje i održavarýe sjednica Savjeta.
II.

DJELOKRUG RADA SAVJETA
čhnak 2.

Djelokrug rada Savjeta obuhvaća:
l. davanje mišljenja na prijedloge pľopisa i metodologija koje donosi Agencija,
2. sudjelovanje u davanju mišljenja Agenciji o nacľtima propisa i drugih javnih politika
ľelevantnih za energetski sektor nazahtjev pľedsjednika Upravnog vijeća,
3. praćenje provedbe propisa i metodologija koje donosi Agencija te predlaganje pľoĄena
Upravnom vijeóu,
4. davanje mišljenja Upravnom vijeću o razmotrenim pitanjima od znač,aja za eneľgetski
sektor, a sukladno poslovima i ovlastima Agencije.

Clanak 3.
(1) Savjet ima17 ělanova od kojih je jedan predsjednik Savjeta,

a

jedan njegov zamjenik.

(2) Savjet ima 3 zamjenska člana.
(3) Najmanje devet članova Savjeta mora biti izabrano izmeđukandidata pľedloŽenih od strane
zainteresirane javnosti, interesnih skupina i udruga potrošaěa.
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III.

IZBoR,IMENovANJE

I

RAZRJEŠENJE člłľovAsAvJETA
čhnak 4.

(I) Za člana Savjetamože biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski
sveučilišnistudij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuěilišni studij, radno iskustvo od
najmanje l0 godina u struci i istaknula se znanstvenim ili stručnim radom na području
eneľgetike, kao i predstavnik zainteresiľane javnosti, interesne skupine ili udruge potľošača.
(2) Agencija upuóuje javni poziv za prikupljanje kandidatuta za izboľ članova Savjeta, te ga
objavljuje u sľedstvima javnog informiranja.
(3) Javnim pozivom iz stavka 2. ovoga članka pozivaju se kandidati koji smatraju da mogu
doprinijeti radu Savjeta da podnesu prijavu, uz koju su dužni priložiti Životopis, preslike
dokaza o steěenoj stručnoj spremi i radnom stažu te uvjerenje da se pľotiv kandidata ne vodi
kazneni postupak.
(4) Sukladno članku 3. stavku 3. ovoga Pľavilnika, javnim pozivom iz stavka 2. ovoga članka
poziva se zainteresiľana javnost, interesne skupine i udruge potrošačada predlože kandidate za
ělanove Savjeta pľi čemu su predlagatelji uz pisani pľijedlog kojim predlaŽu kandidata za č|ana
Savjeta dužni dostaviti samo Životopis kandidata i uvjerenje da se pľotiv kandidata ne vodi
kazneni postupak.

Clanak
(1)

5.

odluku o izboru članova Savjeta donosi Upravno vijeóe Agencije.

(2) Na prvoj konstituiľajuóoj sjednici Savjeta članovi Savjeta, na prijedlog predsjednika
Upravnog vijeća Agencije, biĄu predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta javnim
glasovanjem.

Clanak

6.

(1) Članovi Savjeta se imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta biraju se na vrijeme od četiri godine
biti ponovno izabľaĺli.

Clanak

i mogu

7.

(l) Upravno vijeće Agencije ľazriješitóe dužnosti člana Savjeta u slučaju:
f

.

2.
3.
4.
5.
6.

isteka mandata,

akoto samzatraži,
nemoguónosti uľednog obavljanja duŽnosti dulje od šest mjeseci,
trajnog gubitka sposobnosti za obav|janje duŽnosti,
pravomoóne osude zakazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,
ako dva puta uzastopno ne prisustvuje sjednici Savjeta, a svoj izostanak ne opravda.
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(2) Na mjesto člana Savjeta koji je razľiješenpľije isteka mandata iz stavka 1. ovoga članka,
imenuje se jedan od zamjenskih članova Savjeta, na preostalo vľijeme do isteka mandata člana
Savjeta kojemu prestaje mandat.

Iv. SAZIVANJE I oDRŽAVANJE SJEDNICA SAVJETA TE NAčIN RADA SAVJETA
Clanak

8.

(1) Sjednice Savjeta odrŽavaju se u sjedištu Agencije najmanje tľi puta godišnje

(2) Sjednice Savjeta sazivapredsjednik Savjeta, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika
Savjeta.

(3) Predsjednik Savjeta, u dogovoru s predsjednikom Upravnog vijeóa Agencije, predlaže
dnevni red sjednica Savjeta.
(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka pľvu konstituirajuóu sjednicu Savjeta sazivapredsjednik
Upravnog vij eća Agencij e.

(5) Svaki član Savjeta ima pravo pľedložiti predsjedniku Savjeta sazivanje sjednice Savjeta pri
čemu je obvezan dostaviti pľijedlog točke dnevnog reda s pisanim obrazloŽenjem.

čhnak 9.
(1) Poziv za sjednicu Savjeta mora sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja sjednice te pľijedlog
dnevnog reda.

(2) Poziv za sjednicu Savjeta mora biti upuóen članovima Savjeta najkasnije pet radnih dana
prije đanaodređenogza održavanje sjednice.
(3) Poziv se dostavlja članovima Savjeta preporučenom ili elektľoničkompoštom.

Clanak

10.

Materijali potľebni Za ľaspravu o pojedinim točkama dnevnog reda dostavljaju se članovima
Savjeta, u pravilu, uzpoziv za sjednicu, a najkasnije dva radna dana prije početka sjednice.

Clanak

11.

Sjednici Savjeta prisustvuju članovi Upravnog vijeća Agencije te, na poziv predsjednika

Upravnog vijeóa Agencije, direktori sektora odnosno sluŽbi Agencije.

Clanak

12.

(1) Sjednici Savjeta pľisustvuje zapisničaľ,radnik Agencije, koji mora biti diplomirani pravnik.

(2) Zapisniěaľ izľađujezapisnik sa sjednice Savjeta.
(3) Zapisnik sa sjednice Savjeta usvaja Savjet, na način da na svakoj sjednici usvaja zapisnik s

prethodne sjednice.

3ls

članak 13.
Sjednice i rad Savjeta vodi predsjednik Savjeta, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga
njegov zamjenik.

(l)

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prvu konstituirajuóu sjednicu Savjeta, do izbora

predsjednika Savjeta, vodi predsjednik Upravnog vijeóa Agencije.
(3) Predsjednik Savjeta potpisuje mišljenja koja donosi Savjet.
(4) Sjednice Savjeta sujavne.

(5) Savjet može održati sjednicu te donositi mišljenja uz uvjet da sjednici pľisustvuje
natpolovična veóina od ukupnog broja članova.
(6) Savj et dono si mišlj enj

aj

avnim glasovanj em.

(7) Svaki član Savjeta ima jedan glas.
(8) Savjet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, a ělan Savjeta može glasati za, pľotiv ili
se suzdrŽati od glasovanja.

(9) Mišljenja Savjeta imaju savjetodavni karakteľ i ne obvezuju Upravno vijeóe Agencije
jpľilikom donošenja odluka.

članak t4.
(1) Tľoškove rada Savjeta snosi Agencija.
(2) Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu

zarađuSavjetu,

te naknadu putnih troškova.

(3) Visina naknade zatad u Savjetu odľeđujese odlukom Upravnog vijeóa Agencije.
(4) Stručne sluŽbe Agencije obavljaju administrativne poslove za potrebe Savjeta.

v. PRIJELAZNE I ZAVRŠNEoDREDBE

čhnak 15.
(1) Upravno vijeće Agencije óe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika

razriješiti duŽnosti đosadašnječlanove Savjeta za regulatome poslove

i

Savjeta za zaštitu

potľošača.
(2) Agencija će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uputiti javni
poziv za prikupljanje kandidatuta za izboľ članova Savjeta.

članak 16.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pľavilnik o radu savjeta Hrvatske
energetske ľegulatoľne agencije klasa: 030-02ll0-0ll75, urbroj: 37l-01ll0-01 od 27. listopada
2010.
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članak 17.
ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

članak 18.
ovaj Pravilnik objavit

óe se na internetskoj stľanici Agencije.

Klasa: o^Ą-oĄ
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Pravilnik o radu Savjeta za rcga|atoľne poslove i zaštitu potrošača Hľvatske eneľgetske
e objavljen je na oglasnoj ploči Hrvatske energetske regulatome agencije
a stupio je na snagu
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