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*P/135254* 
 

Na temelju članka 20. stavka 3. točke 8. Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 

011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14 od 16. listopada 2013. i klasa: 011-01/13-01/0005, urbroj: 

371-06-19-20, od 29. travnja 2019., Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, na 

sjednici održanoj 29. lipnja 2020., donijelo je 

 

PRAVILNIK  
o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača  

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom uređuje se djelokrug rada Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača (u 

daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavnog tijela Hrvatske energetske regulatorne agencije (u 

daljnjem tekstu: Agencija), postupak i kriteriji za odabir i imenovanje članova Savjeta, razlozi za 

razrješenje članova Savjeta, sazivanje i održavanje sjednica Savjeta, način rada Savjeta te druga 

pitanja povezana s radom Savjeta.   

II. DJELOKRUG RADA SAVJETA 

Članak 2. 

 

Djelokrug rada Savjeta obuhvaća: 

1. davanje mišljenja na prijedloge propisa i metodologija koje donosi Agencija, 

2. sudjelovanje u davanju mišljenja Agenciji o nacrtima propisa i drugih javnih politika 

relevantnih za energetski sektor, na zahtjev predsjednika Upravnog vijeća, 

3. praćenje provedbe propisa i metodologija koje donosi Agencija te predlaganje promjena 

Upravnom vijeću, 

4. davanje mišljenja Upravnom vijeću o razmotrenim pitanjima od značaja za energetski sektor, a 

sukladno poslovima i ovlastima Agencije. 

III. IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE ČLANOVA SAVJETA 

Članak 3. 

 

(1) Članovi Savjeta biraju se na temelju javnog poziva, kojeg Agencija objavljuje na svojoj 

internetskoj stranici i u najmanje jednim dnevnim novinama. 

(2) Javnim pozivom iz stavka 1. ovoga članka pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti 

odnosno interesne skupine, ustanove, institucije, udruge i trgovačka društva iz područja 

energetike, kao i energetski subjekti i udruge za zaštitu potrošača da predlože kandidate za 

članove Savjeta koji svojim javnim djelovanjem i profesionalnom aktivnošću mogu doprinijeti 

radu Savjeta. 

(3) Uz pisani prijedlog kojim predlažu kandidate za članove Savjeta predlagatelji iz stavka 2. 

ovoga članka dužni su dostaviti životopis kandidata te motivacijsko pismo ili preporuku. 
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Članak 4. 

 

(1) Savjet ima 15 članova. 

(2) Članove Savjeta imenuje Upravno vijeće Agencije. 

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

(4) Najmanje pet članova Savjeta mora biti imenovano između kandidata predloženih od strane 

udruga za zaštitu potrošača. 

Članak 5. 

 

(1) Na prvoj konstituirajućoj sjednici Savjeta članovi Savjeta, na prijedlog predsjednika Upravnog 

vijeća Agencije, biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta javnim glasovanjem.  

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta obavljaju tu dužnost do isteka njihovog mandata 

kao člana Savjeta i mogu biti ponovno izabrani. 

Članak 6. 

 

(1) Upravno vijeće Agencije razriješit će dužnosti člana Savjeta u slučaju: 

1. isteka mandata,  

2. ako to sam zatraži,  

3. nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci, 

4. trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti, 

5. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti, 

6. ako dva puta uzastopno ne prisustvuje sjednici Savjeta, a svoj izostanak ne opravda. 

(2) Na mjesto člana Savjeta koji je razriješen dužnosti prije isteka mandata, imenovat će se novi 

član Savjeta na preostalo vrijeme do isteka mandata člana Savjeta koji je razriješen dužnosti 

prije isteka mandata. 

(3) Postupak imenovanja novog člana Savjeta iz stavka 2. ovoga članka provodi se u skladu s 

odredbama članka 3. i članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika. 

IV. SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA SAVJETA TE NAČIN RADA SAVJETA  

Članak 7. 

 

(1) Sjednice Savjeta su javne, a održavaju se u sjedištu Agencije. 

(2) Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika 

Savjeta.  

(3) Predsjednik Savjeta, u dogovoru s predsjednikom Upravnog vijeća Agencije, predlaže dnevni 

red sjednica Savjeta.  

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prvu konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik 

Upravnog vijeća Agencije. 

(5) Svaki član Savjeta ima pravo predložiti predsjedniku Savjeta sazivanje sjednice Savjeta, pri 

čemu je obvezan dostaviti prijedlog točke dnevnog reda s pisanim obrazloženjem. 
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Članak 8. 

 

(1) Poziv za sjednicu Savjeta mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja sjednice te prijedlog 

dnevnog reda.  

(2) Poziv za sjednicu Savjeta mora biti upućen članovima Savjeta najkasnije pet radnih dana prije 

dana održavanja sjednice. 

(3) Poziv se dostavlja članovima Savjeta preporučenom ili elektroničkom poštom. 

Članak 9. 

 

(1) Materijali potrebni za raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda dostavljaju se članovima 

Savjeta, u pravilu, uz poziv za sjednicu, a najkasnije dva radna dana prije dana održavanja 

sjednice. 

(2) Administrativne poslove za Savjet obavlja Agencija. 

Članak 10. 

 

Sjednici Savjeta prisustvuju članovi Upravnog vijeća Agencije i glavni savjetnik Agencije, a na 

poziv predsjednika Upravnog vijeća Agencije sjednici Savjeta mogu prisustvovati i drugi radnici 

Agencije. 

Članak 11. 

 

(1) Sjednici Savjeta prisustvuje zapisničar, radnik Agencije, koji mora biti pravne struke. 

(2) Zapisničar izrađuje zapisnik sa sjednice Savjeta. 

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

prethodne sjednice. 

Članak 12. 

 

(1) Sjednica Savjeta može se održati ako sjednici prisustvuje više od polovice ukupnog broja 

članova. 

(2) Sjednice i rad Savjeta vodi predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje ga 

njegov zamjenik. 

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prvu konstituirajuću sjednicu Savjeta, do izbora 

predsjednika Savjeta, vodi predsjednik Upravnog vijeća Agencije. 

Članak 13. 

 

(1) Savjet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, a svaki član Savjeta ima jedan glas. 

(2) Član Savjeta može glasati za, protiv ili se suzdržati od glasovanja.  

(3) Mišljenja koja donosi Savjet donose se javnim glasovanjem, a potpisuje ih predsjednik Savjeta.  

(4) Mišljenja Savjeta imaju savjetodavni karakter i ne obvezuju Upravno vijeće Agencije prilikom 

donošenja odluka.  
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Članak 14. 

 

(1) Troškove rada Savjeta snosi Agencija. 

(2) Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad u Savjetu te naknadu putnih troškova. 

(3) Visina naknade za rad u Savjetu određuje se odlukom Upravnog vijeća Agencije. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

 

(1) Odluku iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika Upravno vijeće Agencije donijet će u roku od 

tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. 

(2) Do dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Odluka o visini 

naknade za rad u Savjetu za regulatorne poslove i zaštitu potrošača Hrvatske energetske 

regulatorne agencije, klasa: 011-01/17-01/16, urbroj: 371-01/17-02 od 26. svibnja 2017. 

Članak 16. 

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Savjeta za regulatorne 

poslove i zaštitu potrošača Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 011-01/14-01/17, 

urbroj: 371-01/14-01 od 31. listopada 2014., klasa: 011-01/14-01/17, urbroj: 371-01/16-02 od 22. 

veljače 2016., klasa: 011-01/14-01/17, urbroj: 371-01/17-03 od 27. travnja 2017. i klasa: 022-01/18-

03/01, urbroj: 371-01-18-1 od 19. siječnja 2018.  

Članak 17. 

 

Ovaj Pravilnik objavit će se na internetskoj stranici Agencije. 

Članak 18. 

 

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

 

 
 

KLASA: 022-04/20-01/1 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 29. lipnja 2020. 

            Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

                   Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Pravilnik o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača objavljen je na oglasnoj ploči 

Agencije dana 29. lipnja 2020., a stupa na snagu dana 7. srpnja 2020. 

 

Potpis odgovorne osobe: 

 

Rajna Vrban, v. r.  


