
Na temelju clanka 21. podstavka 18. i clanka 39. stavka 4. Statuta Hrvatske energetske
regulatome agencije ("Narodne novine", broj 99/07 i 137/08) Upravno vijece Hrvatske
energetske regulatome agencije na 24. sjednici održanoj dana 27. listopada 2010. donosi

PRAVILNIK
o radu savjeta Hrvatske energetske regulatorne agencije

I. OPCE ODREDBE

Clanak1.

Ovim Pravilnikom ureduje se djelokrug rada savjeta, uvjeti i nacin izbora i razrješenja clanova
savjeta, nacin rada savjeta te sazivanje i održavanje sjednica savjeta.

II. DJELOKRUG RADA SAVJETA

Clanak 2.

Hrvatska energetska regulatoma agencija (dalje u tekstu: HERA) ima Savjet za regulatome
poslove i Savjet za zaštitu potrošaca.

Savjet za regulatome poslove daje preporuke i mišljenja o pitanjima koja se odnose na
regulatome poslove HERA-e, a osobito na prijedloge metodologija za utvrdivanje tarifnih
stavaka i prijedloge podzakonskih propisa u energetskom sektoru koje donosi HERA.

Savjet za zaštitu potrošaca daje preporuke i mišljenja o pitanjima koja se odnose na zaštitu
potrošaca u provodenju sustava regulacije energetskih djelatnosti, prati problematiku zaštite
potrošaca te prati provedbu propisa u energetskom sektoru i njihove ucinke na zaštitu
potrošaca.

Clanak3.

Svaki od savjeta iz clanka 2. ovoga Pravilnika ima 10 clanova.

Savjet za zaštitu potrošaca mora imati najmanje tri clana iz udruga za zaštitu potrošaca.

III. IZBOR I RAZRJEŠENJE CLANOVA SAVJETA

Clanak 4.

HERA upucuje javni poziv za prikupljanje kandidatura za izbor clanova savjeta, te ga
objavljuje u sredstvima javnog informiranja.
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Javnim pozivom iz stavka 1. ovoga clanka pozivaju se ustanove, institucije, udruge i trgovacka
društva iz podrucja energetike, energetski subjekti i udruge za zaštitu potrošaca da predlože
kandidate za clanove savjeta koji svojim javnim djelovanjem i profesionalnom aktivnošcu
mogu doprinijeti radu savjeta.

Uz pisani prijedlog kojim predlažu kandidate za clanove savjeta, predlagatelji iz stavka 2.
ovoga clanka dužni su dostaviti životopis kandidata i preporuku.

Odluku o izboru clanova savjeta donosi predsjednik Upravnog vijeca HERA-e, nakon
prethodno provedene usmene konzultacije s ostalim clanovima Upravnog vijeca.

Clanak 5.

Mandat clanova savjeta traje dvije godine.

Na mjesto clana savjeta koji je razriješen prije isteka mandata iz stavka 1. ovoga clanka, može
se imenovati novi clan savjeta samo na preostalo vrijeme do isteka mandata clana savjeta
kojemu prestaje mandat.

Clanak 6.

Predsjednik Upravnog vijeca HERA-e razriješit ce dužnosti clana savjeta u slucaju:
1. isteka mandata,

2. ako to sam zatraži,

3. nemogucnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci,
4. trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti,

5. pravomocne osude za kazneno djelo koje ga cini nedostojnim obavljanja dužnosti,

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

IV. SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA SAVJETA TE NACIN RADA SAVJETA

Clanak 7.

Sjednice savjeta održavaju se u sjedištu HERA-e.

Sjednice savjeta saziva predsjednik Upravnog vijeca HERA-e.

Svaki clan savjeta ima pravo predložiti predsjedniku Upravnog vijeca HERA-e sazivanje
sjednice savjeta pri cemu je obvezan dostaviti prijedlog tocke dnevnog reda s pisanim
obrazloženjem.

Clanak8.

Poziv za sjednicu savjeta mora sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja sjednice te prijedlog
dnevnog reda.

Poziv za sjednicu savjeta mora biti upucen clanovima savjeta najkasnije sedam dana prije dana
odredenog za održavanje sjednice.

Poziv se dostavlja clanovima savjeta preporucenom poštom ili elektronickom poštom.

2/4



Clanak9.

Materijali s podacima potrebnim za raspravu o pojedinim tockama dnevnog reda dostavljaju se
clanovima savjeta, u pravilu, uz poziv za sjednicu, a najkasnije do pocetka sjednice.

Clanak 10.

Sjednici savjeta prisustvuje zapisnicar, radnik HERA-e, koji mora biti diplomirani pravnik.

Zapisnicar izraduje zapisnik sa sjednice savjeta.

Clanak 11.

Sjednice savjeta vodi predsjednik Upravnog vijeca HERA-e.

Sjednice savjeta su javne.

Savjet može donositi preporuke i mišljenja uz uvjet da sjednici prisustvuje najmanje polovica
ukupnog broja clanova.

Preporuke i mišljenja ne obvezuju Upravno vijece HERA-e prilikom donošenja odluka.

Clanak 12.

Troškove rada savjeta snosi HERA.

Clanovi savjeta imaju pravo na naknadu za rad u savjetu, te naknadu putnih troškova.

Visina naknade za rad u savjetu odreduje se odlukom predsjednika Upravnog vijeca HERA-e.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNEODREDBE

Clanak 13.

Predsjednik Upravnog vijeca HERA-e ce u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga
Pravilnika razriješiti dužnosti dosadašnje clanove savjeta.

HERA ce u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uputiti javni poziv za
prikupljanje kandidatura za izbor clanova savjeta.

Nakon prikupljenih kandidatura iz stavka 2. ovoga clanka predsjednik Upravnog vijeca HERA-
e imenovat ce nove clanove savjeta.

Clanak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osnivanju i radu savjeta
pri Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji klasa: 910-01105-01101,urbroj: 371-01105-01
od 14. studenoga 2005. i klasa: 910-01105-01101,urbroj: 371-01107-02od 5. travnja 2007.
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Clanak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploci HERA-e.

Clanak 16.

Ovaj Pravilnik objavit ce se na internetskoj stranici HERA-e.

Klasa: 030--002-1J O~oll lJ

Urbroj: 311-0-1/10-01

Zagreb, rH !../JA:pMa HJltJ

Pravilnik o radu savjeta Hrvatske energetske regulatorne agencije objavljen je na oglasnoj ploci
HERA-e dana ,;zo.IO.klt? , a stupio je na snagu dana S j('U)ltJ.

Potpis odgovorne osobe:
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