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ZAPISNIK

s 5. sjednice Upravnog vijeca Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
25. ožujka 2013. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije, Zagreb,

Ulica grada Vukovara 14, s pocetkom u 10,00 sati

Prisutni clanovi Upravnog vijeca:
g. Tomislav Jurekovic, predsjednik Upravnog vijeca
mr. sc. Lidija Hocuršcak, zamjenica predsjednika Upravnog vijeca
g. Zdeslav Matic, clan Upravnog vijeca

Odsutni clanovi Upravnog vijeca:
dr. sc. Igor Sutlovic, clan Upravnog vijeca, izostanak opravdao
mr. sc. Dalibor Pudic, clan Upravnog vijeca, izostanak opravdao

Zapisnicar:
gda. Sanja Hudobec, direktorica Sektora za pravne poslove i zaštitu kupaca

Ostali prisutni:
gda. Zrinka Roubin, samostalna strucna suradnica za toplinske sustave i kvalitetu usluga
toplinske energije
g. Željko Bukša, glasnogovornik
gda. Blaženka Koštic Curic, voditeljica Odjela za odnose s javnošcu

G. Jurekovic je predložio sljedeci dnevni red:
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1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeca Hrvatske energetske
regulatorne agencije

2. Davanje mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o tržištu toplinske energIJe, s
Konacnim prijedlogom Zakona



Nitko od ostalih clanova Upravnog vijeca nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Jurekovic je utvrdio sljedeci dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeca Hrvatske energetske
regulatorne agencije

2. Davanje mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o tržištu toplinske energIJe, s
Konacnim prijedlogom Zakona

Nakon toga zapocela je rasprava i odlucivanje o pojedinim tockama dnevnog reda kako slijedi.

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jurekovic je pozvao prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeca
Hrvatske energetske regulatorne agencije.

G. Jurekovic je predložio da se na stranici 9. prijedloga zapisnika, iza drugog odlomka odnosno
komentara g. Pudica o potrebi razrade kriterija odabira opskrbljivaca, doda slijedeci tekst:
"G. Jurekovic se složio i napomenuo da se od pocetka ovog postupka u Sektoru za plin i naftu
pripremaju kriteriji izbora medu potencijalnim opskrbljivacima koji su iskazali svoj interes".

Nitko od prisutnih clanova Upravnog vijeca nije imao primjedbi na ovakav prijedlog, niti na
ostali tekst prijedloga zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijece, slijedom cega je utvrdeno je da
zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeca, nakon dopune kako je predloženo, u cijelosti odgovara
odlucenome na 4. sjednici Upravnog vijeca Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeca Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s tri
glasa.

2. DAVANJE MIŠLJENJA NA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU
TOPLINSKE ENERGIJE, S KONACNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

G. Jurekovic je pozvao gdu. Roubin da obrazloži tocku dnevnog reda, nakon cega je provedena
rasprava.

G. Jurekovic se uvodno osvrnuo na postupak i razloge donošenja ovog Zakona, s time da je
naglasio kako ovo najvjerojatnije nije zadnji tekst prijedloga Zakona iz razloga što se i nadalje
provode rasprave sa zainteresiranim stranama, te ce vjerojatno biti još jedan krug interacije ali
da ovaj prijedlog predstavlja polazište za daljnje postupanje.

Gda. Roubin se ukratko osvrnula na tekst na Nacrt prijedloga Zakona o tržištu toplinske
energije, s Konacnim prijedlogom Zakona, s time da je napomenula kako nije neposredno
sudjelovala u izradi istog, a tekst prijedloga Mišljenja je dobila relativno kasno, tako da ne
može dati detaljnu analizu istog. Medutim ukoliko ima posebnih pitanja na ista ce rado
odgovoriti.
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G. Matic je ukazao kako su problemi izbora predstavnika suvlasnika i primjena Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima u tom dijelu kompleksni te da ne bi trebalo u Mišljenju
Agencije o zakonu iz podrucja energetike davati rješenja koja zadiru u prava vlasništva.

Gda. Hocuršcak se složila s takvim prijedlogom, pa je g. Jurekovic predložio da se u zadnjoj
recenici teksta na 2. strani prijedloga Mišljenja, drugi red racunajuci od kraja stranice, iza rijeci
"suvlasnika" a umjesto rijeci "obavlja" stavi slijedeci tekst:
"temeljem njihove suglasnosti može obavljati", cime su se složili i ostali prisutni clanovi
Upravnog vijeca.

G. Jurekovic je ukazao kako u ovom tekstu Nacrta prijedloga Zakona o tržištu toplinske energije
postoji odredena analogija s plinskim i elektroenergetskim sektorom, te se postavlja pitanje
provedivosti takvog modela i u dijelu toplinske energije imajuci u vidu njezine specificnosti.
Isto tako g. Jurekovic se osvrnuo na aktivnosti koje se provode od strane HUP-a, a u pogledu
industrijske pare i statusa kupaca iste te da ce u tom dijelu sasvim sigurno biti još rasprave.

G. Matic se složio s g. Jurekovicem kako je ovaj tekst Mišljenja dobra podloga za daljnju
raspravu, a nakon što predlagatelj pribavi sva mišljenja te obavi analize istih.

G. Jurekovic je zakljucio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedece:

MIŠLJENJE

na Nacrt prijedloga Zakona o tržištu toplinske energije, s Konacnim prijedlogom Zakona

1. Daje se mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o tržištu toplinske energije, s Konacnim
prijedlogom Zakona, koji je Ministarstvo gospodarstva dostavilo Hrvatskoj energetskoj
regulatornoj agenciji aktom klase: 011-01113-01190,urbroj: 526-03-02-01-02/4-13-1, od
11. ožujka 2013.

2. Ovo Mišljenje dostavit ce se Ministarstvu gospodarstva.

3. Ovo Mišljenja objavit ce se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agenCiJe.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

Zapisni~~

~~c, dipl.iur.

Dostaviti:
1. Clanovi Upravnog vijeca
2. Arhiva sjednica Upravnog vijeca

3/3


