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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca gľada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: tĺ}2O.ol ll''J-()1 li{q
Urbroj:3^Łi _ oG lt5 *oĘ
Zagreb,6. oŽujka2015.

ZAPISNIK
s 4. sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije održane

6. oŽujka 2015. u prostorijama Hrvatske eneľgetske regulatoľne agencije, Zagteb,
Ulica grada Vukovaľa 14, s početkom u 11,30 sati

Prisutni članovi Upľavnog vijeća:
g. Tomislav Jurekovió, predsjednik Upravnog vijeća
mľ. sc. Lidija Hočurščak, zaĺrýenicapľedsjednika Upravnog vijeóa
mľ. sc. Daliboľ Pudió, član Upravnog vijeóa
Ínr. sc. Sonja Tomašić Škevin, članica Upravnog vijeća

Odsutni članovi Upravnog vĺjeća:
g. Zdeslav Matić, član Upravnog vijeóa _ opľavdano odsutan

Zapĺsnĺčaľ:-
gđa. Zrinka Spiček, voditeljica odjela zanormativu i pľavnu potporu

Ostalĺ prisutnĺ:
dr. sc. Nikola Vištica, direktor Sektora zaplin i naftu
gđa. Sanja Hudobec, v.d. diľektoľice Sektorazapravne poslove i zaštitu kupaca
gđa. Blaženka Koštió Ćurió, voditeljica odjela za odnose s javnošóu

G. Jurekovió je pľedloŽio sljedeói dnevni red

1. Veľificiranje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Pľijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je proizvođač
prirodnog plina prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati
opskrbljivaču na veleprodajnom tľžištu plina
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3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je
opskľbljivač na veleprodajnom trŽištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj

usluzi opskĺbe plinom za kupce izkategonje kuóanstvo

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeóa nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Jurekovió je dao na glasovanje sljedeói dnevni red:

l. Verificiranje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije

2. Pľijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je pľoizvođač
prirodnog plina prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati
opskĺbljivaču na veleprodajnom trŽištu plina

3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Pľijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je
opskĺbljivač na velepľodajnom trŽištu plina duŽan prodavati plin opskĺbljivačima u javnoj

usluzi opskrbe plinom za kupce izkategorije kućanstvo

Dnevni ľed usvojen je s ěetiri glasa.

g. Tomislav Jurekovic - za
mr. sc. Lidija Hočuľščak - za
mľ. sc. Dalibor Pudió - za
Ínr. Sc. Sonja Tomašić Škevin - za

Nakon togazapočela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA s 3. SJEDNICE UPRAVNoG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jurekovió je pozvao prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik s 3. sjednice Upľavnog vijeóa
Hrvatske eneľgetske ľegulatorne agencije.

Utvrđeno je da zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeóa u cijelosti odgovara odlučenome na 3

sjednici Upravnog vijeóa Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije.

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiľi
glasa.

g. Tomislav Jurekovtc - za
mľ. Sc. Lidija Hočurščak - za
mr. sc. Dalibor Pudió - za
ĺnÍ. sc. Sonja Tomašii Škevin - za

214



2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MISLJENJA NA PRIJEDLOG ODLUKE O
CIJENI PLINA Po KoJoJ JE PRoIZvoĐAč PRIRoDNoG PLINA PRIRoDNI
PLIN PROIZVEDEN NA PoDRUčJU REPUBLIKE HRVATSKE DUŽAN
PRoDAvATI oPSKRBLJIvAČU NA vELEPRoDAJNoM TRŽIŠľu ľr,rľł

G. Juľeković, je pozvao g. Višticu da obraz|oŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.

G. Jureković je zak|juěio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Daje se Mišljenje na Prijedlog odluke o cijeni po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin
proizveden na području Republike Hrvatske, dužan prodavati opskľbljivaču na veleprodajnom
trŽištu plina, koju je Ministarstvo gospodarstva dostavilo Hľvatskoj eneľgetskoj regulatomoj
agenciji dopisom klasa: 3l0-05ll4-0l/08, urbroj: 526-04-0l-111-15-10' od27. veljače 2015.

Navedeni pľijedlog usvojen je s četiľi glasa.

g. Tomislav Jureković - za
Ínľ. sc. Lidija Hočurščak - za
mľ. sc. Daliboľ Pudii - za
Ínr. sc. Sonja Tomašió Škevin - za

3. PRIJEDLoG ODLUKE o DAVANJU MIŠLJENJA NA PRIJEDLoG ODLUKE o
CIJENI PLINA Po KoJoJ JE oPSKRBLJIVAč ľł VELEPRoDAJNoM ľnŽIŠľu
PLINA DUŽAN PRoDAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAvNoJ USLUZI
oPSKRBE PLINOM Z A KUP CE Iz KATEGoRIJE KUĆANSTVo

G. Jureković je pozvao g. Višticu da obtazloži točku dnevnog reda, nakon ěega je provedena
ľaspľava.

G. Jurekovió je zaključio ľaspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóa:

ODLUKA

Daje se Mišljenje na Pľijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je opskľbljivač na veleprodajnom
tržištu plina duŽan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskľbe plinom za kupce iz
kategoľije kućanstvo, koju je Ministaľstvo gospodarstva dostavilo Hrvatskoj eneľgetskoj
regulatoľnoj agenciji dopisom klasa: 3l0-05lI4-0tl09, uľbroj: 526-04-0l-0lll-l5-I2, od27. veljače
2015.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
ĺnľ. sc. Lidija Hočuľščak - za
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Ínľ. sc. Dalibor Pudić - za
lnr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

Zapisruěaľ

{-ĺł''}A
Znľ/ľia Spiček, dipl. iur.

Završeno u 12,30 sati
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