REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulĺca gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa:$o-oł|to- o^(L\

Urbroj: bÍł-ôo |1o-oĺ
Zagreb, l 6. ožujka 2O1 6.

ZAPISNIK
s 5. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije održane
16. ožujka20l6. s početkom u 12,00 sati' putem konfeľencijske telefonske veze

Clanovĺ Upľavnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
Tomislav Jureković, pľedsjednik Upľavnog vijeća - izvanpľostoľija HERA-e
mr. sc. Lidija Hočurščak,zamjenicapľedsjednika Upravnog vijeóa - u pľostorijama HERA-e
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e
ĺnÍ.sc. Sonja Tomašió Škevin,članica Upravnog vijeća - izvanprostorija HERA-e
g.

Zapisničaľ:
gđa.ZrinkaŠpiček,voditeljica odjela zanormativu i pravnu potporu

- u pľostorijama HERA-e

ostali ľadnici HERA_e koji sudjeluju u ľadu sjednice Upľavnog vijeća:

dľ. sc. Nikola Vištica, direktoľ Sektoľa zaplin i naftu - u pľostorijama HERA-e
gđa.Sanja Hudobec, direktorica Službe zapravne i kadľovske poslove - u prostorijama
gđa.Blaženka Koštić Ćurió, voditeljica odnosa s javnošóu - u prostorijama HERA-e

HERA-e

je predloŽila sljedeći dnevni red:
Gđa.Hočuľščak

l.

Utvrđivanje Prijedloga Izmjene Metodologije utvrđivanjaiznosa tarifnih stavki za javnu
uslugu opskľbe plinom i zajamč,enu opskľbu

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeóa nije predloŽio izmjene ili dopune dnevnog reda'
Gđa'Hočurščakje dalaĺaglasovanje sljedeói dnevni red:

l.

UtvrđivanjePľijedloga lzmjene Metodologije utvrđivanjaiznosa taľifnih stavki za javnu
uslugu opskĺbe plinom i zajanč,enu opskĺbu
U2

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav JurekovtĆ - za
mľ. sc. Lidija Hočurščak- za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
mľ. Sc. Sonja Tomašić Škevin- za

Nakon togazapoč,ela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi

1. UTVRDIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENE METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA
IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I
ZAJ^N.4'čENU oPSKRBU

Gđa.Hočurščakje pozva|a g. Višticu da obľazloŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je pľovedena
rasprava.

Gđa.Hočurščakje zaključila raspľavu i dala na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Utvrđujese Prijedlog Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu
opskľbe plinom i zajamčenu opskĺbu.

o

Prijedlogu Izmjene Metodologije utvrđivanjaiznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe
plinom i zajamčenu opskľbu pľovest će sejavno savjetovanje sazainteresiranomjavnošóu u trajanju
od 16. ožujka 2016. đo20.ožujka20I6. Prijedlog Izmjene Metodologije utvrđivanjaiznosatarifnih
stavki za javnu uslugu opskľbe plinom izajamč,enu opskľbu objavit će se na internetskoj stľanici
Hrvatske energetske regulatorne agencij e.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jurekovrc - za
mr. sc. Lidija Hočurščak- za
dr. sc. Dalibor Pudió - za
mľ. sc. Sonja Tomašió Škevin - za

Završeno u l2,10 sati.
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