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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKÁ ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara
10000 Zagreb

Klasa: 030-021 17 -01 122
Urbroj: 371-06117-07
Zagreb, 27 . veljač,e 2017
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ZAPISNIK
sa 7. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske eneľgetske ľegulatorne agencije održane
27. ve|jač,e2017. s početkom u 17,l5 sati, putem konferencijske telefonske veze

članovi Upravnog vĺjeća kojĺ sudjeluju u radu sjednice Upľavnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, pľedsjednik Upravnog vijeća - u prostoľijama HERA-e
mr. Sc. Lidija Hočurščak,zamjenica pľedsjednika Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e
dľ. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e
mr. Sc. Sonja Tomašić Škevin,članica Upravnog vijeća - u prostoľijama HERA-e
Zapisničar:.

gđa.Zrinka Špiček,voditeljica

odjela za normativu i pravnu potporu - u prostorijama HERA-e

Ostali radnici HERA-e koji sudjetuju u radu sjednice Upravnog vijeća:
dr. sc. Nikola Vištica, diľektor Sektoľa zapl'in i naftu - u prostorijama HERA-e

gđa.Sanja Hudobec, direktoľica SluŽbe za pravne i kadľovske poslove - u prostoľijama HERA-e

G. Jureković je predloŽio sljedeći dnevni ľed:

l.

Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije

2'

Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Izmjena Pravila koľištenja
sustava skladišta plina energetskog subjekta PoDZEMNo SKLADISTE PLINA d.o'o.
Veslačka 2-4,Zagreb

3'

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je
opskĺbljivačna veleprodajnom trŽištu plina duŽan pľodavati plin opskľbljivačima u javnoj

usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

Nitko od ostalih članova Upľavnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda'
t/3

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
l

'

Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije

2.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Izmjena Pravila koľištenja
sustava skladišta plina eneľgetskog subjekta PoDZEMNo SKLADISTE PLINA d.o.o.,
Veslačka 2-4,Zagreb

3.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je
opskľbljivačna veleprodajnom trŽištu plina duŽan pľodavati plin opskrbljivačima u javnoj
usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

Dnevni red usvojen je s četiľiglasa.

Tomislav Jurekovió - za
- za
mr' sc. Lidija Hočuľščak
Daliboľ
Pudić
za
dr. sc.
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
g.

Nakon togazapoč,ela je raspľava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog ľeda kako slijedi

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA sA ó. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu pľimjedbe na zapisnik sa 6. sjednice
Upravnog vijeća Hľvatske eneľgetske regulatoľne agencij

e.

Utvrđenoje da zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 6.
sjednici Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik sa 6' sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije usvojen je

s

četiľi

glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr' sc. Lidija Hočurščak- za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE

SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLoG IZMJENA PRAVILA KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTAPLINA

ENERGETSKOG SUBJEKTA PODZEMNo SKLADIŠTEPLINA D.o.o.,
VESLAČK A2-4, ZAGREB

G. Juľeković je pozvao g. Višticu da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
ľaspľava'
2t3

G. Jureković je zaključio raspľavu i dao na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Daje se suglasnost na Pľijedlog Izmjena Pravila korištenja sustava skladišta plina, kojeg je operator
sustava skladišta plina PODZEMNO SKLADIŠTEPLINA d.o.o., Ves|ačka 2-4, Zagreb, dostavio
Hrvatskoj eneľgetskoj regulatornoj agenciji dopisom uľbľoj: 722-20l7lUD, od 27 . ve|jač,e Ż0l7 .
Navedeni prijedlog usvojen je s ěetiri glasa.

Tomislav Jureković - za
mľ. sc. Lidija Hoěuľščak- za
dr. sc' Dalibor Pudić, - za
mr. Sc. Sonja Tomašić Škevin - za
g.

3. PRIJEDLoG oDLUKE o

DAVANJU MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG ODLUKE o
CIJENI PLINA Po KoJoJ JE oPSKRBLJIVłč ľł VELEPRoDAJNoM ľnäŠľu
PLINA DtrŽAN PRoDAVATI PLIN oPSKRBLJIVAčIMA U JAvNoJ IJSLUZI
oPSKRBE PLINoM Z^KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANsTvo

G. Juľeković je pozvao g. Višticu da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
rasprava.

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Daje se Mišljenje na Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je opskľbljivačna veleprodajnom
tľŽištu plina duŽan pľodavati plin opskľbljivačima u javnoj usluzi opskľbe plinom za kupce iz
kategorije kućanstvo' kojeg je Ministaľstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj
energetskoj ľegulatornoj agenciji aktom klasa: 3l0-05ll4-0ll09, uľbľoj: 517-|3-|-|l1176-17-22,od
Ż4. veljač,e 2017

.

Navedeni pľijedlog usvojen je s četiľiglasa.
g. Tomislav Jureković - za

mr. sc. Lidija Hočurščak- za
dľ. sc. Daliboľ Pudić - za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

Završeno u 17,35 sati
Zapisničar:
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