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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulĺca grada Vukovaľa
10000 Zagreb
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Klasa: 023-01 / I 8-06102
Urbľoj: 37l-06-18-12
Zagreb, I 5. svibnja 20 I 8

ZAPISNIK
s l2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije odrŽane
15. svibnja 2018. u 13,00 sati, putem konferencijske telefonske veze

članovĺUpľavnog vĺjeća kojĺ sudjeluju u radu sjednĺce Upravnog vĺjeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin,zamjenicapredsjednika Upľavnog vijeća - u prostorijama HERA-e
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upľavnog vijeća - u prostorijama HERA-e

Zapĺsnĺčaľi
u pľostorĺjamaHERA_e:
gđaSanja H-udobec, direktorica SluŽbe za pravne i kadrovske poslove - pod točkama l . i 2.
gđ,aZnnkaŠpiček,voditeljica odjela za nórmativu i pravnu pótporu - pôd točkuma 3. i 4.

ostali radnĺci HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vÍjeća u prostorijama
HERA-e:

mr. sc. Lidija Hočuľščak,
glavna tajnica Agencije
dľ. sc. Nikola Vištica, direktor Sektora zap]rin i naftu - prisutan pod točkom 3.
mľ. sc. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod toěkama l. i

2.

gđaSanja Hudobec, direktorica SluŽbe zapÍavne i kadrovske poslove
GđaTomašić Škevin je predloŽila sljedeói dnevni red:

l.

Verificiranje zapisnika
agencije

s l l.

sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne

2.

Prijedlog ľješenja o zahtjevu za innjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođačaelektľične eneľgije, klasa: UPI 034-02115-30/68' urbroj: 37l-01.ll5-02 od 9.
prosinca 2015., trgovačkog društva DR'ŕNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o., Park
hrvatskih mučenika 4, Novoselec

3.

Prijedlog odluke o pokľetanju postupka za određivanjeopskrbljivača na veleprodajnom trŽištu
plina
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4.

Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pľavilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.
GđaTomašić Škevinje dala na glasovanje sljedeći dnevni red:

l.

Verificiranje zapisnika s l l. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne

2.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI 034-02/15-30168, urbroj: 37l-0l/l5-02 od 9.
prosinca 2015, trgovačkog društva DR\,/NA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o., Park
hľvatskih mučenika 4, Novoselec

3.

Pńjedlog odluke o pokretanju posfupka za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom trŽišfu
plina

4.

Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

agencije

Dnevni red usvojen je s tri glasa.

Tomislav Jureković - za
mr. Sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
g.

Nakon toga započela je ľasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

l.

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

GđaTomašić Škevinje pozvala članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s l l.
sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđenoje da zapisnik s l l. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odluěenome na 1 l.
sjednici Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik s l l. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je s tn
glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

2.

PRIJEDLoG RJEŠENJA o Z^HTJrcvIJ ZA IZMJENU PRETHoDNoG RJEŠENJA
o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE, KLASA: UPI 034-02ll5-30ió8, URBROJ: 37l-01ll5-02 oD 9. PROSINCA
2015., TRGovAČxoc DRUŠTVA DRVNA INDUSTRIJA NovoSELEC D.o.o.,
PARK HRVATSKIH MUčENIKA 4, NovosELEC
Żl4

GđaTomašić Škevinje pozvala g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je

pľovedena rasprava.

GđaTomašić Škevinje zaključila raspravu i dala na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

RJEŠENJE
odobrava se zahtjev trgovačkog društva DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC, društvo s
ograničenom odgovomošću, Park hrvatskih mučenika 4, Novoselec, MBS: 080251016, oIB:
09030392140, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

elektńčne energije, klasa: UPI034-02/15-30/68, urbroj: 37l-0l/15-02, od 9. pľosinca 2015.

Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI 03402/15-30/68, urbroj: 37l-01ll5-02, od 9. prosinca 2015., u točki l. mijenja se tako da
- podtočka ó. sada glasi: ,,- planirana toplinska snaga postrojenja: 5,4

MW;".

U ostalom dijelu Prethodno rješenje o stjecanju stafusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije,
klasa: UPI034-02/l5-30/68, urbľoj: 37t-0lll5-02, od 9. prosinca 20|5., ostaje nepromijenjeno.
Navedeni pńjedlog usvojen je s tń glasa.
g. Tomislav Jureković

za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin- za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
_

3. PRIJEDLoG oDLUKE o PoKRETANJU PoSTUPKA Z^
oPs KRBLJIVAČA NA vE LE PRoDAJNoM TRŽIŠľupl-lľł

oDREĐIVANJE

GđaTomašić Škevinje pozvala g. Višticu da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je

pľovedena ľasprava.

Tekst dokumentacije za odabir opskľbljivača na veleprodajnom tľŽištuplina izmijenjen je u skladu s
primjedbama iznesenim u raspravi.
GđaTomašić Škevinje zaključila raspravrr i dala na glasovanje pńjedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Pokreće se postupak za određivanje opskĺbljivačana veleprodajnom trŽištu plina.

za javni

nadečaj za pńkupljanje ponuda za određivanjeopskrbljivaěa na
veleprodajnom trŽišfu plina objavit ie se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome
agencije, a obavijest o otvaranju javnog natječaja Za pľikupljanje ponuda za odľeđivanje
opskĺbljivačana veleprodajnom trŽištu plina objavit će se u ''Narodnim novinama'' i u SluŽbenom
Dokumentacija

listu Europske unije.

Navedeni pńjedlog usvojen je s tri glasa.
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g. Tomislav Jurekovrc - za
mr. sc. Sonja Tomašió Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

4. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O
SISTEMATTZACIJT RADNIH MJESTA

ORGANIZACIJI

I

GđaTomašió Škevin je pozvala gđuHočurščakda obraz|oŽi točku dnevnog reda, nakon čega je
provedena rasprava.
GđaTomašić Škevin je zaključila ľaspraw i dala na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Donosi se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji

i

sisternatizaciji radnih mjesta Hrvatske

energetske ľegul atorne agencij e.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji ľadnih mjesta Hrvatske energetske
regulatorne agencije objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

Tomislav Jurekovió - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin _ za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
g.

Završeno u 14,30 sati
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Znrka spiček, dipl lur

Tomašić Škevin
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