REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: 023 -01 / 1 8-061 02
Urbroj: 37l-0ó_l8_15
Zagreb, I 3. lipnja 201 8.

ZAPISNIK
s l5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije odrŽane
l3. lipnja 20|8. u prostorijama Hrvatske energetske ľegulatorne agencije,
Zagreb, Ulica gradaVukovara 14, s početkom u 12,30 sati

Pľĺsutni članovĺUpravnog vÍjeća:

g. Tomislav Juľeković, predsjednik Upravno g vijeć,a

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin,zamjenicapredsjednika Upravnog vijeća
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća

Zapĺsničaľ:
gđaZnnkaŠpiěek,voditeljica odjela za normativu i pravnu potporu

ostali prisutnĺ:

dr. sc. Nikola Vištica, direktor Sektora zaplin i naftu - pńsutan pod toěkama l. i 4.
dr. sc. SrđanŽúobradiĄ voditelj odjela zatanfne sustave i trŽište elektńčne energije - prisutan
pod točkama2. i 3.
gđaAna Grdenić, voditeljica odjela za zaštitu kupaca i dozvole

G. Jureković je predloŽio sljedeći dnevni red:

l.

Verificiranje zapisnika
agencije

2.
3.
4.

Prijedlog odluke

o

s

14' sjednice Upľavnog vijeć,a Hrvatske energetske regulatorne

zahtjevu

za

davanje prethodne suglasnosti

na prijedlog

Pravila

nestandardnih usluga operatora distľibucijskog sustava energetskog subjekta HEP - operator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Utwđivanjeprijedloga dopisa

u

predmetu: Zajednički zahtjev

za

dodatne eksplicitne

unutaľdnevne dodjele kapaciteta na granici izmeđuzonatrgovanja Hrvatske i Slovenije

Pńjedlog odluke o pokretanju postupka za određivanjeopskrbljivača na velepľodajnom trŽištu
plina

ý4

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predloŽio izmjene ili dopune dnevnog reda.
G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:

l.

Veńfrciranje zapisnika

s

14. sjednice Upravnog v|jeć,a Hrvatske energetske regulatorne

agencije

2.

davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila
nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava energetskog subjekta HEP - Operator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

3.

Utvrđivanjeprijedloga dopisa

4.

Prijedlog odluke o pokretanju posfupka za određivanje opskľbljivača na veleprodajnom trŽištu
plina

Prijedlog odluke

o

zahtjevu

za

u predmetu: Zajednički zahtjev za dodatne eksplicitne
unutardnevne dodjele kapaciteta na granici izmeđuzonatrgovanja Hrvatske i Slovenije

Dnevni red usvojen je s tri glasa.
g. Tomislav Jurekovic - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin _ za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

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

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA s 14. SJEDNICE UPRAV|ĺoG VIJECA HRVATSKE
ENERGETSKE RĽGULAToRNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao ělanove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 14. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije'
Utvľđenoje da zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 14.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s tri
glasa.
g. Tomislav Jurekovrc - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Daliboľ Pudić - za

2.

PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
OPERATORA
.
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

NA PRIJEDLOG PRAVTLA NESTANDARDNIH USLUGA

G. Jureković, je pozvao g. Żutobradića da obrazloŽi toěku dnevnog ľeda, nakon čega je provedena
rasprava.
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G. Juľeković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na pńjedlog Pravila nestandardnih usluga operatora distribucijskog
sustava kojeg je HEP _ operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagľeb,
dostavio Hrvatskoj eneľgetskoj regulatomoj agenciji dopisom broJ i znak: 4l6866ll8PJ, od 2l.
svibnja 2018.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.
g.

Tomislav Jureković - za

nr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

dr. sc. Dalibor Pudić - za

3.

UTVRĐIVANJE PRIJEDLoGA DoPIsA U PREDMETU: ZAJEDNIČru złuTJEv
Z^ DoDATNE EKSPLICITNE UNUTARDNEV|ľE DoDJELE KAPACITETA NA
GRANICI IZMEĐU ZoNA TRGoVANJA HRVATSKE I sLovENIJE

G. Jureković je pozvao g. Żutobľadića da obrazloŽi točku dnevnog reda' nakon čega je provedena
rasprava.

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

ODLUKA
Utvrđujese pńjedlog dopisa u predmetu: Zajednički zahtjev za dodatne eksplicitne unutardnevne
dodjele kapaciteta na granici izmeđuzona trgovanja Hrvatske i Slovenije (engl. Joint request for
additionąl intraday explicit allocątion on bidding zone border between Croatia and Slovenia), koji
će se, u cilju provedbe članka 64. Uredbe Komisije (EU) 20l5ll222 od 24. srpnja 2015. o
uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (engl. Commission
Regulaton (EU) 20l5/l222 of 24 July 20l5 establishing a guideline on capaciý ąllocątion and
congestion mąnagemenĺ), uputiti eneľgetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4,Zagreb i trgovaěkom društvu ELES d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, Slovenija.
Prijedlog dopisa iz točke l. ove odluke dostavit će se slovenskom regulatoru Agenciji za eneľgijo,
Strossmayerjeva ulica 30, Maribor.
Navedeni prijedlog usvojen je s tń glasa.

Tomislav Juľeković - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dľ' sc. Dalibor Pudić - za
g.

4. PRIJEDLoG oDLUKE o PoKRETANJU PoSTUPKA Z^
oPSKRBLJIVAčA NA VELEPRoDAJNoM TRŽIŠľupĺ,lľł
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oDREĐIVANJE

G. Jureković, je pozvao g. Višticu da obrazloži točku dnevnog redą nakon čega je provedena
rasprava.

G. Jurekovió je zaključio raspraw i dao na glasovĄe prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Pokreće se postupak za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom fižišfuplina.

opskrbljivača na
Dokumentacija za javni natječaj za prikupljanje ponuda za ođređivanje
velęľodajnom ľŽištuplina objavit óe se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije, a obavijest o otvaranju javnog natjeěaja za prikupljanje ponuda za određivanje
opskrbljivača na veleprodajnom tržišfuplina objavit će se u ''Narodnim novinama'' i u SluŽbenom
listu Europske unije.
Navedeni pńjedlog usvojen je s tri glasa.

Tomislav Jurekovió _ za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Daliboľ Pudié - za
g.

Završeno u 13,00 sati
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