REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara
10000 Zagreb
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Klasa: 023-01 / 18-06/02
Urbroj: 371-06-18-18
Zagreb, Ż7 . lipnja 20 l 8.

ZAPISNIK
s l8' sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije odľŽane
27 .lipnja 2018. u 14,20 sati, putem konferencijske telefonske veze

članovĺUpľavnog vĺjeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vĺjeća:
Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - izvan pľostorija HERA-e

g.

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin,zamjenica predsjednika Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-o
dr' sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e

Zapisničar u pľostorijama HERA_e:
gđaZnnkaSpiček, voditeljica odjela za normativu i pravnu potporu

ostalĺ radnicĺ HERA_e kojĺ sudjeluju u radu sjedníce Upravnog vijeća u pľostoľijama
HERA-e:

g. Goran Babić' v.d. direktora Sektora

zaplin i naftu

gđaSanja Hudobec, direktorica SluŽbe zapravne i kadrovske poslove
dľ. sc. Sandra Hutter, voditeljica odjela za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskľbe

GđaTomašić Škevin je predloŽila sljedeći dnevni ľed

1.

Veńťrciranje zapisnika
agencije

2.
3.

Prijedlog odluke o određivanjuopskľbljivača na veleprodajnom tľŽišfuplina

sa 17. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske

energetske regulatorne

Prijedlog rješenja o zahtjew za produŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
opskrbe električnom energijom energetskog subjekta GEN-I Zagreb d.o.o., Radnička cesta 54,
Zagreb

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeóa nije predložio izmjene ili dopune dnevnog ľeda.
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GđaTomašić Škevin je dala na glasovanje sljedeći dnevni red

l.

Verificiranje zapisnika sa l7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2.
3.

Prijedlog odluke o određivanjuopskľbljivača na veleprodajnom trŽištu plina

Pńjedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
opskľbe elektńčnom energijom energetskog subjekta GEN-I Zagreb d.o.o., Radnička cesta 54,
Zagreb

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

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

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

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA sA 17. SJEDNICE UPRAVNoG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCUE

GđaTomašić Škevinje pozvala ělanove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa
sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
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Utvrđenoje da zapisnik sa l7. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 17.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik sa l7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je s četrn
glasa.
g. Tomislav Jureković - za

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Daliboľ Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za

2. PRIJEDLoG oDLUKE o

oDREĐIVANJU
VELEPRoDAJNoM ľnŽlŠľuPLINA

oPSKRBLJIVAčA

NA

GđaTomašić Škevinje pozva|a g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.

Zaključeno je da se točka l. izreke prijedloga odluke mijenja tako da glasi:

l. Za opskľbljivačana veleprodajnom trŽištu p|inaza razdoblje od l. kolovoza2018. do 3l. oŽujka
2019. određujese energetski subjekt HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo,
Grada Vukovara 37, Zagreb.
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GđaTomašić Škevin je zaključila raspravu i dala na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća

ODLUKA
Za opskľbljivačana veleprodajnom tľžištuplinaza razdoblje od l. kolovoza20|8. do 3l. ožujka
2019. odľeđujese energetski subjekt HRVATSKA ELEKTRoPRIVREDA - dioničko društvo, Grada
Vukovaľa 37, Zagreb.

Premija, odnosno fiksni dio referentne cijene, po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom trŽištu plina
prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge, za razdob|je iz točke l. izľeke ove odluke'
određujese u iznosu od 0,0402 kďkwh.

opskľbljivač na veleprodajnom trŽištu plina duŽan je u razdoblju iz toěke l. izreke ove odluke
primijeniti minimalne ugovome uvjete za prodaju plina opskrbljivačima u obvezi javne usluge
objavljene u sklopu dokumentacije zajavni nadeěaj za odabir opskľbljivača na veleprodajnom trŽištu
plina, pod točkama od 5.2 do 5.8. v Poglavlju III osnove za isključenja ponuditelja i dokumenti
lcojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, kojeg je Hrvatska energetska
regulatorna agencija provela u razdoblju od I 5. svibnja 2018. do I . lipnja 20 I 8.
Navedeni pńjedlog usvojen je s četiń glasa.

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

3. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU Z^ PRoDUŽENJE DoZvoLE

ZA

oBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNoSTI OPSKRBE ELEKTRIčľoVĺ

ENERGIJoM ENERGETSKoG SUBJEKTA GEN_I ZAGREB D.o.o., RADNIčKA
cEsTA 54, ZAGREB
GđaTomašić Škevinje pozvala gđuHutter da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je
pľovedena rasprava.
GđaTomašić Škevinje zaključila ľaspravu i dala na glasovanje pńjedlog da se donese sljedeće:

RJEŠENJE
Energetskom subjektu GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja ęlektńčne eneľgije, Radniěka cesta 54,
Zagreb, MBS: 080542189, oIB: 77604626413, produŽuje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti opskrbe električnom energijom, registarski broj: 080542189-0532/10-Il13, na razdoblje
od 7 (sedam) godina, koje se računa od 30. srpnja 20l8.
Navedęni pńjedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić' - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
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Završeno u l5,00 sati
ednika Upravnog vijeóa
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