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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-01/18-06/4
URBROJ: 371-06-18-2
Zagreb, 15. studenoga 2018.
ZAPISNIK
s 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regal atome agencije održane
15. studenoga 2018. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10,00 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća
mr. se. Šonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
dr. se. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća
dr. se. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - prisutan pod točkama 1. i 5.
mr. se. Željko Vrban, član Upravnog vijeća

Odsutni članovi Upravnog vijeća:
dr. se. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - opravdano odsutan pod točkama 2. - 4 i 6. - 9.

Zapisničar:
Ivan Kezele, voditelj Odjela za kadrovske poslove

Ostali prisutni:
mr. se. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
mr. se. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove
dr. se. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1.-5.
Blaženka Širjan, stručna suradnica za normativu i pravnu potporu
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1.

Verificiranje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome
agencije

2.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog odluke o utvrđivanju nacionalnih
pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu
svih tipova proizvodnih modula energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb

3.

Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom
energijom za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. za energetski subjekt HEP
ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
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4.

Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za
razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

5.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o energetskoj učinkovitosti

6.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Cema 1 MW trgovačkog
društva ENERGANA CERNA d.o.o., Šetalište dr. F. Tuđmana 2, Cema

7.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Pisarovina 1200kWel
trgovačkog društva Eco-biogas d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina

8.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac
trgovačkog društva PCC BIOMASA KARLOVAC d.o.o., Šarengradska 9, Zagreb

9.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje BP „SIZIM BIO-NERG“ Zlatka Markana,
nositelja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zlatko Markan, Starogradska ulica 22a,
Koprivnica

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.
G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
1.

Verificiranje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome
agencije

2.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog odluke o utvrđivanju nacionalnih
pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu
svih tipova proizvodnih modula energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb

3.

Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom
energijom za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. za energetski subjekt HEP
ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

4.

Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za
razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

5.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o energetskoj učinkovitosti

6.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Cema 1 MW trgovačkog
društva ENERGANA CERNA d.o.o., Šetalište dr. F. Tuđmana 2, Cema

7.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Pisarovina 1200kWel
trgovačkog društva Eco-biogas d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina

8.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac
trgovačkog društva PCC BIOMASA KARLOVAC d.o.o., Šarengradska 9, Zagreb
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9.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje BP „SIZIM BIO-NERG“ Zlatka Markana,
nositelja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zlatko Markan, Starogradska ulica 22a,
Koprivnica

Dnevni red usvojen je jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Skevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
dr. se. Nikola Vištica - za
mr. se. Željko Vrban - za
Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 25. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 25.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regul atome agencije.
Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je
jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
dr. se. Nikola Vištica - za
mr. se. Željko Vrban - za

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
ODLUKE O UTVRĐIVANJU NACIONALNIH PRAGOVA MAKSIMALNE SNAGE ZA
PROIZVODNE MODULE TIPA A, B, C I D I ZAHTJEVA ZA OPĆU PRIMJENU SVIH
TIPOVA PROIZVODNIH MODULA ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI
OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
Prijedlog odluke je izmijenjen u skladu sa zaključcima s rasprave.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Daje se odobrenje na Prijedlog odluke o utvrđivanju nacionalnih pragova maksimalne snage za
proizvodne module tipa A, B, C i D i zahtjeva za opću primjenu svih tipova proizvodnih modula,
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kojeg je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj
energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise broj i znak: 32-2403/18.ŽK, od 17. svibnja 2018., broj i
znak: 32-4118/18.ŽK, od 31. kolovoza 2018. i broj i znak: 32-5559/18.ŽK, od 12. studenoga 2018.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Skevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA
ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1.
SIJEČNJA 2019. DO 30. LIPNJA 2019. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP ELEKTRA
D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna 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
Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje
iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom („Narodne novine11, broj 158/13),
za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1.
siječnja 2019. do 30. lipnja 2019., iznose kako slijedi:
a) Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
JT
VT
NT
1
2
3

Tarifni modeli

Visoki napon

1

0,47

0,28

Srednji napon

2

0,46

0,27

Plavi

3

Bijeli

4

0,54

0,32

Crveni

5

0,47

0,28

Žuti
(javna
rasvjeta)

6

Niski
napon

0,51

0,35
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b) Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
NT
JT
VT
1
2
3

Tarifni modeli

Visoki napon

1

0,59

0,34

Srednji napon

2

0,57

0,34

Plavi

3

Bijeli

4

0,68

0,40

Crveni

5

0,59

0,35

Žuti
(javna
rasvjeta)

6

Niski
napon

0,64

0,43

Iznos tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom iz točke 1. izreke ove Odluke
Hrvatska energetska regulatoma agencija donijet će posebnom odlukom koja će se objaviti u
„Narodnim novinama11.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2019. DO 30.
LIPNJA 2019. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA
VUKOVARA 37, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Wagmanna 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
Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom objavit će se u
„Narodnim novinama11.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
mr. sc. Željko Vrban - za

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ
UČINKOVITOSTI
G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
Prijedlog mišljenja je izmijenjen u skladu sa zaključcima s rasprave.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Daje se Mišljenje na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj
učinkovitosti, kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj energetskoj
regulatomoj agenciji aktom klase: 310-02/18-01/157, urbroja: 517-06-2-2-18-56, od 24. listopada
2018.
Mišljenje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. Željko Vrban - za

6.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE BIOPLINSKO POSTROJENJE
CERNA 1 MW TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGANA CERNA D.O.O., ŠETALIŠTE
DR. F. TUĐMANA 2, CERNA

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Pudić je napomenuo da kod svih ovakvih postrojenja za koja se traži produženje prethodnog
rješenja, a za koje je potrebno investirati najmanje 50% ukupno planiranih sredstava, načelno treba
voditi računa o tome da je iz Ugovora vidljivo da je nastala nekakva obveza za investitora koja je u
najmanjoj vrijednosti 50% (npr. da je plaćen avans), kako se ne bi dešavalo da se formalno-pravno
naprave Ugovori pred samo produženje bez ikakvih obveza pa da ne ispadne da su uloženi desetci
milijuna kuna, a da u stvarnosti ni zemljište nije kupljeno, odnosno da nije uložena niti kuna.
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Stručne službe Agencije napomenule su kako je u formalno-pravnom smislu sadržaj svakog važećeg
komercijalnog ugovora predmet slobodne volje i dogovora potpisnika, te da bi postupanje na način
kako je predložio g. Pudić impliciralo zadiranje u komercijalne ugovorne odnose između
zainteresiranih strana, a za što Agencija nije ovlaštena. Također, u raspravi je napomenuto da je u
skladu s mišljenjem Ministarstva gospodarstva iz 2016. godine, a po kojem Agencija postupa,
dovoljno daje obveza nastala do najmanje 50% planirane vrijednosti projekta.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva ENERGANA CERNA društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije, Šetalište dr. F. Tuđmana
2, Cema, MBS: 030108940, OIB: 70691086719, za produženje važenja Prethodnog rješenja o
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/65, urbroj:
371-01/15-04 od 17. prosinca 2015., za postrojenje naziva Bioplinsko postrojenje Cema 1 MW, grupe
postrojenja 1 .f.ii. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka i otpada biljnog
i životinjskog podrijetla - elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kW iz Pravilnika o
korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne novine", broj 88/12).
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/65, urbroj: 371-01/15-04 od 17. prosinca 2015., produžuje se na razdoblje od 24 mjeseca,
koje se računa od 19. prosinca 2018.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

7.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE BIOPLINSKO POSTROJENJE
PISAROVINA 1200KWEL TRGOVAČKOG DRUŠTVA ECO BIOGAS D.O.O., IVANA
GORANA KOVAČIĆA 2, PISAROVINA

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva Eco-biogas d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Ivana Gorana
Kovačića 2, Pisarovina, MBS: 080971518, OIB: 49433857561, za produženje važenja Prethodnog
rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/64,
urbroj: 371-01/15-05 od 14. prosinca 2015., za postrojenje naziva Bioplinsko postrojenje Pisarovina
1200kWel, grupe postrojenja 2.e.i. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih
ostataka i otpada biljnog i životinjskog podrijetla - elektrane na bioplin instalirane snage veće od 1
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MW do uključivo 2 MW iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
("Narodne novine", broj 88/12).
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/64, urbroj: 371-01/15-05 od 14. prosinca 2015., produžuje se na razdoblje od 24 mjeseca,
koje se računa od 15. prosinca 2018.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

8.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE ELEKTRANA NA BIOMASU BE-TO
KARLOVAC TRGOVAČKOG DRUŠTVA PCC BIOMASA KARLOVAC D.O.O.,
ŠARENGRADSKA 9, ZAGREB

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva PCC BIOMASA KARLOVAC društvo s ograničenom
odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Šarengradska 9, Zagreb, MBS: 080852947, OIB:
10209606816, za produženje važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/41, urbroj: 371-01/15-07 od 23. studenoga
2015., za postrojenje naziva Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac, grupe postrojenja 2.c.ii.
elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 2MW do uključivo 5 MW iz Pravilnika o
korištenju obnovljivih izvora energije i ko generacije ("Narodne novine", broj 88/12).
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/41, urbroj: 371-01/15-07 od 23. studenoga 2015., produžuje se na razdoblje od 24 mjeseca,
koje se računa od 25. studenoga 2018.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za
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9.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE BP „SIZIM BIO-NERG“ ZLATKA
MARKANA, NOSITELJA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA
ZLATKO MARKAN, STAROGRADSKA ULICA 22A, KOPRIVNICA

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev Zlatka Markana, nositelja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zlatko
Markan, sa sjedištem u Koprivnici, Starogradska ulica 22a, OIB: 09011163090, MIBPG: 26108, za
produženje važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije, klasa: UPI 034-02/15-30/08, urbroj: 371-01/15-04, od 29. lipnja 2015., za postrojenje naziva
BP „SIZIM BIO-NERG“, grupe postrojenja 2.e.i. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te
organskih ostataka i otpada biljnog i životinjskog podrijetla - elektrane na bioplin instalirane snage
do uključivo 2 MW iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne
novine", broj 88/12).
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/08, urbroj: 371-01/15-04, od 29. lipnja 2015., produžuje se na razdoblje od 24 mjeseca, koje
se računa od 3. srpnja 2018.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za
Završeno u 12,45 sati.

nik Upravnog vijeća

Zapisničar:
CC

Tomislav Jureković. dipl. ing.

Ivan Kezele, dipl. iur.

-
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