
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/18-06/8 
URBROJ: 371-06-18-2 
Zagreb, 18. prosinca 2018.

ZAPISNIK
s 30. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane 

18. prosinca 2018. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 14,00 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća
mr. se. Šonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
dr. se. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća
mr. se. Željko Vrban, član Upravnog vijeća

Odsutni članovi Upravnog vijeća:
dr. se. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - opravdano odsutan

Zapisničar:
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

Ostali prisutni:
mr. se. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije - prisutna pod točkama 1.-2.
dr. se. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1.-4.
mr. se. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 1. -
4.
g. Goran Babić, v.d. direktora Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 5.-6.

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome 
agencije

2. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o poticanju proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o neto isporučenoj 
električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni 
preuzeti od operatora tržišta električne energije
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4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
proizvodnje električne energije energetskog subjekta HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada 
Vukovara 37, Zagreb

5. Prijedlog odluke o pokretanju završnog savjetovanja o prijedlogu metodologije za utvrđivanje 
referentne cijene za kapacitetni proizvod za stalni kapacitet trajanja od godinu dana, 
primjenjiva na ulaznim i izlaznim točkama plinskog transportnog sustava Republike 
Hrvatske, u skladu s člankom 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o 
uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

6. Prijedlog odluke o pokretanju savjetovanja o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima, 
u skladu s člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju 
mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:

Verificiranje zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome 
agencije

2. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o poticanju proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o neto isporučenoj 
električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni 
preuzeti od operatora tržišta električne energije

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
proizvodnje električne energije energetskog subjekta HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada 
Vukovara 37, Zagreb

5. Prijedlog odluke o pokretanju završnog savjetovanja o prijedlogu metodologije za utvrđivanje 
referentne cijene za kapacitetni proizvod za stalni kapacitet trajanja od godinu dana, 
primjenjiva na ulaznim i izlaznim točkama plinskog transportnog sustava Republike 
Hrvatske, u skladu s člankom 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o 
uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

6. Prijedlog odluke o pokretanju savjetovanja o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima, 
u skladu s člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju 
mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

1.

Dnevni red usvojen je s 4 glasa

g. Tomislav Jureković - za 
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin - za 
dr. sc. Nikola Vištica - za 
mr. sc. Željko Vrban - za

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:
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1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 29. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 29. sjednice 
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Utvrđeno je da zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 29. 
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je s 4 
glasa.

g. Tomislav Jureković - za 
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin - za 
dr. sc. Nikola Vištica - za 
mr. sc. Željko Vrban - za

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA NACRT PRIJEDLOGA 
UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ 
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna i g. Zmijarevića da obrazlože točku dnevnog reda, nakon čega 
je provedena rasprava.

Nakon provedene rasprave obrazloženje Prijedloga mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o poticanju 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija je 
izmijenjeno 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 Nacrt prijedloga uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike dostavilo Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji aktom KLASE: 310-02/18-01/338, 
URBROJA: 517-06-2-2-18-1, od 11. prosinca 2018.

Mišljenje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Navedeni prijedlog usvojen je s 4 glasa.

g. Tomislav Jureković - za 
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin - za 
dr. sc. Nikola Vištica - za 
mr. sc. Željko Vrban - za
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3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA NACRT PRIJEDLOGA 
UREDBE O NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH 
PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI 
PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna i g. Zmij are vica da obrazlože točku dnevnog reda, nakon čega 
je provedena rasprava.

Nakon provedene rasprave obrazloženje Prijedloga mišljenja na Nacrt prijedloga uredbe o neto 
isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije 
dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije je izmijenjeno 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 Nacrt prijedloga uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji 
povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora 
tržišta električne energije, kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj 
energetskoj regulatomoj agenciji aktom KLASE: 310-02/18-01/339, URBROJA: 517-06-2-2-18-1, 
od 11. prosinca 2018.

Mišljenje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Navedeni prijedlog usvojen je s 4 glasa.

g. Tomislav Jureković - za 
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za 
dr. se. Nikola Vištica - za 
mr. se. Željko Vrban - za

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-PROIZVODNJA 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 sljedeće:

RJEŠENJE

Energetskom subjektu HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica 
grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, produžuje se dozvola za 
obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije registarski broj: 080434256-0024- 
01/03, na razdoblje od 15 (petnaest) godina, koje se računa od 11. prosinca 2018.
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Navedeni prijedlog usvojen je s 4 glasa.

g. Tomislav Jureković - za 
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za 
dr. se. Nikola Vištica - za 
mr. se. Željko Vrban - za

5. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU ZAVRŠNOG SAVJETOVANJA O 
PRIJEDLOGU METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE CIJENE ZA 
KAPACITETNI PROIZVOD ZA STALNI KAPACITET TRAJANJA OD GODINU 
DANA, PRIMJENJIVA NA ULAZNIM I IZLAZNIM TOČKAMA PLINSKOG 
TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, U SKLADU S ČLANKOM 
26. UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/460 OD 16. OŽUJKA 2017. O USPOSTAVLJANJU 
MREŽNIH PRAVILA O USKLAĐENIM STRUKTURAMA TRANSPORTNIH 
TARIFA ZA PLIN

G. Jureković je pozvao g. Babica 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

Hrvatska energetska regulatoma agencija, kao strana koja je određena za provođenje redovitog 
savjetovanja o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene za kapacitetni proizvod za stalni 
kapacitet trajanja od godinu dana koja je primjenjiva na ulaznim i izlaznim točkama plinskog 
transportnog sustava Republike Hrvatske, pokreće završno savjetovanje o prijedlogu metodologije 
za utvrđivanje referentne cijene u skladu s člankom 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. 
ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin, 
u trajanju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019.

Dokumentacija za završno savjetovanje iz točke 1. ove Odluke objavit će se na internetskoj stranici 
Hrvatske energetske regulatome agencije, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Dokumentacija za završno savjetovanje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se Agenciji za suradnju 
europskih energetskih regulatora.

Navedeni prijedlog usvojen je s 4 glasa.

g. Tomislav Jureković - za 
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za 
dr. se. Nikola Vištica - za 
mr. sc. Željko Vrban - za

6. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU SAVJETOVANJA O POPUSTIMA, 
MNOŽITELJIMA I SEZONSKIM FAKTORIMA, U SKLADU S ČLANKOM 28. 
UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/460 OD 16. OŽUJKA 2017. O USPOSTAVLJANJU 
MREŽNIH PRAVILA O USKLAĐENIM STRUKTURAMA TRANSPORTNIH 
TARIFA ZA PLIN

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

ODLUKA

Hrvatska energetska regulatoma agencija pokreće savjetovanje o popustima, množiteljima i 
sezonskim faktorima u skladu s člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o 
uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin. u trajanju od 
18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019.

Dokumentacija za savjetovanje iz točke 1. ove Odluke objavit će se na intemetskoj stranici 
Hrvatske energetske regulatome agencije, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Dokumentacija za savjetovanje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se nacionalnim regulatomim 
tijelima svih izravno povezanih država članica.

Navedeni prijedlog usvojen je s 4 glasa.

g. Tomislav Jureković - za 
mr. sc. Šonja Tomašić Skevin - za 
dr. sc. Nikola Vištica - za 
mr. sc. Željko Vrban - za

Završeno u 18,00 sati.

Predsje...........Zapisničar: Upravnog yyećai1 rJ *c ^^

^Tomislav Jureković, dipl. ing.Sanja Hudobec, dipl. iur.
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