
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/19-05/4 
URBROJ: 371-06-19-2 
Zagreb, 11. ožujka 2019.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane 

11. ožujka 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 9,00 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
mr. se. Željko Vrban, član Upravnog vijeća

Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu

Ostali prisutni:
mr. se. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dr. se. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 1. i 2.
mr. se. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2. Prijedlog Izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, 
distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu 
uslugu opskrbe plinom

3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Pravilnika o Registru obnovljivih izvora 
energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

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

1. Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2. Prijedlog Izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, 
distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu 
uslugu opskrbe plinom

3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Pravilnika o Registru obnovljivih izvora 
energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

g. Tomislav Jureković - za 
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za 
dr. sc. Dalibor Pudić - 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:

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 6. sjednice 
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Utvrđeno je da zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 6. sjednici 
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije 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

2. PRIJEDLOG IZMJENE METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA CIJENE 
NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA, 
SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG 
PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava. 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
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Zrinka Špiček, dipl. iur.
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ODLUKA

Donosi se Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, 
distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu 
opskrbe plinom.

Izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, 
skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom 
objavit će se u „Narodnim novinama11.

Navedeni prijedlog 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

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O 
REGISTRU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE 
POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA

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 sljedeća:

ODLUKA

Daje se Mišljenje na Prijedlog Pravilnika o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te 
povlaštenih proizvođača, kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj 
energetskoj regulatomoj agenciji aktom klasa: 310-02/19-01/59, urbroja: 517-06-2-2-19-1, od 21. 
veljače 2019.

Navedeni prijedlog 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

Završeno u 9,35 sati.
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