
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/19-05/12 
URBROJ: 371-06-19-2 
Zagreb, 27. lipnja 2019.

ZAPISNIK
s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane 

27. lipnja 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 11.00 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
mr. se. Željko Vrban, član Upravnog vijeća

Odsutni članovi Upravnog vijeća:
dr. se. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - opravdano odsutan

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

Ostali prisutni:
dr. se. Mićo Klepo, savjetnik predsjednika Upravnog vijeća za pitanja tehničke struke - prisutan pod 
točkama 1.-3.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove
gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove - prisutna pod točkama 1.-4.
g. Željko Krklec, voditelj Odjela za sustave plina i nafte i kvalitetu opskrbe - prisutan pod točkama
5.-8.

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2. Prijedlog Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatome agencije za 2018. godinu

3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatome agencije za 2018. 
godinu

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2018. godine
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5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
distribucije plina energetskog subjekta PAPUK PLIN d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
distribucije plina energetskog subjekta PLIN VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 
plinom energetskog subjekta PLIN VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 
plinom energetskog subjekta ALPIQ ENERGY SE, Jungmannova 26/15, Nove Mesto, Prag 1, 
Republika Češka

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 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2. Prijedlog Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatome agencije za 2018. godinu

3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatome agencije za 2018. 
godinu

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2018. godine

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
distribucije plina energetskog subjekta PAPUK PLIN d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
distribucije plina energetskog subjekta PLIN VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 
plinom energetskog subjekta PLIN VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 
plinom energetskog subjekta ALPIQ ENERGY SE, Jungmannova 26/15, Nove Mesto, Prag 1, 
Republika Češka

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

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

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 14. sjednice 
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Utvrđeno je da zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 14. 
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je s četiri 
glasa.
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2. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE 
AGENCIJE ZA 2018. GODINU

G. Jureković je pozvao g. Kl epu 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 Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatome agencije za 2018. godinu.

Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatome agencije za 2018. godinu uputit će se u daljnji 
postupak Hrvatskom saboru.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE 
REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU

G. Jureković je pozvao gđu Garašić 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 Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatome agencije za 2018. godinu.

Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatome agencije za 2018. godinu uputit će 
se u daljnji postupak Hrvatskom saboru.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA I NAČINU KORIŠTENJA 
VIŠKA PRIHODA IZ 2018. GODINE

G. Jureković je pozvao gđu Garašić 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 (dalje: HERA) ostvarila je u 2018. godini višak prihoda 
poslovanja u iznosu od 3.496.826,86 kn (stanje računa 92211 na dan 31. prosinca 2018.) i manjak
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prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 529.125,48 kn (stanje računa 92222 na dan 31. prosinca 
2018.) iskazanih u bruto bilanci HERA-e na dan 31. prosinca 2018.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.496.826,86 kn ostvaren je zbog neutrošenih ostvarenih 
namjenskih sredstava za koja, u skladu s člankom 45. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 
2018., ne postoji obveza uplate u državni proračun. Manjak prihoda nefinancijske imovine u iznosu 
od 529.125,48 kn ostvaren je kao rezultat nabave nefinancijske imovine za obavljanje redovne 
djelatnosti iz namjenskih prihoda.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 529.125,48 kn pokriva se u potpunosti iz viška 
poslovanja.

Višak prihoda poslovanja, nakon pokrivanja manjka nefinancijske imovine, u iznosu od 2.967.701,38 
kn koristit će se za financiranje osnovne djelatnosti.

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove za provedbu odgovarajućih knjiženja u poslovnim 
knjigama HERA-e.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE PLINA 
ENERGETSKOG SUBJEKTA PAPUK PLIN D.O.O., VLADIMIRA NAZORA 14, 
ORAHOVICA

G. Jureković je pozvao g. Krkleca 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 PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje djelatnosti u sektoru plina, Vladimira 
Nazora 14, Orahovica, MBS: 010068029, OIB: 30839925614, produžuje se dozvola za obavljanje 
energetske djelatnosti distribucije plina, registarski broj: 010068029-0470/09-1/14, na razdoblje od 7 
(sedam) godina, koje se računa od 29. kolovoza 2019.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE PLINA 
ENERGETSKOG SUBJEKTA PLIN VRBOVEC D.O.O., KOLODVORSKA 29, 
VRBOVEC

G. Jureković je pozvao g. Krkleca 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 sljedeće:

RJEŠENJE

Energetskom subjektu PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i 
opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, MBS: 080660722, OIB: 18371876226, produžuje se 
dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina, registarski broj: 080660722-0466/09- 
1/14, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 25. srpnja 2019.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOG 
SUBJEKTA PLIN VRBOVEC D.O.O., KOLODVORSKA 29, VRBOVEC

G. Jureković je pozvao g. Krkleca 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 PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i 
opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, MBS: 080660722, OIB: 18371876226, produžuje se 
dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, registarski broj: 080660722-0467/09- 
1/14, na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 25. srpnja 2019.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM 
ENERGETSKOG SUBJEKTA ALPIQ ENERGV SE, JUNGMANNOVA 26/15, NOVE 
MESTO, PRAG 1, REPUBLIKA ČEŠKA

G. Jureković je pozvao g. Krkleca 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 ALPIQ ENERGV SE, Jungmannova 26/15, Nove Mesto, 110 00 Prag 1, 
Republika Češka, matični broj: 28477090, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 
trgovine plinom, registarski broj: 28477090-0777/16, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa 
od 18. listopada 2019.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

Završeno u 11,15 sati.

HR u,
Zapisničar: Jpravnog vijeća 

eković, dipl. ing.
MzJA IZrinka^Spiček, dipl. iur. av

%
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