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*P/129975* 
 

 

   ZA VERIFICIRANJE 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-04/20-01/2 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  21. siječnja 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

21. siječnja 2020. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10.00 sati 

 

 

Prisutni članovi Upravnog vijeća:  

g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća  

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća  

dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća  

dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća  

mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća 

 

 

Zapisničar: 

gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu 

 

Ostali prisutni: 

mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije 

dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. - 4. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkom 5.  

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove 

gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove - prisutna pod točkama 1. - 2. 

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu 

3.   Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova 

uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 

Zagreb 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 



2/4 

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

električnom energijom trgovačkog društva SOLARIS PONS d.o.o., Vukovarska 131, Osijek 

5. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 

 

 

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 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu 

3.   Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova 

uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 

Zagreb 

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

električnom energijom trgovačkog društva SOLARIS PONS d.o.o., Vukovarska 131, Osijek 

5. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 1. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 1. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG PLANA NABAVE HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE 

AGENCIJE ZA 2020. GODINU 

 

G. Jureković je pozvao gđu Garašić 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 

 

Donosi se Plan nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu. 

 

Plan nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu objavit će se u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne 

agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3.   PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG 

DOPRINOSA NAMIRENJU TROŠKOVA USPOSTAVLJANJA, IZMJENE I RADA 

JEDINSTVENOG POVEZIVANJA DAN UNAPRIJED I UNUTARDNEVNOG 

POVEZIVANJA 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. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća: 

 

ODLUKA 

 

Daje se odobrenje na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada 

jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja Hrvatskoj burzi električne 

energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, za 2019. godinu, kojeg je Hrvatski operator 

prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz 

dopis Ko:200/19-03/21, Ub: 3-500/AR-19-01, od 13. prosinca 2019. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA SOLARIS PONS D.O.O., VUKOVARSKA 

131, OSIJEK 

 

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: 
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RJEŠENJE 

 

Trgovačkom društvu SOLARIS PONS d.o.o. za proizvodnju električne energije i ostale usluge, 

Vukovarska 131, Osijek, MBS: 030127270, OIB: 28260438524, izdaje se dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine električnom energijom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa 

od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA 

IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I 

ZAJAMČENU OPSKRBU 

 

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: 

 

ODLUKA 

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. 

O Prijedlogu Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom 

i zajamčenu opskrbu provest će se javna rasprava u trajanju od 21. siječnja 2020. do 2. veljače 2020. 

Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i 

zajamčenu opskrbu objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 11,50 sati. 

 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Zrinka Špiček, dipl. iur., v.r.                                Tomislav Jureković, dipl. ing., v.r. 

 


