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KLASA: 023-04/20-01/4 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  10. veljače 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

10. veljače 2020. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 14.00 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, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. i 

2. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkom 3. 

mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkom 4.  

gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove 

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom 
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3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 

do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. 

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije 

iz drvne biomase "Alpha" trgovačkog društva AGER ALPHA d.o.o., Šet. P. Preradovića 3, Osijek 

 

 

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 3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom 

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 

do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. 

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije 

iz drvne biomase "Alpha" trgovačkog društva AGER ALPHA d.o.o., Šet. P. Preradovića 3, Osijek 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

 

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

 

 

1.  VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 3. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 3. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

 

2. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE UVJETA KVALITETE OPSKRBE 

ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 

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: 
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ODLUKA 

Donosi se Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. 

Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom objavit će se u „Narodnim 

novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU 

OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2020. TE 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021. 

 

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 

Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 

do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. 

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. 

prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. objavit će se u „Narodnim 

novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE KOGENERACIJSKO POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU 

ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ DRVNE BIOMASE "ALPHA" TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA AGER ALPHA D.O.O., ŠET. P. PRERADOVIĆA 3, OSIJEK 

 

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 za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva 

AGER ALPHA d.o.o. za usluge, Šet. P. Preradovića 3, Osijek, MBS: 030153946, OIB: 24399114046. 

Trgovačko društvo AGER ALPHA d.o.o. za usluge, Šet. P. Preradovića 3, Osijek, MBS: 030153946, 

OIB: 24399114046, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju 
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za proizvodnju električne energije pod nazivom: Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju 

električne energije iz drvne biomase „Alpha“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 14,45 sati. 

 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 


