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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/20-01/7
URBROJ: 371-06-20-2
Zagreb, 30. ožujka 2020.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
30. ožujka 2020. u 12,00 sati, putem konferencijske telefonske veze

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu - u prostorijama HERA-e
Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi pod
točkama 1. - 3.
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERAe
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o.,
Radnička cesta 80, Zagreb
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G. Jureković je predložio da se dnevni red dopuni točkom 4. koja glasi:
4. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije
energetskih djelatnosti
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 sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o.,
Radnička cesta 80, Zagreb
4. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije
energetskih djelatnosti

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

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 regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 6. sjednici
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je
jednoglasno.

2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA OPĆIH UVJETA 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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ODLUKA
Donose se Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom.
Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom objavit će se u „Narodnim novinama“.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA
TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ENERGETSKOG SUBJEKTA LNG
HRVATSKA D.O.O., RADNIČKA CESTA 80, ZAGREB
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
Daje se suglasnost na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za
ukapljeni prirodni plin, kojeg je operator terminala za ukapljeni prirodni plin LNG Hrvatska d.o.o.,
Radnička cesta 80, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise Ur.
broj: 4-16-IP/001-2020, od 24. ožujka 2020., Ur. broj: 4-16-IP/ 002-2020., od 26. ožujka 2020. i
Ur. broj: 4-16-IP/004-2020., od 30. ožujka 2020.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI
NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH
DJELATNOSTI
G. Jureković je pozvao gđu Hudobec 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 Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije
energetskih djelatnosti.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih
djelatnosti dostavit će se na mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
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Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih
djelatnosti uputit će se u postupak donošenja.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

Završeno u 13,25 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.
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