
1/4 

*P/133316* 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

KLASA: 023-04/20-01/9 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  16. i 17. travnja 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

s 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

16. travnja 2020. od 12.00 do 16.30 sati i 

17. travnja 2020. od 10.15 do 11.30 sati i od 16.00 do 16.30 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 

dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - izvan prostorija HERA-

e, na telefonskoj vezi pod točkama 1. - 3. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi pod 

točkom 4.  

gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERA-

e 

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom 
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3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna 

Mrežnih pravila distribucijskog sustava energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog 

sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

4. Prijedlog mišljenja o zahtjevu Ličko-senjske županije, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, 

podnesenim u skladu s člankom 42. stavkom 4. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

18/18 i 23/20) 

 

Gđa Špiček je napomenula da se točka 2. mijenja tako da glasi: 

 

2.   Prijedlog Izmjena Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom 

 

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 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Izmjena Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna 

Mrežnih pravila distribucijskog sustava energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog 

sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

4. Prijedlog mišljenja o zahtjevu Ličko-senjske županije, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, 

podnesenim u skladu s člankom 42. stavkom 4. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

18/18 i 23/20) 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 8. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 8. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 8. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 



3/4 

2. PRIJEDLOG IZMJENA OPĆIH UVJETA ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU 

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: 

 

ODLUKA 

Donose se Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. 

Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom objavit će se u „Narodnim 

novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG 

SUSTAVA ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 

SUSTAVA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, 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 prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila distribucijskog sustava, 

koji je energetski subjekt HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 

Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise broj i znak: 4/1514/20AP, od 

29. siječnja 2020. i broj i znak: 4/2902/20AP, od 19. veljače 2020. te elektroničkom poštom od 25. 

ožujka 2020., 10. travnja 2020. i 16. travnja 2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG MIŠLJENJA O ZAHTJEVU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, DR. FRANJE 

TUĐMANA 4, GOSPIĆ, PODNESENIM U SKLADU S ČLANKOM 42. STAVKOM 4. 

ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA („NARODNE NOVINE“, BROJ 18/18 I 23/20) 

 

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 sljedeće: 
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MIŠLJENJE 

Daje se Mišljenje o ispunjavanju kriterija iz stavka 1. točke 6. odnosno stavka 2. točke 7. članka 42. 

Zakona o tržištu plina izraženih u ponudi za dobivanje koncesije za izgradnju plinskog distribucijskog 

sustava, uključujući distribuciju plina, na dijelu Ličko-senjske županije: Grad Gospić i Grad Otočac, 

energetskog subjekta EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, Zagreb, koju je Ličko-senjska 

županija po Upravnom odjelu za gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, u postupku davanja 

koncesije za izgradnju plinskog distribucijskog sustava, uključujući distribuciju plina, dostavila 

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz zahtjev Klasa: 300-01/19-01/02, Urbroj: 2125/1-03-

20-10, od 17. ožujka 2020. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

 

              Zapisničar:                                     Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 

 


