*P/140267*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/20-01/24
URBROJ: 371-06-20-2
Zagreb, 5. studenoga 2020.
ZAPISNIK
s 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
5. studenoga 2020. u 10,00 sati, putem konferencijske video veze

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na video vezi
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na video vezi
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na video vezi
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća – izvan prostorija HERA-e, na video 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 - u prostorijama HERA-e
dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - izvan prostorija HERAe, na video vezi pod točkama 1. - 4.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - u prostorijama HERA-e, prisutan pod točkom 5.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - izvan prostorija HERA-e,
na video vezi pod točkama 6. - 11.
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - izvan prostorija HERAe, na video vezi
gđa Loridana Smoljanić, pomoćnica direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - izvan
prostorija HERA-e, na video vezi pod točkama 13. i 14.
g. Ivan Kezele, voditelj Odjela za kadrovske poslove - u prostorijama HERA-e, na video vezi pod
točkom 12.
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
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2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o dugoročnom
zajmu broj 7/2020 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4,
Zagreb
3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Hidroelektrana Đale trgovačkog društva HEP-Proizvodnja
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Hidroelektrana Jaruga trgovačkog društva HEP-Proizvodnja
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
5. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetski subjekt
E.ON Plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom trgovačkog društva BIOEL d.o.o., Velika Maslenjača 46, Maslenjača
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na
biomasu Šibenik trgovačkog društva SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o., Pulska 20, Šibenik
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na
biomasu Belišće 2 trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o., Draškovićeva 53,
Zagreb
9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hercegovac povlaštenog proizvođača SLK PROJEKT
d.o.o., Domagojeva 14, Zagreb
10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija Tomašanci 1MW+1MW, povlaštenog proizvođača OSATINA
GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci
11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima, povlaštenog
proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci
12. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije
13. Prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
14. Prijedlog Pravilnika o sustavu videonadzora u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji

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 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
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2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o dugoročnom
zajmu broj 7/2020 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4,
Zagreb
3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Hidroelektrana Đale trgovačkog društva HEP-Proizvodnja
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Hidroelektrana Jaruga trgovačkog društva HEP-Proizvodnja
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
5. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetski subjekt
E.ON Plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom trgovačkog društva BIOEL d.o.o., Velika Maslenjača 46, Maslenjača
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na
biomasu Šibenik trgovačkog društva SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o., Pulska 20, Šibenik
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na
biomasu Belišće 2 trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o., Draškovićeva 53,
Zagreb
9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hercegovac povlaštenog proizvođača SLK PROJEKT
d.o.o., Domagojeva 14, Zagreb
10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija Tomašanci 1MW+1MW, povlaštenog proizvođača OSATINA
GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci
11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima, povlaštenog
proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci
12. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije
13. Prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
14. Prijedlog Pravilnika o sustavu videonadzora u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
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Dnevni red usvojen je jednoglasno.

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

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 23. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 23.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je
jednoglasno.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG UGOVORA O DUGOROČNOM ZAJMU BROJ 7/2020
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 prethodna suglasnost na prijedlog Ugovora o dugoročnom zajmu broj 7/2020 koji bi se trebao
sklopiti između Hrvatske elektroprivrede d.d. i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. koji
je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisima Klasa: 800/20-01/135, Urbroj: 3-600-00302/IG-20-05, od 28. listopada 2020. i Klasa: 800/20-01/135, Urbroj: 3-600/ZZ-20-06, od 3. studenoga
2020.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE HIDROELEKTRANA ĐALE TRGOVAČKOG DRUŠTVA HEPPROIZVODNJA 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 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
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079.
Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb MBS: 080434256, OIB: 09518585079, obavljat će energetsku djelatnost
proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: HE
Đale.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE HIDROELEKTRANA JARUGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA HEPPROIZVODNJA 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 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
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079.
Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb MBS: 080434256, OIB: 09518585079, obavljat će energetsku djelatnost
proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: HE
Jaruga.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU
OPSKRBE PLINOM ZA ENERGETSKI SUBJEKT E.ON PLIN D.O.O., CAPRAŠKA
ULICA 6, 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
Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca
do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON
Plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31.
prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON Plin
d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb objavit će se u „Narodnim novinama“.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
OPSKRBE
TOPLINSKOM
ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIOEL D.O.O., VELIKA MASLENJAČA 46,
MASLENJAČA
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
Odbija se zahtjev trgovačkog društva BIOEL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju
električne energije iz obnovljenih izvora energije, Velika Maslenjača 46, Maslenjača, MBS:
010079449, OIB: 07396240233, za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE
ZA
POSTROJENJE
PLINIFIKACIJSKO
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU ŠIBENIK TRGOVAČKOG
DRUŠTVA SENSE ESCO ŠIBENIK D.O.O., PULSKA 20, ŠIBENIK
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 trgovačkog društva SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o. za usluge, Pulska 20,
Šibenik, MBS: 110053363, OIB: 16555616435, za produženje važenja Prethodnog rješenja o
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/75, urbroj:
371-01/15-05 od 17. prosinca 2015., za postrojenje naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje
na biomasu Šibenik.
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/75, urbroj: 371-01/15-05 od 17. prosinca 2015., produžuje se na razdoblje od 6 (šest)
mjeseci, koje se računa od 19. prosinca 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE
ZA
POSTROJENJE
PLINIFIKACIJSKO
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU BELIŠĆE 2 TRGOVAČKOG
DRUŠTVA SENSE ESCO BELIŠĆE 2 D.O.O., DRAŠKOVIĆEVA 53, ZAGREB
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 trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o. za proizvodnju električne
energije, Zagorska 31, Zagreb, MBS: 080985830, OIB: 76386801400, za produženje važenja
Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/51, urbroj: 371-01/15-03 od 23. studenoga 2015., za postrojenje naziva Plinifikacijsko
kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 2.
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Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/51, urbroj: 371-01/15-03 od 23. studenoga 2015., produžuje se na razdoblje od 6 (šest)
mjeseci, koje se računa od 26. studenoga 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO
POSTROJENJE HERCEGOVAC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SLK PROJEKT
D.O.O., DOMAGOJEVA 14, ZAGREB
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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje
Hercegovac za 2019. godinu određuje se u iznosu 54,4%.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UŠTEDE PRIMARNE ENERGIJE ZA
2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA
TOMAŠANCI 1MW+1MW, POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA OSATINA GRUPA
D.O.O., KRALJA TOMISLAVA 91, SEMELJCI
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
Ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW za
2019. godinu iznosi 0,315.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UŠTEDE PRIMARNE ENERGIJE ZA
2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA STAKLENIK ZA
HIDROPONSKI UZGOJ RAJČICA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA, POVLAŠTENOG
PROIZVOĐAČA OSATINA GRUPA D.O.O., KRALJA TOMISLAVA 91, SEMELJCI
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
Ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa
pratećim sadržajima za 2019. godinu iznosi 0,320.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

12. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O RADU HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao g. Kezelea 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 Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije objavit će se na
oglasnoj ploči Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

13. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U HRVATSKOJ
ENERGETSKOJ REGULATORNOJ AGENCIJI
G. Jureković je pozvao gđu Smoljanić da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

9/10

ODLUKA
Donosi se Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji objavit će se na
oglasnoj ploči Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

14. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O SUSTAVU VIDEONADZORA U HRVATSKOJ
ENERGETSKOJ REGULATORNOJ AGENCIJI
G. Jureković je pozvao gđu Smoljanić 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 Pravilnik o sustavu videonadzora u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.
Pravilnik o sustavu videonadzora u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji objavit će se na
oglasnoj ploči Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

Završeno u 12.00 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

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