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KLASA: 023-04/20-01/26 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  4. prosinca 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

s 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

4. prosinca 2020. u 13.00 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 

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, na 

video vezi 

 

Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća: 

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, savjetnica predsjednika Upravnog vijeća za pitanja tehničke struke 

- u prostorijama HERA-e, na video vezi 

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

e, na video vezi pod točkama 1. - 3. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - u prostorijama HERA-e, na video vezi  

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

e, na video vezi  

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dodjelu 

unutardnevnog kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog 

sustava d.o.o. i EMS AD Beograd energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o., Kupska 4, Zagreb 
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3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije energetskog subjekta FLAMTRON d.o.o., Ulica kralja Petra 

Krešimira IV br. 1, Kutina 

 

4. 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 

 

 

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 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dodjelu 

unutardnevnog kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog 

sustava d.o.o. i EMS AD Beograd energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

 

3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije energetskog subjekta FLAMTRON d.o.o., Ulica kralja Petra 

Krešimira IV br. 1, Kutina 

 

4. 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 

 

Dnevni red usvojen je s četiri glasa. 

 

 

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

 

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 25. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 25. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri 

glasa. 
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2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PRIJEDLOG PRAVILA ZA DODJELU UNUTARDNEVNOG KAPACITETA ZA 

GRANICU IZMEĐU ZONA TRGOVANJA HRVATSKOG OPERATORA 

PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. I EMS AD BEOGRAD 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 Pravila za dodjelu unutardnevnog kapaciteta za granicu 

između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i EMS AD Beograd (engl. 

Rules for the Allocation of the Cross Zonal Intraday Capacity between the Bidding Zones of Croatian 

Transmission System Operator Ltd. (“HOPS”) and EMS AD Beograd (“EMS”)) koji je energetski 

subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis broj i znak: 100/20-08/629, 3-500/JB-20-01, od 16. 

studenoga 2020.  

Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da Pravila za dodjelu 

unutardnevnog kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava 

d.o.o. i EMS AD Beograd objavi na svojoj internetskoj stranici. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA FLAMTRON D.O.O., ULICA KRALJA 

PETRA KREŠIMIRA IV BR. 1, KUTINA 

 

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 

 

Energetskom subjektu FLAMTRON d.o.o. za proizvodnju i usluge, Ulica kralja Petra Krešimira IV 

br. 1, Kutina, MBS: 080336560, OIB: 57903066772, produžuje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti proizvodnje električne energije, registarski broj: 080336560-0750/15, na razdoblje od 7 

(sedam) godina, koje se računa od 30. prosinca 2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 
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4. 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 dopis Ur. broj: 4-

25-IP/006-2020, od 2. prosinca 2020. i elektroničkom poštom od 4. prosinca 2020. 

  

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

 

Završeno u 14.05  sati. 

 

          Zapisničar:                                    Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 

 

 


