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KLASA: 029-05/22-01/9 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 9. ožujka 2022. 

ZAPISNIK 

s 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

9. ožujka 2022. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 12.30 sati 

 

 

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:  

mr. sc. Danijel Žamboki, predsjednik Upravnog vijeća 

mr. sc. Željko Vrban, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća  

dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća  

dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević, članica Upravnog vijeća – izvan prostorija HERA-e, na video 

vezi 

 

Odsutan član Upravnog vijeća: 

dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća – opravdano odsutan 

 

 

Zapisničar: 

gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu – izvan prostorija HERA-e, na 

video vezi 

 

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

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove 

gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću – izvan prostorija HERA-e, na video vezi 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

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

2. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih 

djelatnosti 

 

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda. 
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G. Žamboki je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:  

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

2. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih 

djelatnosti 

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 8. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki 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 s četiri 

glasa. 

 

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE 

POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Garašić da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih 

djelatnosti. 

Prijedlog Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti uputit će 

se Vladi Republike Hrvatske u postupak donošenja. 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

Završeno u 12.40 sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.                                   mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 


