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08:30 sati Registracija 

09:00 sati 

• Uvodno izlaganje hrvatskih organizacija 

g. Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) 
g. Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) 
g. Davor Majetić, generalni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) 

• g. Jacek Krawczyk, predsjednik Skupine poslodavaca u EGSO-u 

9:15 sati 

1. sastanak: Uvod 

• Strateški pregled 

g. Jerzy Buzek, predsjedatelj povjerenstva ITRE, bivši predsjednik Europskog 

parlamenta (video poruka) 

g. Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskoga sustava 

g. Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva Hrvatske 

• Pregled iz perspektive hrvatske industrije 

g. Tomislav Thür, izvršni direktor INA – Industrije nafte, predsjednik HUP – Udruge 

energetike 
 

Moderatorica: gđa Violeta Jelić, članica Skupine poslodavaca, EGSO 
 

Pitanja i odgovori 

10:15 sati 

2. sastanak: Strateški pregled – Ovisnost EU-a o uvozu energije 
• Pregled iz perspektive EU-a: ključna uloga uvoza energije 

g. Gaspard Demur, Međunarodna suradnja časnik, Glavna uprava za energetiku  

• Uloga EGSO-a u području energije 

gđa Ulla Sirkeinen, izvjestiteljica za energetski paket, članica Skupine poslodavaca, 

EGSO 

• Sigurnost i predvidivost opskrbe energijom 

g. Tomislav Jureković, potpredsjednik Vijeća europskih energetskih regulatornih 

tijela, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

• Koje su druge strateške opcije na raspolaganju?  

g. Davor Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu 
 

Moderator: g. Jonathan Peel, potpredsjednik Skupine poslodavaca, EGSO 
 
Pitanja i odgovori 

11:30 sati Pauza za kavu 



 
 
 
 
 

11:45 sati 

3. sastanak: Hrvatska perspektiva – najnovija zbivanja u jugoistočnoj Europi 

Najnovije informacije o sigurnosti opskrbe energijom, infrastrukturi i strateškim 

projektima 

• Uloga Hrvatske u opskrbi sirovom naftom i u njezinoj tranzitnoj ruti 

gđa Gordana Sekulić, rukovoditeljica Službe strateškog razvoja i planiranja, Janaf 

• Električna mreža, energetski vrijednosni lanac i mješavina energetskih izvora 

g. Perica Jukić, predsjednik Uprave, Hrvatska elektroprivreda (HEP) 

• Hrvatsko tržište plina – perspektiva 

g. Vedran Špehar, INA - direktor Sektora za tržište prirodnog plina, INA d.d. 

• Prekogranična integracija i regionalna energetska mreža 

g. Goran Majstrović, voditelj Odjela za prijenos i distribuciju energije, Energetski 

institut Hrvoje Požar 
 

Moderator: g. Ivo Šimek, stariji izvršni direktor, A.T. Kearney 
 

Pitanja i odgovori 

13:00 sati Pauza za ručak 

14:30 sati 

4. sastanak: Klimatske promjene i obnovljivi izvori energije – pozitivne i negativne 

strane 

• Energetski i klimatski ciljevi 2020./2030.: izazovi gospodarstva s niskom razinom 

emisija ugljika 

g. Ivica Krešić, direktor u Odjelu financijskog savjetovanja, Deloitte 

• Izazovi gospodarstva s niskom razinom emisija ugljika: mješavina energetskih 

izvora, sigurnost opskrbe i konkurentnost industrije u Hrvatskoj 

gđa Sabina Škrtić, pomoćnica ministra gospodarstva, Uprava za energetiku i 

rudarstvo 

• Obnovljivi izvori energije iz perspektive malih i srednjih poduzeća i dugoročna 

regulatorna sigurnost 

g. Ivan Šimić, direktor, C.E.M.P. – Energy Company 

• Stvarna ukupna cijena obnovljivih izvora energije 

g. Gerd Wolf, član Skupine raznih interesa, EGSO 
 

Moderator: g. Stéphane Buffetaut, predsjednik Stručne skupine za prijevoz, član 

Skupine poslodavaca, EGSO 
 

Pitanja i odgovori 

16:00 sati Kraj sastanka 

 


