REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulĺca grada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: 03c - cl \,(c-ot \{\
Urbroj: 3-Ł_'cG \Ąq- łg
Zagreb, 3 l. sľpnja 2014.

ZAPISNIK
s 18. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatoľne agencije održane
31. srpnja 2014. u prostoľijama Hrvatske energetske regulatoľne agencije, Zagreb,
Ulica gradaVukovara l4, s početkom u 12,00 sati

Pľisutnĺ članovĺUpľavnog vijeća:

mľ. sc. Lidija Hočurščak,zamjenica predsjednika Upravnog vijeóa
mľ. sc. Dalibor Pudió, član Upravnog vijeóa
g. Zdeslav Matió, ělan Upľavnog vijeóa

odsutni članovĺUpľavnog vĺjeća:

g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeóa _ opravdano odsutan

ĺnľ.sc. Sonja Tomašić Škevin,članica Upravnog vijeća _ opľavdano odsutna

Zapisničar:
gđa.Sanja Hudobec' v.d. diľektorice Sektorazapravne poslove i zaštitu kupaca

ostali pľĺsutnĺ:

dr.sc. Željko Rajić, voditelj odjela za elektľoenergetski sustav i kvalitetu usluga
g. Tomislav Benčić, direktor Sektora za toplinsku eneľgiju
Gđa.Hočurščakje predložila sljedeói dnevni red

1. Verificiranje

zapisnika sa

17 .

sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske eneľgetske regulatome

agencije

2.
3.

Prijedlog Mišljenja na Prijedlog Uredbe o dopuni Zakona o tľžištutoplinske energije

Prijedlog rješenja o zahtjevu za pľomjenu nositelja pľojekta u Rješenju o stjecanju

statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI034-02112-3l178, urbľoj:

37l-0lll2-02 od22.listopada2012, tľgovačkogdruštva PONIKVE EKo oToK KRK
d.o.o., Vršanska 14, Krk

4.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta u Ęešenju o stjecanju
statusa povlaštenog proizvođačaelektľičneenergije, klasa: UPI 034-02l12-31l59' urbľoj:

U6

37l-0lll2-04 od 2I. rujna 2Ot2., trgovačkog društva ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug
6,

Novalja

zahtjevu za pľomjenu nositelja pľojekta u Rješenju o stjecanju
proizvođača
povlaštenog
električne energije, klasa: UPI 034-02ll3-3Il49, utbroj:
statusa
37l-0lll3-03 od 17. pľosinca 2013., trgovačkog društva Energija Gradec d.o.o., Tľg
Dr ažena Petrovića 3, Zagr eb

5. Pľijedlog ľješenja o

rješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju
statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI 034-02112-31151, uľbroj:
37l-0IlI2-04 od 12. srpnja 2012., tľgovačkogdruštva LE-ENERGIJA d.o.o., Zadarska
77,Zagreb

6. Prijedlog

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije pľedložio izmjene ili dopune dnevnog reda.
Gđa.Hočuľščakje utvľdila sljedeói dnevni red:

l.

Veľificiľanje zapisnika sa

17 .

sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatorne

agencije

2.
3.

4.

Prijedlog Mišljenja na Prijedlog Uredbe o dopuni Zakona o trŽištu toplinske energije

Prijedlog rješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju
elektriěne eneľgije, klasa: UPI 034-02ll2-3ll78, urbroj:
statusa povlaštenog pľoizvođača
37l-0lll2-02 od 22. |istopada2012., tľgovaěkog društva PONIKVE EKo oToK KRK
d.o.o., Vršanska l4, Kľk
Prijedlog rješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju
električne energije, klasa: UPI 034-02lI2-3Il59, uľbľoj:
statusa povlaštenog pľoizvođača
371-OIĺI2-04 od 2I. rujna2al2., tľgovačkogdruštva ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug
6, Novalja
rješenja o zaĘevu za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju
statusa povlaštenog proizvođačaelektľičneenergije, klasa: UPI 034-02lI3-3Il49' urbroj:
37I-0I1I3-03 od 17. prosinca 2013., trgovačkog društva Energija Gradec d.o.o., Tľg
Dražena Petrovića 3, Zagreb

5. Prijedlog

u Rješenju o stjecanju
UPI 034-02112-31151, urbroj:
37l-01ll2-04 od 12. sľpnja 2012., tľgovačkogdruštva LE-ENERGIJA d.o.o., Zadarska
77,Zagreb

6. Prijedlog

rješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta

statusa povlaštenog proizvođačaelęktľičneeneľgije, klasa:

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

1.

VERIF'ICIRANJE ZAPISNIKA sA l7. SJEDNICE UPRAV|IOG VIJEĆA
HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Gđa.Hoěuršěak je pozvala prisutne da iznesu pľimjedbe na zapisnik sa 17. sjednice Upravnog
vij eóa Hrvatske energetske regulatorne agencij e.
Utvrđenoje da zapisnik sa 17. sjednice Upľavnog vijeóa u cijelosti odgovara odlučenome na 17
sjednici Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

216

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske ľegulatorne agencije usvojen je
tľi glasa.

s

PRIJEDLoG MIŠLJENJANA PRUEDLOG UREDBE o DOPUNI ZAKONA o
ľnäŠľu
ToPLINsKE ENERGIJE

2.

je pozvala g. Benčióa da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je
Gđa.Hočuľščak

provedena ľasprava.

Gđa.Hočuľščakje zaključi|araspravu i dala na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóe:

MISLJENJE
Daje se mišljenje na Prijedlog Uredbe o dopuni Zakona o tržištutoplinske energije, koji je
Ministarstvo gospodaľstva dostavilo Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji aktom klase:
0 I I -0 I I I 4 -0 I 1222, urbroj

a: 526 -04 -0 I -0 I -02 I 4 -I 4-0 1, od 23 . srpnj a 201 4.

ovo Mišljenje dostavit će se Ministaľstvu gospodarstva.
Navedeni pľijedlog usvojen je s tri glasa.

PRIJEDLOG RJESENJA O ZAHTJEVU ZA PROMJENU NOSITELJA
PROJEKTA U RJEŠENJU o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG
PRoIZvoĐAČA ELEKTRIčNE ENERGIJE, KLASA: UPI 034-02ĺ12-31t78,
URBROJ: 371-0ltl2-02 oD 22. LISTOPADA 2012., TRGovAčxoc DRUŠTVA
PoNIKVE EKo oToK KRK D.o.o., VRŠANSKA 14, KRK

3.

Gđa.Hočurščakje pozvala g. Rajića da obľazloŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je provedena
rasprava.

je zaključila ľaspravu i dala na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeóe:
Gđa.Hočuľščak

RJEŠENJE
odobľava se zahtjev trgovačkog društva PONIKVE EKo oToK KRK d.o.o. za komunalne
djelatnosti, Vľšanska 14, Krk' matični broj subjekta: 040315364' oIB: 04155352667, za
promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođačaelektrične
energije, klasa: UPI034-02112-31178, urbroj: 371-0llI2-02 od22.listopada2012.

U

Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektľičneenergije, klasa: UPI 0341 /7 8' uľbroj : 37 I -0 l l 12-02 o d 22. listopada 20 12. umj esto

02 / 1 2 -3

-

-

nositelja projekta trgovačko društvo PONIKVE, društvo s ogľaničenom
odgovoľnošću za komunalne djelatnosti, Vľšanska 14, KÍk, matični broj subjekta:
040033437, OIB: 64125 437 677

označava se tľgovačko društvo PONIKVE EKo oToK KRK d.o.o. za komunalne
djelatnosti, Vršanska 14, Kľk, matični broj subjekta:040315364, oIB: 04155352667.

3t6

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa
ostajenepľomijenjeno.
UPI034-02ll2-3ll7\,urbroj:37l-01lI2-02od22.Iistopada2012.
Navedeni pľijedlog usvojen je s tľi glasa.

PRIJEDLoG RJEšENJA o ZAHTJEVU ZA PRoMJENU NoSITELJA
PRoJEKTA U RJEŠENJU o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG
PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčľľBľERGIJE, KLASA: UPI 034_02t12-31t59,
URBRoJ: 371-0ltt2-04 oD 21. RUJN A 2012., TRGovAčroc DRUŠTVA
JUG 6, NoVALJA
ARBUROŽł o.o.o., ČľoľĺłC

4.

Gđa.Hočurščakjepozvalag. Rajića daobrazloži točku dnevnog ľeda, nakon čegaje provedena
rasprava.
Gđa.Hoěurščak je zaključila raspravu i dala na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

RJEŠENJE
odobľava se zahtjev trgovačkog društva ARBUROŽA društvo s ograničenom odgovomošóu za
upľavljanje i odľžavanje javnih i zelenih površina, Čiponjac jr.'g 6, Novalja, matični bľoj
subjekta: 020036019, oIB: 65785118677, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju
statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI 034-02lI2-3ll59, urbroj: 37l0I I 12-04 od 21. rujna 2012.
Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI 03402l I2-3 l /5 9, urbľoj : 37 I -0 t l 12-04 od 2l . rujna 20 12. umj esto :

U

-

nositelja pľojekta trgovačko društvo KOML]-NALIJE društvo s ograničenom
odgovoľnošću, Čiponjac jug 6, Novalja, matični broj subjekta: 020007782, oIB:
76954479056

-

označava se tľgovačko društvo ARBUROŽA društvo s ogľaničenomodgovornošću
za upravljanje i održavanje javnih i zelenih površina, Čiponjac jug 6, Novalja,
matični broj subjekta: 020036019, oIB: 65785118677.

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa:
UPI 034-02l12-3ll59, urbľoj: 37l-0lll2-04 od 2l. rujnazDlz. ostaje nepromijenjeno.
Navedeni pľijedlog usvojen je s tľi glasa.

5.

PRIJEDLOG RJEŠENJA o ZAHTJEVU zA PRoMJENU NoSITELJA
PRoJEKTA U RJEšENJU o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG
PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčľEEľľRGIJE,KLASA: UPI 034_02t13-31t49,
URBRoJ: 371-0tt13-03 oD 17. PROSINCA zLl3.,TRGoVAčroc DRUŠTVA
ENERGIJA GRADEC D.o.o., TRG DRAŽľľłPETROVIĆł 3, ZAGREB

Gđa.Hočuršěakje pozvalag. Rajića daobtaz|oŽi točku dnevnog reda, nakon čegaje provedena
rasprava.

416

Gđa.Hočurščakje zaključila raspravu i dala na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóe:

RJESENJE
odobrava se zahtjev tľgovačkogdruštva Eneľgija Gradec društvo s ograniěenom odgovornošću
zaproizvodnju, distľibuciju i trgovinu električnom eneľgijom, Trg DraŽenaPetľovióa 3,Zagreb,
matični broj subjekta: 080761705, oIB: 83373928482, za pľomjenu nositelja pľojekta u
Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI034-02l133I/49, urbľoj: 37I-0Ill3-03 od 17. pľosinca}}I3.
Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI 034021 13 -31 /49, urbroj : 37 I -01 I 13-03 od I 7. prosinc a 2013. umjesto :

U

-

-

nositelja projekta trgovačko društvo AGROKOR-ENERGIJA društvo s ograniěenom
odgovoľnošóu za proizvodnju, distľibuciju i tľgovinu elektriěnom energijom, Tľg
DraženaPetrovióa 3,Zagreb, matični broj subjekta: 080738l66, oIB: 4354616952I

trgovačko društvo Energija Gradec društvo s ograničenom
odgovoľnošiu za proizvodnju, distribuciju i tľgovinu električnom energijom, Trg
DraženaPetrovióa 3,Zagreb,matični broj subjekta:080761705, oIB: 83373928482.
oznaćava

se

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa:
UPI034-02ll3-3ll49,urbroj: 37l-0lll3-03 od l7. prosinca2013. ostaje nepľomijenjeno.
Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa.

PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA PRoMJENU NoSITELJÄ
PRoJEKTA U RJEŠENJU o STJECAI\ĺJU STATUSA PovLAŠTENoG
PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE ENERGIJE, KLASA: UPI 034-02t12-31t51,
URBRoJ: 371-01t12-04 oD 12. SRPNJ^2012., TRGovAčxoc DRUŠTVALE_

6.

ENERGIJA D.o.o.' ZADARSKÁ

77, ZAGR]EB

Gđa.Hočurščakjepozvalag. Rajióa daobrazloži točku dnevnog reda, nakon čegaje pľovedena
rasprava.

je zaključila raspľavu i dala na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóe:
Gđa.Hočuľščak

RJESENJE
odobľava se zahtjev trgovačkog društva LE-ENERGIJA d.o.o. za ptoizvodnju, tľgovinu i
usluge, Zadarska 77, Zagreb' matični broj subjekta: 080767425, oIB: 73779211983, za
pľomjenu nositelja pľojekta u Ęešenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične
energije, klasa: UPI 034-02112-3115l' urbľoj:37I-0Ill2-04 od 12. srpnja 2012.
stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI 03402ll2-3ll51, urbroj:37I-0I|I2-04 od 12. sľpnja 2012. umjesto:

U Rješenju o

-

-

nositelja projekta trgovačko društvo JVR d.o.o. za trgovinu i usluge, Karlovačka
cesta 4H, Zagreb, matični broj subjekta:020045933, oIB: 15409703265

ozĺačavase trgovačko društvo LE-ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i
usluge, Zadarska77,Zagreb, matični broj subjekta:080767425, oIB: 73779211983.
sl6

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične eneľgije, klasa:
UP|034-02/I2-3l/5I, uľbľoj:37l-0lll2-04 od 12. srpnja 2012. ostaje nepromijenjeno.
Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa.

Zavľšeno l 12,25 sati.

Zapisničaľ:

)^,l,ą,-

ednika Upravnog vijeća

e1

'lr'6;olr-'

Sanja Hudobec, dipl. luľ.

a

6/6

Hočuľščak

