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ZAPISNIK
s 12. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije ođržane

22. svibnjaz}ls. u pľostoľijama Hrvatske energetske regulatorne agencije, Zagreb,
Ulica gradaVukovara 14, s početkom u 10'00 sati

Pľisutni članovi Upravnog vĺjeća:
g. Tomislav Jurekovió, predsjednik Upravnog vijeóa
mÍ. sc. Lidija Hočurščak, zamjenicapredsjednika Upravnog vijeóa
g' Zdeslav i|ĺ{atić, član Upravnog vijeća
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, članica Upľavnog vijeóa

odsutni članovi Upravnog vijeća:
mr. sc. Dalibor Pudić' član Upravnog vijeća - opľavdano odsutan

Zapisničar:-
gđa. Zrinka Spiček, voditeljica odjela zanormativu i pravnu potporu

ostali pľisutni:
dr. sc. Lahorko Wagmann, v.d. direktoľa Sektoľa za elektľičnu energiju
gđa. Sanja Hudobec, v.d. direktorice Sektoľa zapravne poslove i zaštitu kupaca
gđa. Blaženka Koštić ĆuriĄ voditeljica odjela za odnose s javnošću

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni ľed:

1. Verificiranje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedloge ugovora za
telekomunikacijske usluge energetskog subjekta Hrvatski operator pľijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4,Zagreb
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3' Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na pľijedlog Ugovora o kupoprodaji
komutacijskog sustava energetskog subjekta Hľvatski opeľator prijenosnog sustava d.o.o.'

Kupska 4, Zagreb

4. Prijedlog ľješenja o zaĘevu za izđavanje dozvole za obav|janje eneľgetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., ZrinskaZ,
Crnac

5. Prijedlog ľješenja o zaĘevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
elektľiěne energije za postrojenje Sunčana elektrana DUVNJAK 4 trgovačkog društva

SOLARNI PROJEKTI d.o.o., S. Radića 29, osijek

G. JurekoviÓ je pređložio da se s dnevnog reda briše točka 2. koja glasi

2. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedloge ugovora Za

telekomunikacijske usluge eneľgetskog subjekta Hrvatski opeľatoľ prijenosnog sustava d.o.o',

Kupska 4, Zagreb

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Jurekoviije dao na glasovanje sĘedeći đnevni red

Veľificiranje zapisnika s 11. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatoľne

agencije

Prijedlog odluke o zahtjevu za davĄe suglasnosti na pľijedlog Ugovoľa o kupopľodaji
komutacijskog sustava energetskog subjekta Hrvatski opeľator pľijenosnog sustava d.o.o.,

Kupska 4, Zagľeb

Pľijeđlog ľješenja o zaĘevu za izđavanje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
proizvodnje električne eneľgije trgovačkog društva BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., ZtinskaZ,
Crnac

Pľijedlog ľješenja o zaĘevu za izdavaĄe rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača

električne energije za postrojenje Sunčana elektrana DUVNJAK 4 tľgovačkog društva

SOLARNI PROJEKTI d.o.o., S. Radića 29, osijek

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.
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g. Tomislav JuľekoviĆ - za
ĺnr' sc. Lidija Hočuľščak - za
g. Zdeslav Matić, - za
Íff. Sc. Sonja Tomašii Škevin - za

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

vERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 11. sJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
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G. Jureković, jepozvao pľisutne da iznesu primjedbe na zapisnik s l1. sjednice Upravnog vijeća
Hrvatske eneľgetske ľegulatoľne agencij e.

Utvľđeno je da zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 1l
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik s l 1. sjednice Upľavnog vijeća Hľvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s ěetiľi
glasa.

g. Tomislav Jurekovic - za
ĺru. sc. Lidija Hočurščak - za
g' Zdeslav li4atić, - za
ĺnľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG UGOVORA O KUPOPRODAJI KOMUTACIJSKOG SUSTAVA
ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA
D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

G. Juľeković, je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog ľeda, nakon čega je pľovedena
raspľava.

G. Juľeković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća

ODLUKA

Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o kupoprodaji komutacijskog sustava, kojega je eneľgetskr
subjekt Hrvatski operatoľ pľijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagteb, dostavio Hrvatskoj
energetskoj regulatornoj agencij i uz dopis bľoj i znak : 36-1380115 .HC od dana 4. svibnj a 2015 '

Navedeni pľijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jurekovió - za
mľ. sc. Lidija Hočuľščak - za
g. Zdeslav Matii, - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

3. PRIJEDLOG RJESENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNoSTI PROIZVoDNJE ELEKTRIčNE
ENERGIJE TRcovłčxoc DRUŠTVA BR BIOPLIN CRNAC 1 D.o.o., ZRINSKA
2, CRNAC

G. Jureković, je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
ľasprava.

G' Jurekovii, je zaključio raspravu i dao na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeće:
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RJEŠENJE

odbija se zahtjev trgovaěkog društva BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju' tľgovinu i
usluge, Zrinska 2, Cmac, matični bľoj subjekta: 010081566, oIB: 97092881822, za izdavanje
đozvole zaobavljanje energetske djelatnosti pľoizvodnje elektľične energije od 16. rujna2014.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Lidija Hočurščak - za
g' Zdeslav }latió - za
mľ. sc' Sonja Tomašió Škevin - za

4. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE SUNčANA ELEKTRANA DUVNJAK 4

TRGovAčroc DRUŠTYA SoLARNI PROJEKTI D.o.o., S. RADIĆ A29, oSIJtrK

G. Jureković, je pozvao g. Wagmanna da obraz|oži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena

rasprava.

G. Jureković je zakĘučio ľaspravu i dao na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeóe

RJEšENJE

odobľava se Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođaěa električne

eneľgije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore eneľgije i kogeneraciju tľgovačkog društva

SQLARNI PROJEKTI društvo s ogľaničenom odgovornošću za irtženjering i ostale usluge, S'

Radića 29, osijek, MBS: 030125268, OIB: 47513146219'

Trgovačko društvo SOLARNI PROJEKTI društvo s ogľaničenom odgovornošóu za inženjering i
ostale usluge, S. Radića 29, osijek' MBS: 030125268, oIB: 47513146219, obavljat óe energetsku

djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne eneľgije pod

nazivom: Sunčana elektrana DUVNJAK 4.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
Ínľ. sc' Lidija Hočurščak - za
g. Zdeslav Matić, - za
ĺnľ. sc. Sonja Tomašió Škevin - za

Završeno u 10,30 sati

Upľavnog

Ś
Bfło

Zapisničaľ:

fforvĄ
Zriĺlka Ü'pĺeeą dipl' iur.

414 ą

J dipl. ing.


