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REPUBLIKÄ HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca grada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: rlh ^ oĺ|ĺlb - o l l L\
Uľbroj: 3u-ôa 1Ąô 
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Zagreb, 5. travnja 201 6.

ZAPISNIK
s 8. sjednice Upľavnog vijeća Hľvatskę energetske ľegulatoľne agencije održane

5. travnja 2016. u prostorijama Hľvatske energetske ľegulatorne agencije,
Zagreb, Ulica gradaVukovaľa 14, s početkom u 9,30 sati

Prisutnĺ čIanovi Upľavnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeóa
lnr. sc. Lidija Hočurščak, zamjenicapredsjednika Upravnog vijeóa
dľ. sc. Daliboľ Pudić, član Upľavnog vijeća
Ínľ. sc. Sonja Tomašić Škevin, članica Upravnog vijeia

ZapĺsnÍčar:
gđa. Ztinka Špiček, voditeljica odjela zanormativu i pravnu potporu

ostali pľĺsutni:
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu eneľgiju
gđa. Sanja Hudobec, direktorica SluŽbe zapÍavne i kadrovske poslove

G. Jurekovió je predloŽio sljedeói dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske energetske ľegulatoľne
agencije

2. Prijedlog odluke o zaĘevu za davanje odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja
prijenosne mteže 2016. _ 2025. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje
razdoblje energetskog subjekta Hrvatski opeľator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4,
Zagreb

3. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na pľijedlog Desetogodišnjeg
(2016. - 2025.) plana razvoja distribucijske mreŽe HEP-ODS-a s detaljnom ruzradom za
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početno tľogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-opeľator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

4. Pľijedlog ľješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa

povlaštenog proizvođača električne eneľgije klasa: UPI 034-02115-31/36, urbroj:37I-01lI5-
03, od 12. listopada 2015. trgovačkog društva ENERGIJA GRADEC d'o.o., Trg Dražena
Petľovióa 3, Zagreb

Nitko od ostalih članova Upľavnog vijeć,anije predložio izmjene ili dopune dnevnog ľeda.

G. Juľekovió je dao na glasovanje sljedeói dnevni red:

Veľificiranje zapisnika sa 7' sjednice Upľavnog vijeóa Hrvatske eneľgetske regulatoľne
agencije

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja
prijenosne mreže 2016. _ 2025. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje
razdoblje eneľgetskog subjekta Hrvatski operator pľijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4,

Zagreb

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje pľethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg
(2016. _ Ż025.) plana razvoja distribucijske mĺeže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za
početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-operator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

4. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa

povlaštenog pľoizvođača električne energije klasa: UPI 034-02l15-31136, urbroj:37I-0lll5-
03, od 12. listopada 2015. trgovačkog dľuštva ENERGIJA GRADEC d.o.o., Ttg Dražeĺa
Petrovića 3,Zagľeb

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jurekovrc - za
mľ. sc. Lidija Hočurščak - za
dľ. sc. Daliboľ Pudić, - za
ĺnÍ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

Nakon togazapoč,ela je raspľava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA sA 7. SJEDNICE UPRAVI\OG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Juľeković, je pozvao prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća
Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Utvľđeno je da zapisnik sa 7' sjednice Upľavnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 7
sjednici Upravnog vijeća Hrvatskę energetske regulatome agencije.
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Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije usvojen je s četirr
glasa.

g. Tomislav JuľekoviÓ - za
lnÍ. sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za
Ínľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA
PRIJEDLoG DESETOGODIŠNJEG PLAI\ĺA RÁZvoJA PRIJENOSNE MREŽE
2016. _ 2025. s DETALJNoM RAZRADDľ.{ ZA PočETNo TRoGoDrŠľĺľ l
JEDNOGoDIŠNJE RAZDoBLJE ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI
oPERATOR PRTJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

G. Jureković, je pozvao g. Wagmanrla da obĺazloži točku dnevnog ľeđa, nakon čega je provedena
rasprava.

G. Juľeković: je zak|jučio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Daje se odobrenje energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4,
Zagreb na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mĺeŽe 2016. _ 2025. s detaljnom
razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, kojega je eneľgetski subjekt Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb, dostavio Hľvatskoj energetskoj regulatornoj
agenciji uz dopise broj i znak:32-4886/15, od 30. studenoga 2015. i broj i znak:32-987|2OI6-ŽK
od 4. oŽujka20l6.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiľi glasa.

g. Tomislav Jurekovió - za
Ínr. sc. Lidija Hočurščak - za
đr. sc. Daliboľ Pudić - za
ĺnÍ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAIJTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLoG DESETOGODIŠNJEG Q016. 2025.) PLANA RAZVOJA
DISTRIBUCIJSKE MREŽE HEP-oDS_A s DETALJNoM RÁZRADoM ZA
PočETNo TRoGoDIŠľĺa I JEDNoGoDIŠNJE RAZDoBLJE ENERGETSKoG
SUBJEKTA HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ULICA
GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

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

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

Daje se prethodna suglasnost energetskom subjektu HEP - operatoľ distľibucijskog sustava d.o.o.,

Ulica grada Vukovaľa 37, Zagreb na prijedlog Desetogodišnjeg (2016. _ 2025.) plana razvoja
distribucijske mĺežę HEP-ODS-a s detaljnom raztadom za početno tľogodišnje i jednogodišnje
razdoblje, kojega je energetski subjekt HEP - opeľator distľibucijskog sustava d.o.o., Ulica grada

Vukovaľa 37, dostavio Hľvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise broj i znak:
4Il2270lI5 KU' od 7. pľosinca 2015' i bľoj i znak:4Il468l16TM, od 3. oŽujka20I6'

Navedeni pľijedlog usvojen je s četiľi glasa'

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Lidija Hočurščak - za
đr. sc. Daliboľ Pudić, - za
mÍ' sc. Sonja Tomašió Škevin - za

4. PRIJEDLoG RJEŚENJA o ZAHTJEVU ZA PROMJENU NOSITELJA PROJEKTA
U RJEŠENJU o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA
ELEKTRIčľE EľERGIJE KLASA: UPI 034_0 21 15-31136, URBRoJ : 37 1-01 l 15_03, oD
12. LISToPADA 2015. TRGovAčxoc DRUšTVA ENERGIJA GRADEC D.o.o.,
TRG DRAŽENA PETRoVIĆł 3, ZAGREB

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

ľasprava.

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóe

RJEŠENJE

odobrava se zaĘev trgovačkog dľuštva Energija Gradec društvo s ogľaničenom odgovornošću za
proizvodnju, distribuciju i tľgovinu električnom energijom, Trg DraŽena Petrovića 3, Zagreb,
matični broj subjekta: 080]61705, oIB: 83373928482, za promjenu nositelja pľojekta u Rješenju o
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične eneľgije, klasa: UPI 034-02l15-31136, uľbroj:
371-C1.n5-03 od 12. listopada}}Iĺ.

U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne eneľgije, klasa: UPI034-02115-
31136, urbroj: 371-01rlI5-03 od 12. listopada2015. umjesto:

- nositelja pľojekta trgovačko društvo PIK-VINKOVCI dioničko društvo za poljopľivrednu
proizvodnju, pľehĺambenu industľiju i pľomet, Matije Gupca 130, Vinkovci, matični broj

subjekta: 030001 628, OIB: 1777 4531631

- označava se trgovačko društvo Energija Gľadec društvo s ograničenom odgovornošću za
pľoizvodnju, distribuciju i trgovinu elektľičnom energijom, Ttg Dražena Petrovióa 3,

Zagreb, matični bľoj subj ekt a: 0807 61705, oIB : 8337 3928482'

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa:
UPI034-02115-3l136,uľbľoj:37l-ül15-03 od 12. listopada2015. ostaje nepľomijenjeno.

Navedeni pľijedlog usvojen je s četiľi glasa.
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g. Tomislav Jurekovió - za
ÍnÍ. sc. Lidija Hočuľščak - za
dr. sc. Dalibor Pludić, - za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

Zapisnič,ar:
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