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REPUBLIKA HRVATSKÁ
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: ob-oLf lô-c1l4
Uľbroj: 3?l - oc ĺ lc - lp
Zagreb, 22. srpnja 20 I 6.

ZAPISNIK
s 16. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije održane

22. srpnja2016. u prostorijama Hrvatske energetske ľegulatorne agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovaľa 14, s poěetkom u l0,00 sati

Pľisutni članovĺ Upľavnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, pľedsjednik Upravnog vijeća
mľ. sc. Lidija Hočuršěak, zamjenica pľedsjednika Upľavnog vijeóa
dr. sc. Daliboľ Pudić, član Upravnog vijeća

odsutni članovĺ Upravnog vijeća:
mľ. Sc. Sonja Tomašić Škevin, članica Upľavnog vijeća, opravdano odsutna (godišnji odmor)

Zapisničar:
gđa. Sanja Hudobec, direktorica SluŽbe zapravne i kadľovske poslove

Ostali prĺsutni:
dľ' sc. Nikola Vištica' direktor Sektora zaplin i naftu
dr. sc. Lahoľko Wagmann, direktor Sęktora za električnu energiju
gđa' BlaŽenka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošóu

G. Jureković je predloŽio sljedeći dnevni red

l. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upľavnog vijeća Hľvatske energetske ľegulatoľne
agencije

2. Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa taľifnih stavki za prihvat i otpľemu ukapljenog
priľodnog plina

3. Prijedlog odluke uvezi s pľovedenim nadzorom nad eneľgetskim subjektom MEĐIMURJE -
PLIN d'o'o', obľtnička 4, Čakovec

4. Pľijedlog odluke u vezi s provedenim nadzoľom nad eneľgetskim subjektom GRADSKA
PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Radniěka cesta 1 ,Zagteb

5. Utvrđivanje Prijedloga Uvjeta kvalitete opskľbe elektľičnom energijom

6. Utvľđivanje Pľijedloga Metodologije utvľđivanja naknade Za prikljuěenje na
elektroenergetsku mrežu i za poveć,anje prikljuěne Snage
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7. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopune Metodologije za odľeđivanje iznosa tarifnih stavki
za prijenos električne eneľgije

8. Utvrđivanje Prijedloga Izmjene i dopune Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki
za distľibuciju električne energije

9. Prijedlog odluke o zahdevu za davanje pľethodne suglasnosti na Prijedlog Metodologije za
određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga energetskog subjekta Hrvatski operatoľ
pľijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

l0. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o sdecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne eneľgije za postrojenje Kombi kogeneľacijski Blok L snage l00
MWe/8OMWt u TETO Zagreb trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada
Vukovara 37,Zagreb

1 1. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača elektriěne energije za postrojenje Izgradnja elektľane na biomasu - MARINA
trgovačkog društva BENDIX d.o.o., H. V. Hľvatinića37, Vinkovci

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju Statusa povlaštenog
proizvođača elęktrične eneľgije za postľojenje Sunčana elektrana ZLATAR BISTRICA I

trgovačkog društva TRASA d'o.o., Trg slobode 3, Zlatar

13. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postľojenje Sunčana elektrana ZLATAR BISTRICA 3

trgovačkog društva SOLIDA NOVA d.o.o., Trg hľvatskih ivanovaca9/A, [vanec

G. Jureković je predložio da se s dnevnog reda briše točka 8. koja glasi:

,,8. Utvrđivanje PľijedlogaIzmjene i dopune Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za
distľibucij u elektľične energij e"

G. Jureković je predložio izmjenu u nazivu točke 7. tako da sada glasi:

,,7. Utvrđivanje Prijedloga Izmjene Metodolog1je za određivanje iznosa taľifnih stavki za
prijenos električne eneľgije"

Nitko od ostalih članova Upľavnog vijeća nije pľedložio izmjene ili dopune dnevnog reda

G. Juľeković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red

1. Veľificiľanje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne
agencije

2. Pľijedlog Metodologije utvľđivanja iznosa taľifnih stavki za prihvat i otpľemu ukapljenog
priľodnog plina

3. Pľijedlog odluke u vezi s provedenim nadzoľom nad energetskim subjektom MEĐIMURJE -

PLIN d.o.o'' obrtnička 4, Čakovec

4. Prijedlog odluke u vezi s pľovedenim nadzoľom nad eneľgetskim subjektom GRADSKA
PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o'o', Radnička cesta l, Zagreb

5. Lltvľđivanje Pľijeclloga Uvjeta kvalitete opskľbe električnom eneľgijom

6. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije utvrđivanja naknade Za priključenje na
elektľoenergetsku mreŽu i zapovećanje pľiključne snage

7. Utvrđivanje Pľijedloga lzmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za
pľijenos električne energije
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8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje pľethodne suglasnosti na Prijedlog Metodologije za
određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga energetskog subjekta Hrvatski operatoľ
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o sdecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne eneľgije za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100
MWe/8OMWI u TETO Zagreb trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada
Vukovara 37, Zagreb

l0. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postľojenje lzgradnja elektľane na biomasu - MARINA
trgovačkog društva BENDIX d.o.o., H. V. Hrvatinića 37, Vinkovci

l 1. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača elektľične energije za postrojenje Sunčana elektľana ZLATAR BISTRICA I

tľgovačkog društva TRASA d.o.o., Tľg slobode 3, Zlatar

l2. Pľijedlog ľješenja o zahdevu Za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne energije za postrojenje Sunčana elektľana ZLATAR BISTRICA 3

tľgovačkog društva SOLIDA NOVA d.o.o., Tľg hľvatskih ivanovaca9lA,Ivanec

Dnevni red usvojen je s tľi glasa

g. Tomislav JurekovtĆ - za
mr. Sc' Lidija Hočurščak - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za

Nakon togazapoč,ela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog ľeda kako slijedi

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković, je pozvao prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća
Hrvatske energetske ľegulatorne agencije.

Utvrđeno je da zapisnik s l5. sjednice Upľavnog vijeća u cijelosti odgovaľa odlučenome na l5
sjednici Upravnog vijeća Hľvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik s l5. sjednice Upravnog vijeća Hľvatske energetske ľegulatorne agencije usvojen je s tri
glasa.

g. Tomislav Juľeković - za
mľ. Sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Daliboľ Pudić _ za

PRIJEDLOG METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNoSA TARIFNIH STAVKI ZA
PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

G. Jureković je pozvao g' Višticu da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
rasprava.

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

Donosi se Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog
pľirodnog plina.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mľ. sc. Lidija Hočurščak - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za

3. PRIJEDLOG ODLUKE U VEZI S PROVEDENIM NADZOROM NAD
ENERGETSKIM SUBJEKTOM MEĐIMURJE - PLIN D.o.o., oBRTNIČKA 4,
čłrovľc

G. Jureković, je pozvao g' Višticu da obľaz|oŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je provedena
ľasprava.

G. Jureković je zaključio raspľavu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća

ODLUKA

Utvľđuje se da,,Ugovor o opskľbi prirodnim plinom kľajnjeg kupca kućanstvo - opskľba prirodnim
plinom u obvezi javne usluge do 0l .04.2017. i za razdoblje 01 .04.2017. do 30.09.2018. godine
kĺajnjeg kupca kuóanstvo u javnoj usluzi ili kľajnjeg kupca" energetskog subjekta MEĐIMURJE-
PLIN d.o.o. za opskĺbu prirodnim plinom, Čakovec' obrtnička 4, nije u skladu s odredbamaZakona
o trŽištu plina (,,Narodne novine" broj 28113 i l4ll4) i opóih uvjeta opskľbe plinom (',Narodne
novine" broj l58/l3) kojima se uređuje obavljanje eneľgetske djelatnosti opskľbe plinom u obvezi
javne usluge.

NalaŽe se energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Za opskľbu prirodnim plinom'
Čakovec, obľtnička 4, da u ľoku od 15 dana od dana primitka ove odluke, a pod prijetnjom
pokĺetanja prekľšajnog postupka, uskladi ,,Ugovor o opskľbi pľirodnim plinom kľajnjeg kupca
kućanstvo _ opskĺba pľirodnim plinom u obvezi javne usluge do 01 .04.2017. i za razdoblje
01.04.2017. do 30.09.2018' godine kľajnjeg kupca kućanstvo u javnoj usluzi ili kľajnjeg kupca" s

odredbama Zakona o tľŽištu plina i općih uvjeta opskĺbe plinom kojima se uređuju naziv, uvjeti i
sađrŽaj ugovoľa o opskrbi plinom u obvezi javne usluge te da isti dostavi na suglasnost Hľvatskoj
energetskoj ľegulatornoj agencij i.

Eneľgetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskĺbu priľodnim plinom, Čakovec, obrtniěka 4,

duŽan je u roku od osam dana od dana dobivanja suglasnosti Hľvatske eneľgetske regulatorne
agencije na ugovoľ o opskrbi plinom u obvezi javne usluge iz točke 2' ove odluke, isti javno
objaviti na svojoj internetskoj stľanici te prijedlog ugovora o opskľbi plinom u obvezi javne usluge
dostaviti na sklapanje kľajnjim kupcima koji koľiste opskľbu plinom u obvezi javne usluge.

Energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskĺbu priľodnim plinom, Čakovęc, obrtnička 4,

duŽanje u roku od dva mjeseca od dana objave ugovora o opskľbi plinom u obvezi javne usluge iz
točke 3. ove odluke na svojoj internetskoj stranici, dostaviti Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj
agenciji popis krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskĺbe plinom s kojima je sklopljen
ugovor iz točke 1. ove odluke, popis kľajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskľbe plinom
kojima je na sklapanje dostavljen pľijedlog ugovora iz toěke 3. ove odluke te popis kľajnjih kupaca
koji koriste javnu uslugu opskľbe plinom s kojima je sklopljen ugovor o opskĺbi plinom u obvezi
javne usluge iz toěke 3. ove odluke.
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Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr. Sc. Lidija HočurŠčak - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

4. PRIJEDLOG ODLUKE U VEZI S PROVEDENIM NADZOROM NAD
ENERGETSKIM SUBJEKToM GRADSKÁ PLINARA ZAGREB - OPSKRBA
D.O.O., RADNIčKA CESTA 1, ZAGREB

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

G. Jureković, je zaključio raspľavu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Utvrđuje Se da energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA dľuštvo S
ograničenom odgovornošću za opskĺbu plinom, Radniěka cesta 1 , Zagreb, u postupcima promjene
opskľbljivača plinom kupaca, nije postupao na način i uvjetima kako je to propisano odredbama
članka 54. stavka 4. Zakona o tľžištu plina (',Narodne novine"' broj 28l13 i 14l14) te s tim u vezi i s
odľedbama članka 33. stavka 4. točke 4. općih uvjeta opskľbe plinom (''Naľodne novine'', bľoj
I s8/1 3).

NalaŽe Se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskľbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, pod prijetnjom
pokľetanja prekľšajnog postupka' da Hľvatskoj eneľgetskoj regulatornoj agenciji najkasnije do
desetog dana naľednog mjeseca dostavi evidenciju prekinutih pľomjena opskľbljivaěa za sve
postupke u kojima ima ulogu postojećeg opskľbljivača, uz navođenje podataka o pojedinom
postupku pľomjene, te naročito uz obraz|oženje razloga prekida postupka koje mora biti i
dokumentirano na adekvatan način (preslika evidencije dugovanja za obračunsko mjerno mjesto i
drugo), po isteku mjeseca, na mjesečnoj ľazini, počevši od srpnja 2016.

Utvľđuje se da je energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskĺbu plinom, Radnička cesta l , Zagreb, u postupcima pľomjene
opskĺbljivača kupcima koji su podnijeli zahtjev za promjenu opskrbljivača, slao informacije u
obliku pisanih podnesaka u kojima je iznosio nepotpune navode, odnosno neutemeljeno i netočno
iznosio tvrdnje kako će se prelaskom na novog opskľbljivača plinom izgubiti mogućnost
konzumiranja cijene plina iz zaštióene kategoľije javne usluge koju je odľedila Hrvatska energetska
regulatoma agencija.

NalaŽe se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ogľaničenom odgovornošću za opskľbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, pod prijetnjom
pokretanja pľekĺšajnog postupka, da u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove odluke,
objavi na svojoj internetskoj stľanici novu nedvosmislenu, potpunu i na pozitivnim pľopisima
utemeljenu informaciju u kojoj će se na razumljiv način pojasniti pravo kupaca na slobodan izbor
opskľbljivača plinom te da svim kupcima kojima je već poslana infoľmacija u obliku pisanog
podneska iz izľeke 3. ove odluke, dostavi tu novu informaciju te o dostavi takvih informacija
obavijesti Hľvatsku energetsku ľegulatoľnu agenciju uz navođenje svakog pojedinog kupca.

Navedeni pľijedlog usvojen je s tľi glasa.
g. Tomislav Juľeković - za
mr. sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
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5. UTVRDIVANJE PRJJEDLOGA UVJETA KVALITETE OPSKRBE
ELEKTRJ Čľorvl ENERGIJoM

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

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

ODLUKA

Utvľđuje se Pľijedlog Uvjeta kvalitete opskľbe električnom energijom.

o Prijedlogu Uvjeta kvalitete opskľbe električnom energijom provest će se javno savjetovanje sa
zainteresiľanom javnošću u trajanju od 60 dana' Pľijedlog Uvjeta kvalitete opskľbe električnom
energijom objavit će se na internetskoj stľanici Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Juľeković - za
mr. sc' Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za

6. UTVRĐIVANJE PRIJBDLOGA METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA
PRIKLJUčEľĺE NA ELEKTRoENERGETSKU MREŽU l ZA POVEĆANJE
PRIKLJUčľB sľłcn

G. Jureković, je pozvao g' Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
rasprava.

G. Jureković je zaključio ľaspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Utvrđuje se Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za pľiključenje na elektroenergetsku mreŽu
i zapovećanje pľiključne snage.

o Pľijedlogu Metodologije utvrđivanja naknade za prikljuěenje na elektroeneľgetsku mreŽu i za
poveóanje priključne snage provest ie se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju
od 45 dana. Pľijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu
i za povećanje pľiključne Snage objavit će Se na intemetskoj stľanici Hrvatske energetske
regulatorne agencije.

Navedeni pľijedlog usvojen je s tľi glasa.

g. Tomislav Juľekovtc - za
mľ. sc. Lidija Hoěuľščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za
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7. UTVRDIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENE METODOLOGIJE ZA oDREĐIVANJE
IZNoSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS BLEKTRIČNE ENERGIJE

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obraz|oŽi točku dnevnog ľeda' nakon čega je provedena
ľaspľava.

G. Jureković je zaključio ľaspravu i dao na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeóa:

ODLUKA

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos
električne energije.

o Prijedlogu Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne
eneľgije pľovest će se javno savjetovanje sa zainteresiľanom javnošću u trajanju od sedam dana.
Pľijedlog Izmjene Metodologije za određivanje iznosa taľifnih stavki za prijenos električne eneľgije
objavit će se na intemetskoj stľanici Hrvatske energetske ľegulatorne agencije.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Juľeković - za
mľ. Sc. Lidija Hočuľščak - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE
SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG METODoLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA
ZA PRUŽANJE PoMOĆNIH USLUGA ENERGETSKoG SUBJEKTA HRVATSKI
OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

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

G. Jureković, je zaključio ľaspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Metodologije za određivanje cijena zapruŽanje pomoćnih
usluga kojeg je energetski subjekt Hrvatski operator pľijenosnog sustava d.o'o., Kupska 4, Zagreb,
dostavio Hrvatskoj eneľgetskoj regulatoľnoj agenciji uz dopise broj i znak: 331281Ż116.TT, od 30.

lipnja 20|6. i bľoj i znak:3313087116AA, odŻl. srpnja 2016'

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jurekovrc - za
mr. Sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE KOMBI KOGENERACIJSKI BLOK L SNAGE lOO
MWE/8OMWT U TETO ZAGREB TRGovAčxoc DRUŠTVA HEP-PROIZVoDNJA
D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR-EB
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G. Jureković je pľedložio da se odgodi donošenje odluke po ovoj točki zbog potrebe dodatnih
konzultacija, s čime su se sloŽili i ostali prisutni članovi Upľavnog vijeća.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA o ZAHTJEVU Z^ IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE IZGRADNJA ELEKTRANE NA BIOMASU
MARINA TRGoVAčroc DRUŠTVA BENDIX D.O.O., H. v. HRVATINIĆI' 3l,
VINKOVCI

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

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

RJEŠENJE

odobrava se Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne
eneľgije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneľaciju trgovačkog društva
BENDIX d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu' H. V. Hrvatinića 37, Vinkovci' MBS: 030002284,
OIB: 74170169835.

Trgovačko dľuštvo BENDIX d.o.o. zaunutamju i vanjsku tľgovinu, H' V. Hrvatinića 37, Vinkovci,
MBS: 03000228Ą oIB: 74|70169835' obavljat će energetsku djelatnost pľoizvodnje električne
energije na postľojenju za proizvodnju električne eneľgije pod nazivom: Izgľadnja elektľane na
biomasu-Marina.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Juľekovlc - za
mr. sc. Lidija Hočuľščak - za
dr. sc. Dalibor Puđić, - za

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE ZA PoSTROJENJE SUNčANA ELEKTRANA ZLATAR BISTRICA I
TRGovAčroc DRUŠTVA TRÁSA D.O.o., TRG SLOBODE 3, ZLATAR

G. Jureković, je pozvao g. Wagmanna da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
rasprava.

G. Juľeković je zaključio ľaspľavu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće

RJESENJE

odobrava se Zahlev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
TRASA društvo s ogľaničenom odgovornošću za usluge, Trg slobode 3, Zlatar, MBS: 010067655,
oĺB:52055649|Ż0.

Trgovačko društvo TRASA društvo s ogľaničenom odgovomošću za usluge, Tľg slobode 3, Zlatar,
MBS: 010067655, oIB: 52055649120, obavljat će eneľgetsku djelatnost proizvodnje električne
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energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: Sunčana elektrana Zlatar
Bistrica I.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

12. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PROIZVOĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE SUNČANA ELEKTRANA ZLATAR BISTRICA 3
TRGovAčroc DRUŠTVA SOLIDA NovA D.O.O., TRG HRVATSKIH
IVANOVACA9IA,IVANEC

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

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

odobrava se Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
SOLIDA NOVA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9lA,
Ivanec. MBS: 010067671, OIB: 17806060081.

Tľgovačko dľuštvo SOLIDA NOVA društvo s ograničenom odgovornošóu za usluge, Tľg hrvatskih
ivanovaca 9lA,Ivanec, MBS: 01006767l' oIB: 1780606008l, obavljat će energetsku djelatnost
proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju elektľiěne eneľgije pod nazivom:
Sunčana elektrana Z|atar Bistrica 3.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mľ. Sc. Lidija Hočurščak - za
dľ. sc. Dalibor Pudié - za

Završeno u l1,30 sati.

Zapisniěar: Upľavnog vijeća
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Sanja Hudobec, di luľ
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