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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
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Zagreb, 26. sľpnj a 20l 6.

ZAPISNIK
sa l7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije odrŽane

26. sľpnja 2016. telefonskim putem
s početkom u l2,00 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - telefonskim putem
mr. sc. Lidija Hočurščak, zamjenicapredsjednika Upravnog vijeća _ u prostoľijama Hľvatske
energetske regulatorne agencije
dr. sc. Dalibor Pudić, ělan Upravnog vijeća - u prostorijama Hrvatske eneľgetske ľegulatoľne
agencije
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, članica Upravnog vijeća - telefonskim putem

Zapisničaľ:
gđa. Sanja Hudobec, direktorica SluŽbe zapravne i kadrovske poslove

ostali prisutnĺ:
mľ.sc. Zlatko Zmijarević,' specijalist za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskľbe

Gđa. Hočurščak je predloŽila sljedeći dnevni red:

l' Verificiranje zapisnika s 16. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije

2. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dešenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage 100

MWe/80MWt u TETO Zagreb trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica gľada
Vukovara 37,Zagreb

Nitko od ostalih članova Upľavnog vijeća nije predloŽio izmjene ili dopune dnevnog ľeda.

Gđa. Hočuľščak je dala na glasovanje sljedeći dnevni red:

l. Veľificiranje zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Hľvatske eneľgetske regulatorne
agencije
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2. Pľijedlog rješenja o zahtjevu Za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne eneľgije za postľojenje Kombi kogeneracijski Blok L snage l00
MWe/8OMWI u TETO Zagreb trgovačkog dľuštva HEP-Pľoizvodnja d'o'o., Ulica gľada

Vukovaľa 37, Zagreb

Dnevni red usvojen je s četiľi glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Lidija Hočuľščak - za
dľ. sc' Daliboľ Pudić - za
mr. Sc. Sonja Tomašić Škevin- za

Nakon togazapoč,ela je ľasprava i odlučivanje o pojedinim toěkama dnevnog reda kako slijedi

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA s 16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Gđa. Hočurščak je pozva|aprisutne da iznesu pľimjedbe na zapisnik s l6. sjednice Upľavnog vijeća
Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Utvrđeno je da zapisnik s 16. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 16.

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije.

Zapisnik s l6' sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

g. Tomislav Juľekovtc - za
mľ. sc. Lidija Hočuľščak - za
dľ. sc. Dalibor Pudić _ za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

2. 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 TRGovAčroc DRUŠTVA HEP_PROIZVoDNJA
D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

Gđa. Hočuľščak je pozva|a g. Zmijarevića da obtazloži točku dnevnog ľeda, nakon čega je
pľovedena rasprava.

Gđa. Hočurščak je obavijestila kako je 25. sľpnja 2016. upućen dopis kojim je Ministarstvo
gospodarstva obavješteno o problematici ulaska ovog postrojenja u sustav poticanja te mogućim
poslj edicam a za krajnje kupce.

Gđa. Sonja Tomašić Škevin je postavila pitanje vezano za trajanje ugovoľa o otkupu sklopljenog
Hrvatskim operatorom trŽišta eneľgije d.o.o., a imajući u vidu činjenicu da je postľojenje u

ľedovnom pogonu od 6. lipnja 20|l. godine. G. Zmýarević je odgovoľio da će se trajanje ugovora
koji se sklapa na 14 godina, odnosno isplata poticajne cijene sukladno istom umanjiti, za vrijeme u

kojem je postľojenje u ľedovnom pogonu odnosno za period od 6. lipnja 201l. pa do izdavanja ovog
rješenja.

Gđa. Hočurščak je zaključila ľaspravu i dala na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeće:

2/3



RJESENJE

odobrava se Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođaěa električne
eneľgije iz postľojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37,

Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079.

Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju elektriěne i toplinske energije, Ulica
grada Vukovaľa 37, Zagteb, MBS: 080434256, oIB: 09518585079, obav|jat ć.e energetsku
djelatnost proizvodnje elektriěne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod

nazivom: Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/8OMWt u TETO Zagreb.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković _ za
Ínr. sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić, _ za
mľ. sc. Sonja Tomašió Škevin - za

Zavľšeno u 12,30 sati.
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