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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: Uł7.,_ Ú2l\b_ o 1 l2tł
Urbroj:baĄ-oc" łto _tr
Zagreb, I 4. studeno ga 2016.

ZAPISNIK
s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije odrŽane

14. studenogaŻ0l6. u prostorijama Hrvatske energetske ľegulatorne agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u l l,00 sati

Pľisutni članovĺ Upravnog vijeóa:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upľavnog vijeća
Ínľ. sc. Lidija Hočurščak, zarnjenica predsjednika Upravnog vijeća
dľ. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeóa
ÍnÍ. sc. Sonja Tomašió Škevin, članica Upravnog vijeća

Zapisnĺčar:
gđa. Zru*aŠpiček, voditeljica odjela za normativu i pravnu potporu

Ostali prĺsutni:
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju
dr. sc. Nikola Vištica, direktor Sektora zaplin i naftu - prisutan pod točkama l. - 5.

gđa. Sanja Hudobec, direktoľica Službe zapravne i kadrovske poslove
mr. sc' Z|atko Zmijarević,' specijalist za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskľbe - prisutan pod
točkama l. - 5.
gđa. BlaŽenka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću

G. Juręković je predloŽio sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 22, sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na uvjete Ugovoľa o opskľbi plinom u
obvezi javne usluge energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., obrtnička 4, Čakovec

3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje.energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta OKTAN ZAZINE d.o.o., DuŽica
l99,DuŽica
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4. Pľijedlog ľješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine na veliko biogorivom trgovačkog društva FAVERIA d.o'o., Ulica Stjepana Babonióa
95,Zagreb

5. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o uspostavi infľastruktute za
altemativna goľiva

6. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajaĺlčenu opskľbu elektľičnom
energijom zarazdoblje od l. siječnja 2017. do 30' lipnja Ż0l7. za energetski subjekt HEP _
operatoľ distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

7. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamč,enu opskĺbu elektriěnom eneľgijom za
razdoblje od l. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017, za energetski subjekt HEP _ operatoľ
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica gľada Vukovaľa 37, Zagreb

8. Pľijedlog Izvješća o korištenju pľihoda od dodjele pľekogľaničnih prijenosnih kapaciteta u
razdoblju od srpnja 2015. do lipnja 2016.

9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pľavila o korištenju
pľekograničnih prijenosnih kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

10. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje pľethodne suglasnosti na prijedlog Pravila za dnevne
dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama CEE regije te na

hľvatsko-mađarskoj i hľvatsko-slovenskoj granici energetskog subjekta Hrvatski opeľator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

1 l. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje pľethodne suglasnosti na:

- prijedlog Pľavila za godišnju i mjesečne dražbe za dodjelu kapaciteta između zonatrgovanja
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (,, HOPS") i JP EMS BEOGRAD (,,EMS")
2a2077.

- prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja JP EMS
BEOGRAD (,,EMS") i Hrvatskog operatoľa pľijenosnog sustava d.o.o. (', HOPS") za20l7 '

- prijedlog Pravila za unutaľdnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja Hrvatskog
opeľatoľa pľijenosnog sustava d.o'o. (,,HOPS") i JP EMs BEOGRAD (,,EMS") za20l7.

12. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine električnom energijom eneľgetskog subjekta INTERENERGO d.o.o., Trg Žrtava
fašizma 14,Zagteb

l3. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne eneľgije za postľojenje Hidroelektrana Yaraždin trgovačkog društva HEP-
Proizvodnja d.o.o', Ulica gľada Vukovaľa 37, Zagteb

14' Pľijedlog ľješenja o zahtjevu zaizdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postľojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac tľgovačkog društva SLK
PROJEKT d.o.o., Domagojeva 14, Zagreb

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeóa nije pľedložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Juľeković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:

l. VeľiÍiciranje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne
agencije
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2. Prijedlog odluke o zaĘevu za davanje suglasnosti na uvjete Ugovoľa o opskľbi plinom u
obvezi javne usluge energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., obľtnička 4, Čakovec

3. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za produŽenje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
tľgovine na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta OKTAN ŻnŻĺNp, d.o.o., Dužica
l99,Dužica

4. Prijedlog rješenja o zahdevu za izdavarle dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
tľgovine na veliko biogorivom trgovačkog društva FAVERIA d'o.o., Ulica Stjepana Babonića
95,Zagreb

5. Pľijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacľt pľijedloga Zakona o uspostavi infrastrukture za
alternativna goriva

6. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajalnč,enu opskrbu električnom
energijom za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. za energetski subjekt HEP _
operator distľibucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

7. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskľbu električnom energijom za
razdoblje od l. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. za energetski subjekt HEP _ operatoľ
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

8. Prijedlog lzvješća o korištenju pľihoda od dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta u
razdoblju od srpnja 2015. do lipnja 2016.

9. Prijedlog odluke o zahtjew za davarýe prethodne suglasnosti na pľijedlog Pravila o korištenju
prekograniěnih prijenosnih kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

l0. Prijedlog odluke o zahtjevu za davarýe pľethodne suglasnosti na prijedlog Pravila za dnevne
dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama CEE regije te na
hrvatsko_mađarskoj i hrvatsko-slovenskoj granici energetskog subjekta Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

l 1. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na:

- prijedlog Pravila za godišnju i mjeseěne dražbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja
Hrvatskog opeľatora prijenosnog sustava d.o.o. (,, HOPS") i JP EMS BEOGRAD (,,EMS")
2a2017.

_ prijedlog Pľavila za dnevne dražbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja JP EMS
BEOGRAD (,,EMS") i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (,, HOPS") za20l7.

_ prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja Hrvatskog
operatora prijenosnog sustava d.o.o. (,,HOPS") i JP EMS BEOGRAD (,,EMS") za20l7.

12' Prijedlog ľješenja o zahtjevu za produŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine električnom energijom energetskog subjekta INTERENERGO d.o.o., Trg žrtava
fašizma 14,Zagreb

l3. Pľijedlog rješenja o zahdevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektĺične energije Za postrojenje Hidroelektrana Yaraždin trgovačkog društva HEP-
Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

14. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne eneľgije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac trgovačkog društva SLK
PROJEKT d.o.o., Domagojeva 14, Zagreb

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

g' Tomislav Jureković - za
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mr. sc. Lidija Hočurščak _ za
dr. sc. Daliboľ Pudić - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

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

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA s 22. SJEDNICE UPRAVNoG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao prisutne da iznesu pľimjedbe na zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeóa
Hrvatske energetske regulatome agencije.

Utvrđeno je da zapisnik s 22. sjednice Upľavnog vijeća u cijelosti odgovara odlučęnome na 22.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s 22. sjednice Upľavnog vijeóa Hrvatske energetske ľegulatorne agencije usvojen je s četirr
glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Lidija Hočuľščak - za
dr. sc. Daliboľ Pudió - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAIilTIEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA UVJETE
UGOVORA O OPSKRBI PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE ENERGETSKOG
SUBJEKTA MEĐIMURJE-PLIN D.o.o., oBRTNIČKA 4, čłxovľc

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

Zaključenoje da se po ovoj točki dnevnog reda odgađa donošenje odluke

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA o ZAHTJEVU Z^ PRoDUŽENJE DoZvoLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTT TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKoG SUBJEKTA oKTAN ŻĺŤ.INn D.o.o., DUŻIC^
lgg,DUŽICA

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

G. Jurekovió je zaključio ľaspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
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RJESENJE

Energetskom subjektu OKTAN ŻĺŽľi.r društvo s ograniěenom odgovornošóu za pńjevoz i
tľgovinu, DuŽica l99, DuŽica, MBS: 080102922' oIB: 93469338075, produžuje se dozvo|a za
obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, ľegistarski broj:
080102922-0690114 na ľazdoblje od 3 (tľi) godine, koje se računa od 5. veljač'ę 2017 .

Navedeni prijedlog usvojen je s ěetiľi glasa.

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

4. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DoZvoLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO
BIoGoRIvoM TRGovAČxoc DRUŠTVA FAVERIA D.o.o., ULICA STJEPANA
BABONIĆA 95, ZAGREB

G. Jurekovió 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 sljedeće:

RJEŠENJE

Trgovačkom društvu FAVERIA d.o.o. za poslovno savjetovanje, Ulica Stjepana Babonióa 95,
Zagreb, MBS: 081000467, oIB: 83551534770, izdaje se dozvola za obavljanje eneľgetske
djelatnosti trgovine na veliko biogorivom na ľazdoblje od l (edne) godine, koje se raěuna od dana
izvršnosti ovoga Ęešenja.

Navedeni pľijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jurekovió - za
mr. sc. Lidija Hočurščak _ za
dľ. sc. Dalibor Pudió - za
mr. sc. Sonja Tomašió Škevin _ za

5. PRIJEDLoG ODLUKE o DAVANJU MIŠLJENJA NA NACRT PRIJEDLoGA
ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA AL"TERNATIVNA GORIVA

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevióa da obraz|oži točku dnevnog ľeda, nakon čega je provedena
ľaspľava.

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

Daje se Mišljenje na Nacľt prijedloga Zakona o uspostavi infľastruktuÍe za alteľnativna goriva,
kojeg je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dostavilo uz dopis klasa: 910-04116-01/01,

urbroj: 530-l l-16-61, od 28. listopada 2016.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Juľeković - za
nu. sc. Lidija Hočurščak _ za
dr. sc. Daliboľ Pudić, - za
mr. sc. Sonja Tomašió Škevin - za

6. PRIJEDLoG oDLUKE o oDREĐIVANJU IZNosA TARIFNIH sTAvKI ZA
ZAJAI/IčENU OPSKRBU ELEKTRIčľoľĺ ENERGIJDM z^ RAZDoBLJE oD l.
SIJEčNJA 2017. Do 30. LIPNJA 2017. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP
oPERATOR DISTRTBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA
37, ZAGREB

G. Jurekovió 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

Tarifne stavke za zajamćenu opskľbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje
iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskľbu elektriěnom energijom (,,Naľodne novine", broj
l58/l3), za energetski subjekt HEP - operatoľ distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara
37,Zagreb,zarazdobljeod 1. siječnja2017. do30. lipnja2017., iznosekakoslijedi:

a) Tarifne stavke zapÍva dva mjeseca korištenja zajamčene opskľbe

Tarifni modeli

Taľifne stavke za radnu energiju

Ikn/kWh]
JT VT NT
I 2 J

Visokinapon l 0,46 0,27

Sľednji napon 2 0,47 0,Ż8

Niski
napon

Plavi J 0,54

0,33Bijeli 4 0,56

Crveni 5 0.50 0.30
Żuti

(avna
rasvjeta)

6 0,37
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b) Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskľbe

Tarifni modeli

Tarifne stavke zaradnu energiju

Ikďkwh]
JT VT NT

1 2 J

Visokinapon I 0 57 0,33

Srednji napon 2 0,59 0,35

Niski
napon

Plavi 3 0,68

Bijeli 4 0,70 0,41

Crveni 5 0,63 0,3'l

Zuti
(avna

ľasvjeta)
6 0,46

Iznos tarifnih stavki za zajaměenu opskľbu električnom eneľgijom iz točke 1. ove odluke Hrvatska
energetska regulatoľna agencija donijet će posebnom odlukom koja će se objaviti u ,,Naľodnim
novinama".

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
tnľ. sc. Lidija Hočurščak - za
dr' sc. Dalibor Pudić _ za
Iff. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

7. PRIJEDLoG oDLUKE o IZNosU TARIFNIH sTAvKI ZA ZAJAMčENU
oPSKRBU ELEKTRIčľoľrĺ ENERGIJc/I{ ZA RAZDoBLJE oD l. SIJEČNJ^}LL7.
DO 30. LIPNJA 2017. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP OPERATOR
DISTRIRIICI.ISKOG SIISTAVA D.O.O., IILICA GRADA VIIKOVARA 37, ZAGRRR

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

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

ODLUKA

Donosi se odluka o iznosu tarifnih stavki zazajamč,enu opskľbu električnom energijom.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Juľeković - za
mr. Sc. Lidija Hočurščak - za
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dr. sc. Daliboľ Pudió - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

8. PRIJEDLoG IZVJEŠĆA o KoRIŠTENJU PRIHoDA oD DoDJELE
PREKoGRANIčNIH PRIJENoSNIH KAPACITETA U RAZDoBLJU oD SRPNJA
2015. DO LIPNJA20t6.

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

Zaključeno je da se naziv izvješća dopunjuje tako da glasi: ''Izvješće o korištenju prihoda Hrvatskog
operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta u ľazdoblju
od srpnja 2015. do lipnja 2016."
U skladu s navedenim dopunjena je točka l. odluke.

G. Juľekovió je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóa:

ODLUKA

Donosi se Izvješóe o korištenju prihoda Hrvatskog opeľatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele
prekograničnih prijenosnih kapaciteta u razdoblju od srpnja 2015. do lipnja 2016.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr' sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

9. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLoG PRAVILA o KoRIŠTENJU PREKOGRANIčNIH PRIJENoSNIH
KAPACITETA ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR
PRTJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

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

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

ODLUKA

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pľavila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
kojeg je energetski subjekt Hrvatski operator pľijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis bľoj i znak: 36-4l42l|6-KMK, od |2.listopada
2016.
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Navędeni prijedlog usvojen je s četiľi glasa

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
nu. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

10. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVA ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLoG PRAVILA ZA DNEVNE DRAŽBE ZA DoDJELU
PREKoGRANIčNIH PRIJENoSNIH KAPACITETA NA GRANICAMA CEE
REGIJE TE NA HRVATSKo_MAĐARSKoJ I HRvATsKo-sLovENsKoJ
GRANICI ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG
susTAvA D.o.o., KUPSKA 4, ZAGREB

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

G. Juľekovió je zaključio ľaspravu i dao na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravila za dnevne draŽbe za dodjelu prekograničnih
pľijenosnih kapaciteta na granicama CEE regije te na hľvatsko-mađarskoj i hľvatsko-slovenskoj
granici kojeg je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis bľoj i znak:36-4l43lI6-KMK, od l2.
listopada 2016.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mľ. sc. Lidija Hočurščak - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za
Inr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

11. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEYU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA:
_ PRIJEDLoG PRAVILA Z^ GoDIŠľĺu I MJESEčNE DRAŽBE Z^ DODJELU
KAPACITETA IZMEĐU ZONA TRGoVANJA HRVATSKOG oPERAToRA
PRTJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. (,, HOPS") I JP EMS BEOGRAD (,,EMS") Z^
2017.

_ PRIJEDLoG PRAVILA ZA DNEVI\ĺE DRAŽBE Z^ DoDJELU KAPACITETA
|Zľ{EĐU ZoNA TRGoVANJA JP EMs BEOGRAD (''EMs..) I HRvATsKoG
oPERATORA PRTJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. (,, HOPS") Z^2017.

. PRIJEDLOG PRAVILA ZA UNUTARDNEVNU DODJELU KAPACITETA
IZMEĐU ZONA TRGoVANJA HRVATSKoG oPERAToRA PRIJENoSNoG
susrAvA D.o.o. (,,HOPS,,) I JP EMS BEOGRAD (,,EMS") Z^2017.
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G. Juľeković, je pozvao g. Wagmanna da obraz|oŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
raspľava'

G. Juľeković je zakljuěio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóa:

ODLUKA

Daje se prethodna suglasnost na:

- prijedlog Pravila za godišnju i mjesečne draŽbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (,, HOPS") i JP EMS BEOGRAD (,,EMS") za
2017.,
- prijedlog Pľavila za dnevne draŽbe za dodjelu kapaciteta između zona tľgovanja JP EMS
BEOGRAD (,,EMS") i Hrvatskog opeľatoľa prijenosnog sustava d.o.o. (,, HOPS") za20l7 ' i
- prijedlog Pľavila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona tľgovanja Hrvatskog
operatora prijenosnog sustava d.o.o. (,,HOPS") i JP EMS BEOGRAD (,,EMS") za20l7.

koje je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio
Hrvatskoj eňergetskoj regulatoľnoj agenciji uz dopis bľoj i znak:36-426O1I6-GśJ, od 19. listopada
2016.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jurekovió - za
mr. sc. Lidija Hočurščak - za
dr' sc. Dalibor Pudić - za
mr. sc. Sonja Tomašió Škevin - za

12. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA PRoDUŽENJE DoZvoLE ZA
oBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNoSTI TRGoVINE ELEKTRIčľonĺ
ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA INTERENERGO D.O.O., TRG
Žnľłvł FAŠIZMA 14, ZAGREB

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

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

RJEŠENJE

Eneľgetskom subjektu INTERENERGO d.o.o. za trgovinu i usluge, Trg Žrtava fašizma 14, Zagreb,
MBS: 080290998, OIB: 28958961822, izdaje se dozvola za obavljanje energetske d.ielatnosti

tľgovine električnom energijom registarski broj: 080290998-0394l08-Il11 na ľazdoblje od 7 (sedam)

godina, koje se računa od 3l. srpnja 2016.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
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mľ. sc. Lidija Hočuľščak - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za
mľ. sc' Sonja Tomašić Škevin - za

13. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU Z^ IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZAPoSTRoJENJE HIDRoELEKTRANA VARAŽDIN TRGovAČKoG
DRUŠTVA HEP_PRoIZVODNJA D.o.o., ULICA GRÁDA vUKovARA 37,
ZAGREB

G. Jureković, je pozvao g. Wagmanna da obĺazloži točku dnevnog ľeda, nakon čega je provedena
ľasprava.

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

RJESENJE
odobrava se Zahtjev za izdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elektľične
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneľaciju trgovačkog društva
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju elektľične i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079.

Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica
grada Vukovaľa 37, Zagreb, MBS: 080434256, oIB: 09518585079, obavljat će energetsku
djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod
nazivom : Hidľoelektrana VaraŽdin.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiľi glasa.

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

14. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE BIOPLINSKO POSTROJENJE HERCEGOVAC
TRGovAČroc DRUŠTVA sLK PRoJEKT D.o.o., DoMAGoJEvA 14, ZAGREB

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

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

RJEŠENJE

odobrava se Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
eneľgije iz postľojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
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SLK PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distľibuciju i trgovinu
električnom eneľgijom, Domagojeva|4,Zagreb, MBS: 080523l83, oIB: 62803266687.

Trgovaěko društvo sLK PROJEKT društvo s ograničenom odgovomošću za proizvodnju,
distribuciju i trgovinu električnom energijom, Domagojeva 14, Zagteb, MBS: 080523183, oIB:
62803266687, obavljat će energetsku djelatnost pľoizvodnje električne energije na postľojenjv za
proizvodnju električne eneľgije pod nazivom: Bioplinsko postľojenje Hercegovac.

Navedeni pľijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jurekovió _ za
mÍ. sc. Lidija Hočurščak - za
dr. sc. Dalibor Pldić, - za
Ínr. sc. Sonja Tomašió Škevin - za

Završeno u l3,l5 sati.

liił

^/
c t/4

dipl. iur. dipl. ing.
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