
ovo RjeŠenje postalo je
pravomoćno dana

U Zagrebu,

Potpis ovlaštene osobe

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: bĄo-oz
Urbroj:5U-o

Zagreb,S. sľpnja 2017.

Hrvatska energetska ľegulatorna agencija na temelju članka 12. stavka 9. i l0. Pravilnika o
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (,,Narodne novine", broj l32l|3,
8lll4,93ll4' 24ll5,99ll5 i ll0/15) na 17. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske
regulatorne agencije, odrŽanoj 5. srpnja 2017' donosi sljedeće

RJESENJE

l. Ukupna godišnja eneľgetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Elektrana na
bioplin Crnac I za20l6. godinu određuje se u iznosu 50 %.

2. ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pľavomoćnosti Hľvatskom
operatoľu tľŽišta eneľgije d.o.o.

3. ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske ľegulatorne
agencije.

obrazloženje

Tľgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC l d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zľinska
2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822 (dalje: BR BIOPLIN CRNAC I d.o.o.),
dostavilo je 24' veljače 20|7 . Izvješće o ostvaľenju godišnjeg plana pľoizvodnj e za 2016. za
postľojenje Elektľana na bioplin Crnac l od 8. veljače 20lr7. (dalje: Izvješće iz veljače 2017.).
Također, trgovačko dľuštvo BR BIOPLIN CRNAC l d.o.o. je uz Izvješće iz veljače 2017.
dostavilo očitanja mjernih uređaja u 2016' godini. obzirom su u Izvješću iz veljač,e 2017.
uočeni nedostaci, trgovačko dľuštvo BR BIOPLIN CRNAC l d.o.o. dostavilo je 23.lipnja
2017 ., nakon izmjena i dopuna, Izvješće o ostvaľenju godišnjeg plana pľoizvodnj ę za2016' za
postľojenje Elektľana na bioplin Cľnac l od l9. lipnja 2017 ', koje sadľŽi:

- tablični prikaz mjesečnih količina sirovina koľištenih za proizvodnju bioplina, podataka o
mjesečnoj proizvodnji i ispoľuci elektľične eneľgije kao i ukupno koľisno utrošenoj
toplinskoj eneľgiji;

{1+-oz 14,3
i lĺ+ - ĺlbo

t/3



- mjesečne podatke trgor'ačkog društva HEP-operatoľ distľibtrcijskog stlstava cl,o.o. o

isporučenoj elektľičnoj energiji;

- izjavu da trgovačko dľuštvo BR BIOPLIN CRNAC l d.o.o. nije bilo obvezno u 2016.
godini vršiti umjeravanje i ovjeravanje mjeľnih uređaja na postrojenju.

Hľvatska eneľgetska ľegulatoľna agencija je, za potrebe ana|ize podataka izIzvješć,a. izvľšila
uvid u spis pľedmeta upravnog postupka izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02114-3111'6, posebice u tehnički opis
izgrađenog pľoizvodnog postľojenja te elaborat o ugľađenim mjernim uređajima. Uvidom u

rješenje o stjecanju Statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije, klasa: 034-02l|4-
31116, urbľoj:37l-0lll5-l9 od 8. lipnja 20|5. utvľđeno je da je postrojenje naziva Elektľana
na bioplin Crnac l iz grupe postrojenja,,l.f'ii. elektľane na bioplin iz poljopľivľednih kultuľa
te oľganskih ostataka i otpada biljnog i Životinjskog podrijetla - elektrane na bioplin
instalirane snage veće od 300 kW" iz Pravilnika o koľištenju obnovljivih izvora energije i

kogeneracije (,,Naľodne novine", broj 88/l2).

Nadalje, tľgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC l d.o.o. sklopilo je 6' prosinca 20l3' s

dľuštvom Hľvatski operator trŽišta energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb (dalje:

Hľvatski operatoľ tľŽišta eneľgije d.o.o.) Ugovor o otkupu električne eneľgije iz postrojenja
Elektrana na bioplin Crnac l, broj: BIOPLIN1 .f.ii.-6|4ll3 na temelju Taľifnog sustava za
pľoizvodnju elektľične energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (,,Naľodne
novine", broj 63l12,l2ll12 i 144112).

Na temelju svega navedenoga, za postrojenje Elektrana na bioplin Cľnac 1 za 20|6. godinu
utvrđeno je sljedeće:

- primarna energija goriva (Q) iznosi 77.752.800 MJ (21.598 MWh);

- isporučena elektľična eneľgija (Ei) iznosi 8.526,845 MWh;

- pľoizvedena korisna toplina (Hk) iznosi 8.25l '740 MJ (2.292,15 MWh).

Člankom 12' stavkom 5. Pľavilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
eneľgije (dalje: Pľavilnik) propisano je da povlašteni proizvođač, koji mora zadovoljavati
uvjet uštede primaľne eneľgije (UPE), duŽan Hrvatskoj eneľgetskoj regulatoľnoj agenciji
dostaviti izvješće o ostvaľenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu za
proizvodno postľojenje za koje je ishodio ľješenje, najkasnije do kraja veljače tekuće godine.
Stavkom 6. istoga članka propisano je da godišnje izvješće dostavlja i povlašteni proizvođač
koji je sklopio s operatorom tržišta ugovoľ o otkupu elektľične energije, a za kojeg se

pľovjeľava minimalna ukupna godišnja učinkovitost pľoizvodnog postrojenja.

Člankom l2. stavkom 7. Pľavilnika propisano je da je povlašteni pľoizvođač, uz godišnje
izvješće duŽan dostaviti:

- očitanja, odnosno mjeľne podatke s mjernih uređaja kojima se mjeri koľišteno gorivo te

toplinska energija za potľebe navedenog izvješća;

- izjavu u kojoj navodi informacije o odrŽavanju te promjenama i zamjenama mjerne
opľeme iz svoje nadležnosti, kao i informacije o ovjeravanju mjerila iz svoje nadleŽnosti.

Člankom l2' stavkom 9. Pľavilnika pľopisano je da Hľvatska energetska regulatoľna agencija,
na temelju dostavljenog godišnjeg izviješća obavlja nadzoľ nad ostvarenom uštedom primarne
eneľgije (UPE) proizvodnog postľojenja, odnosno minimalnom ukupnom godišnjom
učinkovitosti pľoizvodnog postľojenja sukladno taľifnom sustavu za proízvodnju elektľične
energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneľacije.
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Člalrkorlr 4. stavkotrl 7. Taľiflrog sustava za ptoízvodnju elektľične eneľgije iz obnovljivih
izvoľa eneľgije i kogeneracije (,,Naľodne novine", bľoj 63llŻ, lŻlllŻ i l44l12) pľopisano je
sljedeće:

,,(7) Uvjet za ostvarenje tarife i sklapanje ugovoľa o otkupu elektľične eneľgije s operatorom
tľŽišta za postrojenjaiz grupe 1.d.ii., l'f.ii., 2.c.i.,2.c.ii.,2.c.1ii.,2.c.iiii.' 2.e.i.,2.e.Ii. i 2j., je
minimalna ukupna godišnja učinkovitost postľojenja qk oIE : 50oÁ u pretvoľbi primame
eneľgije goľiva Q tMJ] u ispoľučenu električnu energiju Ei [MWh] i pľoizvedenu korisnu
toplinu Hk [MJ].

Ukupna godišnja energetska učinkovitost obnovljivog izvora energije, 1k oIE, definiľana je
izrazom:

ąk oIE: ((3600 x Ei) + HkyQ.

ostvarenje uvjeta minimalne ukupne godišnje učinkovitosti određuje Agencija na temelju
ľravilnika o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije."

Slijedom navedenoga, utvrđeno je da je ukupna godišnja energetska učinkovitost pľoizvodnog
postľojenja naziva Elektľana na bioplin Cľnac l iznosi 50 %o teje stoga odlučeno kao u točki
l. izreke ovoga Rješenja.

Člankom l2. stavkom l0. Pravilnika propisano je da, na temelju nadzota iz članka l2. stavka
9. Pravilnika, Hľvatska eneľgetska ľegulatoľna agencija izvještava trgovačko dľuštvo Hľvatski
opeľatoľ trŽišta eneľgije d.o.o. o minimalno.j ukupno.| godišnjo.i učinkovitosti na temelju koje
se povlaštenom proizvođaču koľigira poticajna cijena sukladno odľedbama taľifnog sustava te
je stoga ocllučęno katl u točki 2. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 27' stavkom 9. Zakona o regu|aciji energetskih djelatnosti pľopisano je da se
pojedinaěne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske ľegulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske eneľgetske ľegulatorne
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ovoga Rješenja.
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dipl. ing.

Uputa o pravnom lijeku:
ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena ža\ba, ali se može pokľenuti upravni spoľ tuŽbom kod
Upravnog suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja'
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