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W ovo Rješenje postaloje

pravomoćno dana

U Zagrcbu,

Potpis ovIaŠtene osobe

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: a;lo-ozlĄł - rlllz
Urbroj: 3ĺĺ- "ł \ĄÍ 
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Zagreb,5. srpnja 2017.

Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 12. stavka 9. i l0. Pravilnika o
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektriěne energije (,,Narodne novine'o, broj l32l13,
8|ll4,93ll4,24l|5,99115 i l10/l5) na l7. sjednici Upľavnog vijeća Hľvatske energetske
regulatorne agencije, odľŽanoj 5. srpnja 2017. donosi sljedeće

RJEŠnnĺĺB

l. Ukupna godišnja energetska učinkovitost pľoizvodnog postľojenja naziva Bioplinsko
postrojenje osilovac 999kw za2016. godinu određuje se u iznosu 53oń.

2. ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Hrvatskom
operatoru tľŽišta eneľgije d.o.o.

3. ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stľanici Hrvatske energetske regulatorne
agencije.

obrazloženje

Tľgovačko društvo OSILOVAC d.o.o. za poljoprivľednu pľoizvodnju, Ferićeva 16, Feričanci,
MBS: 050010ll9, oIB: 54035700225 (dalje: OSILOVAC d.o.o.), dostavilo je 22. veljače
2017.Izvješće o ostvarenju plana proizvodnje za2016. godinu od 20. veljače 2017. (dalje:
Izvješće iz veljaěe 2017.) za proizvodno postrojenje naziva Bioplinsko postrojenje osilovac
999kw. UzIzvješć,eizveljač,e2017. dostavljena je i sljedeće dokumentacija:

- Izjava o mjeľilima od 20. veljaěe 2017.;

- mjesečna očitanja proizvodnje elektľične energije i potľošnje toplinske eneľgije;

- mjesečna evidencija utroška sirovine;

- laboratorijski rezultati analiza uzoľaka digestata, silaže, gnojnice i stajnjaka na koliěinu
suhe tvari, organske tvari te ostalih sastojaka;
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- \'agarski listor'i o dopremljenim količinama siľovina.

obziľom su u Izvješću iz veljače 2017. uoěeni nedostaci' tľgovačko dľuštvo OSILOVAC
d.o.o. dostavilo je 23.lipnja 20|7., nakon izmjena i dopuna' Izvješće o ostvarenju plana
proizvodnj e za 2016. godinu od 2l . lipnja 2017 .

Hrvatska energetska regulatorna agencija je, za potľebe ana|ize podataka izIzvješć,a. izvľšila
uvid u spis predmeta upľavnog postupka izdavan1a ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne eneľgije, klasa: UPI 034-02ll4-31ll3, posebice u tehniěki opis
izgrađenog proizvodnog postľojenja te elaboľat o ugrađenim mjeľnim uľeđajima. Uvidom u

rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije, klasa: UPI 034-
02l14-3lll3, urbroj: 37l-0llI5-04 od l7. srpnja Ż0l5. utvrđeno je da je postrojenje naziva
Bioplinsko postľojenje osilovac 999kW iz grupe postrojenja,,l.f.ii. elektrane na bioplin iz
poljoprivrednih kultura te oľganskih ostataka i otpada biljnog i Životinjskog podľijetla -
elektrane na bioplin instalirane snage veće od 300 kw" iz Pľavilnika o korištenju obnovljivih
izvora energije i kogeneracije (,,Narodne novine", broj 88/12).

Nadalje, tľgovačko dľuštvo OSILOVAC d.o.o' sklopilo je 9' prosinca 2013' s društvom
Hľvatski operatoľ tľŽišta energije d'o.o.' Ulica grada Vukovara 284, Zagreb (dalje: Hrvatski
opeľator trŽišta eneľgije d.o.o.) Ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja Bioplinsko
postrojenje Osilovac 999kW, broj: BIOPLINl.f.ii.-613113 na temelju Tarifnog sustava za
pľoizvodnju elektľične eneľgije iz obnovljivih izvoľa energije i kogeneľacije (,,Narodne
novine", bľoj 63llŻ,I2ll|2 i l44l1r2).

Na temelju svega navedenoga, za postrojenje Bioplinsko postrojenje osilovac 999kVł za
20l6. godinu utvrđeno je sljedeće:

- primarna energija goriva (Q) iznosi 73.775.376MJ (20.493.16 MWh):

- ispoľučena električna energija (Ei) iznosi 7.685,89 MWh;

- pľoizvedena korisna toplina (Hk) iznosi l l'45l.960 MJ (3.l8l,l0 MWh).

Člankom 12. stavkom 5. Pravilnika o sdecanju statusa povlaštenog proizvođaěa elektľične
eneľgije (dalje: Pravilnik) pľopisano je da povlašteni pľoizvođač, koji mora zadovoljavati
uvjet uštede primarne energije (UPE), duŽan Hľvatskoj energetskoj regulatoľnoj agenciji
dostaviti izvješće o ostvarenju godišnjih planova pľoizvodnje za prethodnu godinu za
pľoizvodno postrojenje za koje je ishodio rješenje, najkasnije do kraja veljače tekuće godine.
Stavkom 6. istoga članka pľopisano je da godišnje izvješće dostavlja i povlašteni proizvođač
koji je sklopio s opeľatoľom trŽišta ugovor o otkupu elektľične energije, a za kojeg se
pľovjerava minimalna ukupna godišnja učinkovitost pľoizvodnog postľojenja.

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

- očitanja, odnosno mjerne podatke s mjemih uľeđaja kojima se mjeľi korišteno gorivo te
toplinska eneľgija za potrebe navedenog izvješća;

- izjavu u kojoj navodi infoľmacije o odrŽavanju te promjenama i zamjenama mjerne
opręme iz svoje nadleŽnosti, kao i informacije o ovjeravanju mjeľila iz svoje nadleŽnosti.

Člankom 12. stavkom 9' Pravilnika propisano je da Hrvatska eneľgetska regulatorna agencija,
na temelju dostavljenog godišnjeg izviješća obavlja nadzor nad ostvaľenom uštedom pľimarne
eneľgije (UPE) pľoizvodnog postrojenja, odnosno minimalnom ukupnom godišnjom
učinkovitosti pľoizvodnog postrojenja sukladno tarifnom sustavu za pľoizvodnju elektľične
eneľgije iz obnovljivih izvoľa energije i kogeneľacije.
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Članko- 4. stavkom 7. Taľifnog stlstava za pľoizvoclnjtl elektľične energije iz ohnovljivih
izvora energije i kogeneľacije (,,Narodne novine", bľoj 63l12, l2ll12 i l44l12) pľopisano je
sljedeće:

,,(7) Uvjet za ostvarenje tarife i sklapanje ugovoľa o otkupu električne energije s opeľatoľom
tľŽišta za postrojenja iz grupe l.d.ii., l.f.ii., 2.c.i.,2.c.1i.,2'c.11i',Z.c.iiii.,Z.e.i.,2.e.ii. i 2 j', je
minimalna ukupna godišnja učinkovitost postrojenja nk oIE : 50Yo u pľetvorbi pľimame
eneľgije goľiva Q tMJ] u isporučenu električnu energiju Ei [MWh] i proizvedenu korisnu
toplinu Hk [MJ].

Ukupna godišnja energetska učinkovitost obnovljivog izvora eneľgije' ąk oIE, definiľana je
izrazom:

qk OIE: ((3600 x Ei) + HkyQ.

ostvarenje uvjeta minimalne ukupne godišnje učinkovitosti određuje Agencija na temelju
Pľavilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije'"

Slijedom navedenoga, utvrđeno je daje ukupna godišnja energetska uěinkovitost proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje osilovac 999kW iznosi 53 Yo teje stoga odlučeno
kao u točki l . izreke ovoga Rješenja.

Člankom l2. stavkom l0. Pravilnika pľopisano je da, na temelju nadzora iz članka l2' stavka
9. Pľavilnika, Hrvatska eneľgetska regulatorna agencija izvještava trgovačko dľuštvo Hľvatski
operator tľŽišta energije d.o.o. o minimalnoj ukupnoj godišnjoj učinkovitosti na temelju koje
se povlaŠtenom pľoizvođaču koľigiľa poticajna cijena sukladno odľedbama tarifnog sustava te
je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 27' stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upľavno vijeće Hľvatske energetske regulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 3. izľeke ovoga Rješenja.
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U ijeća

dipt. ing.

Uputa o pravnom lijeku:
ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se moŽe pokľenuti upravni spor tuŽbom kod
Upravnog suda u osijeku, u ľoku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.
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