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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: 030-021 l7 -01 122

Urbroj : 371-06117-ll
Zagreb, l l. tľavnja 2017.

ZAPISNIK
s l l. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije odľŽane

l l. travnja 2017. u prostorijama Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije,
Zagreb, Ulica gradaVukovara 14, s početkom u 13,00 sati

Prisutni članovi Upľavnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeóa
mľ. sc. Lidija Hočurščak, zamjenicapredsjednika Upravnog vijeća
dľ. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, članica Upravnog vi|eća

Zapĺsničar:
gđaZrinkaŠpiček, voditeljica odjela za normativu i pľavnu potporu

ostali pľĺsutni:
dr. sc' Lahorko Wagmann' direktor Sektora za elektriěnu energiju - prisutan pod točkama |. - 2
dľ. sc. Nikola Vištica, direktor Sektora zap|in i naftu - prisutan pod točkama l. - 3.
g. Tomislav Benčić, diľektor Sektora za toplinsku energiju
gđa Ana Grdenić, voditeljica odjela za zaštitu kupaca i dozvole
gđa BlaŽenka Koštić Ćuľić, voditeljica odnosa s javnošću

G. Jurekovió je predloŽio sljedeći dnevni red:

l. Veľificiranje zapisnika s 10. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije

2. Utvľđivanje Pľijedloga Kľiterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije
(EU) 2016/|447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mreŽnih pravila za zahtjeve za
prikljuěivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom stľujom visokog napona i
istosmj erno priklj učenih modula elektroeneľgetskog paľka

3. Utvrđivanje Prijedlogalzmjena i dopuna MľeŽnih pravila plinskog distľibucijskog sustava
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4. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
toplinske eneľgije eneľgetskog subjekta DI ČAZMA d.o.o., A. Vulinca 28,proizvodnje

Cazma

5. Pľijedlog ľješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
Kogeneľacijsko postľojenje na biomasu ,,VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW povlaštenog
proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Industľijska zona Tečine bb, Babina Greda, za 2016.
godinu

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

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:

l. Verificiranje zapisnika s l0. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatoľne
agencije

2. Utvrđivanje Pľijedloga Kĺiterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uľedbom Komisije
(EU) 201611447 od 26' kolovoza 2016. o uspostavljanju mreŽnih pľavila za zahtjeve za
priključivanje na mľežu sustava za prijenos istosmjeľnom stľujom visokog napona i
istosmj erno pľiključenih modula elektroenergetskog paľka

3. Utvľđivanje Prijedlogalzmjena i dopuna MreŽnih pľavila plinskog distľibucijskog sustava

4. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje toplinske energije energetskog subjekta DI ČAZMA d.o.o., A. Vulinca 28,
Čazma

5. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti pľoizvodnog postrojenja
Kogeneracijsko postrojenje na biomasu ,'VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW povlaštenog
proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Industrijska Zona Tečine bb, Babina Greda, za 2016.
godinu

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

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

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

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA s 10. SJEDNICE UPRAVNoG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu pľimjedbe na zapisnik s l0. sjednice
Upravnog vij eća Hrvatske eneľgetske regulatome agencij e.

Utvľđeno je da zapisnik s l0. sjednice Upľavnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na l0
sjednici Upravnog vijeća Hľvatske eneľgetske regulatorne agencije.

Zapisnik s l0. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.
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g. Tomislav Juľeković - za
mľ. sc. Lidija Hočurščak - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za
mr. sc' Sonja Tomašió Škevin - za

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KRITERIJA ZA oDoBRAVANJE ODSTUPANJA U
SKLADU S UREDBOM KOMTSIJE (EU) 201611447 OD 26. KOLOVOZA 2016. O
USPoSTAVLJANJU MREŽNIH PRAVILA Z^ ZAIJ.TJEVE ZA PRIKLJUčIVANJE
NA MREŽu susľAvA ZA PRIJENoS IsTosMJERNoM STRUJoM vIsoKoG
NAPoNA I ISToSMJERNo PRIKLJUčľľH MoDULA
ELEKTROENERGETSKOG PARKA

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

G. Juľeković je zaključio raspľavu i dao na glasovanje prijedlog da se donesę sljedeća:

ODLUKA

Utvľđuje se Prijedlog Kľiteľija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU)
201611447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mľeŽnih pravila za zahtjeve za pľiključivanje na
mreŽu sustava za prijenos istosmjeľnom stľujom visokog napona i istosmjeľno pľiključenih modula
elektroenergetskog parka.

o Pľijedlogu Kľiterija za odobľavanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 20l611447 od
26. kolovoza20116' o uspostavljanju mreŽnih pravila zazahtjeve za pľiključivanje na mľeŽu sustava
za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula
elektroenergetskog parka pľovest će se javna rasprava u trajanju od 30 dana. Prijedlog Kriterija za
odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 201611447 od 26. kolovoza 2016. o
uspostavljanju mľeŽnih pľavila za zahtjeve za priključivanje na mreŽu sustava za prijenos
istosmjernom strujom visokog napona i istosmjeľno priključenih modula elektroenergetskog parka
objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije'

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

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

3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLoGA IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA
PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

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

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

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna MľeŽnih pravila plinskog distľibucijskog sustava.

o Pľijedlogu Izmjena i dopuna MľeŽnih pľavila plinskog distribucijskog sustava provest će se javna
rasprava u tľajanju od ll. tľavnja 2017. do26' tľavnja 2017. Prijedlog lzmjena i dopuna MreŽnih
pravila plinskog distľibucijskog sustava objavit će se na inteľnetskoj stranici Hľvatske energetske
regulatorne agencije.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiľi glasa'

g. Tomislav Juľeković - za
mr. Sc. Lidija Hoěuľšěak - za
dr. sc. Daliboľ Pudić - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za

4. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU Z^ PRODUŽENJE DoZvoLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TOPLINSKE
ENERGIJE ENERGETSKoG SUBJEKTA DI Čtzvla' D.o.O., A. VULINCA 28,
Č.ĺzrvĺĺ

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

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

RJEŠENJE

Energetskom subjektu DI ČAZMA društvo s ograničenom odgovornošću zaproizvodnju namještaja
i preľadu drveta, A.Vulinca 28, Čazma. MBS: 010045623, oIB: 481936|2203, produžuje se
dozvola za obavljanje energetske djelatnosti pľoizvodnje toplinske energije registarski broj:

010045623-0617ll2 na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se raěuna od 30. oŽujka 2017.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

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

5. PRIJEDLoG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU UKUPNE GoDIŠNJE
UčINKOVITOSTI PRoIZvoDNoG PoSTRoJENJA KoGENERACIJSKo
POSTRoJENJE NA BIoMASU ,,VIRIDAS BIOMASS" g,gg Mw PovLAŠTENoG
PRoIZvoĐAčA UNI VIRIDAS D.o.o., INDUSTRIJSKA ZONA TEčINE BB,
BABINA GREDA, Z^2016. GODINU

G. Jureković je pozvao g. Višticu da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
ľaSprava.
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G. Jureković je zaključio ľaspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóe:

RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postĄenja naziva Kogeneracijsko
postrojenje na biomasu,,VIRIDAS BIOMASS* 9,99 MW u 2016. godini određuje se u iznosu 34,5
%.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Juľekovió _ za
mr. sc. Lidija Hočurščak _ za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za
Ínr. sc. Sonja Tomašić Škevin _ za

Završeno u 13,55 sati.
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