
RBPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKÁ
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: 030-02/ 17 -01 122

Urbľoj: 37l-06117-23
Zagreb, I 6. listopad a 2017 .

ZAPISNIK
s 23. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatome agencije odrŽane

16. listopada2017. u prostorijama Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 14,00 sati

Pľĺsutnĺ članovĺ Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeóa
mÍ. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenicapredsjednika Upravnog vijeća
dr. sc. Daliboľ Pudić, član Upravnog vijeća

Zapĺsnĺčaľ:
gđaZrinka Spiček, voditeljica odjela za normativu i pravnu potporu

Ostali prisutni:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - pľisutan pod točkama l. - 7 .

g. Tomislav Benčić, direktor Sektora za toplinsku energiju
gđa Sanja Hudobec, diľektoľica Službe zapravne i kadrovske poslove

G. Jureković je pľedloŽio sljedeói dnevni red:

l. Verificiranje zapisnika s 22. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatoľne
agencije

2. Prijedlog Izvješća o korištenju prihoda Hľvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od
dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta u razdoblju od srpnja 2016. do lipnja 2017.

3. Prijedlog odluke o zahtjew za davanje odobrenja na Prijedlog Core CCR operatoľa
pľijenosnih sustava ľegionalnog koncepta dugoročnih prava prijenosa u skladu s člankom
3l. Uľedbe Komisije (EU) 20l6/1719 energetskog subjekta Hrvatski opeľator pľijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
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4' Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Regionalni posebni dodatak za Corę
CCR za Usklađena pravila za dodjelu dugoľočnih prava prijenosa u skladu s ělankom 52.

Uredbe Komisije (EU) 201611719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjeľnica za
dugoročnu dodjelu kapaciteta energetskog subjekta Hľvatski operator pľijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog svih opeľatora prijenosnih
sustava o izmjenama u vezi s određivanjem regija za proračun kapaciteta u skladu s

člankom 9. stavkom 13. Uľedbe Komisije (EU) 201511222 od 24. srpnja 2015. o
uspostavljanju smjemica za dodjelu kapaciteta i upľavljanje zagušenjima eneľgetskog
subjekta Hľvatski opeľatoľ prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o sdecanju statusa
povlaštenog pľoizvođača električne energije za postľojenje Vjetropark Jasęnice
trgovačkog društva VJETROPARK JASENICE d.o.o., Podudbina l5, Udbina

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produŽenje Pľethodnog rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije za postľojenje mala hidroelektrana
Kamešćaki tľgovačkog društva MAVIS d.o.o., Belajske Poljice l5, Baľilović

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za obnovu upravnog postupka produženja Pľethodnog
rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne eneľgije za postrojenje
'T(ogóneracijska bioene.gani FuŽine'' Stečajne mase iza ENERGANA FUŽINE d.o.o. u
stečaju, Soboli 10, Čavle

9. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju stafusa
povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje

,,TRPINJA I" trgovačkog društva RELAxo d.o.o.. Fľanca Liszta 23, Beli Manastir

10. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne eneľgije Za postrojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac
trgovačkog društva BIOPLIN GUDOVAC d.o.o.' Gudovac l/E, Gudovac

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog ľeda.

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeii dnevni red:

l. Verificiranje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome
agencije

2. Prijedlog Izvješć,a o korištenju prihoda Hrvatskog operatora pľijenosnog sustava d.o.o. od
dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta u razdoblju od srpnja 2016. do lipnja 2017 .

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Coľe CCR opeľatora
prijenosnih sustava regionalnog koncepta dugoľočnih prava prijenosa u skladu s ělankom
31. Uredbe Komisije (EU) 201611719 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

4. Prijedlog odlukę o zahtjevu za davanje odobľenja na Regionalni posebni dodatak za Core
CCR za Usklađena pravila za dodjelu dugoroěnih pľava prijenosa u skladu s člankom 52.

Uľedbe Komisije (EU) 2016l|719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjeľnica za
dugoročnu dodjelu kapaciteta eneľgetskog subjekta Hrvatski opeľator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnih
sustava o izmjenama u vezi s određivanjem regija za pÍotaěun kapaciteta u skladu s
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člankom 9. stavkom 13. Uredbe Komisije (EU) 20l5ll222 od 24. srpnja 2015. o
uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima eneľgetskog
subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

6. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za proúlženje Prethodnog rješenja o sdecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje Vjetropark Jasenice
trgovačkog društva VJETROPARK JASENICE d.o.o., Podudbina l5, Udbina

7. Prijedlog ľješenja o zahtjew za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog pľoizvođača električne eneľgije za postľojenje mala hidroelektľana
Kamešóaki trgovačkog društva MAVIS d.o.o., Belajske Poljice 15, Baľilović

8. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za obnovu upravnog postupka produženja Prethodnog
rješenja o stjecanju Statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije za postrojenje
''Kogeneracijska bioenergana FuŽine'' Stečajne mase iza ENERGANA FUŽINE d.o.o. u
stečaju, Soboli 10, Čavle

9. Prijedlog rješenja o zahdevu za ptoduženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača elektľične energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje

,,TRPINJA I" trgovačkog društva RELAxo d.o.o., Franca Liszta23,Beli Manastir

l0. Prijedlog rješenja o zahdevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne energije za postľojenje Bioplinsko postrojenje Gudovac
trgovačkog društva BIOPLIN GUDOVAC d.o'o., Gudovac l/E, Gudovac

Dnevni red usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jurekovrc - za
Ínr. sc. Sonja Tomašió Škevin _ za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

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

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA
HRVATSKE ENERGETSKE RBGULATORNE AGENCIJE

G. Juľeković, je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 22. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Utvľđeno.|e da zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na22
sjednici Upľavnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije'

Zapisnik s 22. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s tri
glasa.

g. Tomislav Jurekovié - za
nľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za
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2. PRIJEDLoG IZVJEŠĆA o KORIŠTENJU PRIHoDA HRvATsKoG
OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. OD DODJELE
PREKOGRANIČNIH PRIJENoSNIH KAPACITETA U RAZDoBLJU oD
SRPNJA 2016. DO LIPNJA2OIT.

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

G. Jureković je zaključio ľaspľavu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóa:

ODLUKA

Donosi se lzvješće o korištenju pľihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od
dodjele prekograničnih pľijenosnih kapaciteta u razdoblju od srpnja 2016. do lipnja 2017 .

Izvješóe o korištenju pľihoda Hrvatskog operatora pľijenosnog sustava d.o.o. od dodjele
pľekogľaničnih pľijenosnih kapaciteta u razdoblju od srpnja 2016. do lipnja 2017 . objavit će se na

internetskoj stľanici Hľvatske energetske regulatorne agencije.

Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Sonja Tomašió Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA
PRIJEDLOG CORE CCR OPERATORA PRIJENOSNIH SUSTAVA
REGIoNALNOG KoNCEPTA DUGoRočNIH PRAVA PRIJENoSA U SKLADU
s člłľroľĺ 31. UREDBE KOMISIJE (EU) 20t6tl7t9 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
rasprava.

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

ODLUKA

Daje se odobrenje na Pľijedlog Core CCR operatora prijenosnih sustava regionalnog koncepta
dugoročnih prava prijenosa u skladu s člankom 3l. Uredbe Komisije (EU) 20l6ll719 (eng|. Core
CCR TSos' proposal for the ľegional design of longłerm tľansmission rights in accordance with

Article 3I o.f Commission Regulation (EU) 2016/17I9) kojegje Hrvatski opeľator prijenosnog

sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hľvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji uz dopis

bľoj i znak:36-1689ll7.IA, od l4. travnja 2017.

NalaŽe se Hrvatskom operatoľu prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, u skladu s

člankom 4. stavkom 13. Uredbe Komisije (EU) 20l6ll7l9 od26' rujna 20l6. o uspostavljanju
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smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta, Prijedlog Core CCR operatoľa pľijenosnih sustava
ľegionalnog koncepta dugoročnih prava pľijenosa u skladu s člankom 3l. Uredbe Komisije (EU)
2016/1719 objavi na svojoj internetskoj stľanici.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jureković _ za
Ínr. sc. Sonja Tomašić Škevin _ za
dľ. sc. Dalibor Pudió - za

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA
REGIoNALNI PoSEBNI DoDATAK Z^ coRE CCR ZA USKLAĐENA
PRAVILA zA DODJELU DUGOROČNIH PRAvA PRIJENosA U sKLADU sčlłľxoM 52. UREDBE KoMIsIJE (EU) 20l6tl71g oD 26. RUJNA 2016. o
USPoSTAVLJANJU SMJERNI CA Z^ DUGoRočľu uouJELU KAPACITETA
ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG
susTAvA D.o.o., KUPSKA 4, ZAGREB

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

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

ODLUKA

Daje se odobľenje na Regionalni posebni dodatak za Core CCR za Usklađena pravila za dodjelu
dugoročnih prava prijenosa u skladu s člankom 52. Uredbe Komisije (EU) 20l6/I7l9 od26.
rujna 20l6. o uspostavljanju smjernica za dugoroěnu dodjelu kapaciteta (engl. Regional SpeciJic
Annex for CCR Core to the Harmonised Allocation Rules for long-term trąnsmission rights in
accordąnce with Árticle 52 of Commission Regulaĺion (EU) 20t6/]719 of 26 Septemuei zolo
establishing a Guideline on Forward Capaciý Allocation) kojeg je Hľvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hľvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis
broj i znak:36-l689lt7.lA, od 14. travnja 2017.

NalaŽe se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o', Kupska 4, Zagĺeb da, u skladu s
člankom 4. stavkom 13. Uredbe Komisije (EU) 20l6ll719 od26. rujna2016' o uspostavljanju
smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta, Regionalni posebni dodatak za Core CCŔ ża
Usklađena pľavila za dodjelu dugoročnih prava pľijenosa u skladu s člankom 52. Uredbe
Komisije (EU) 20l6l1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu
kapaciteta objavi na svojoj internetskoj stranici.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
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5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA
PRIJEDLOG SVIH OPERATORA PRIJENOSNIH SUSTAVA O IZMJENAMA U
VEZI S oDREĐIvANJEM REGIJA ZA PRoRAčuľ xĺpAcITETA U SKLADU
s člłľxoM 9. sTAvKoM 13. UREDBE KoMIsIJE (EU) 201511222 oD 24.
SRPNJA 2015. O USPOSTAVLJANJU SMJERNICA ZA DODJELU
KAPACITETA I UPRAvLJANJE złcuŠBľJIMA ENERGETsKoG SUBJEKTA
HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4,

ZAGREB

G. Jureković, je pozvao g. Wagmanna da obraz\oži toěku dnevnog ľeda, nakon č,ega je provedena
rasprava.

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

ODLUKA

Daje se odobrenje na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava o izmjenama u vezi s

određivanjem regija za proračun kapaciteta u skladu s člankom 9. stavkom 13. Uľedbe Komisije
(EU) 20l5ll222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjeľnica za dodjelu kapaciteta i
upravljanje zagušenjima (engl' All TSos' Proposal for Amendment in accordance with Article
9(13) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on
Capaciý Allocation and Congestion Management on the Determination of Capaciý Calculation
Regions) kojeg je Hrvatski operator pľijenosnog sustava d.o.o', Kupska 4, Zagreb dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis bľoj i znak:36-2982l|7'IA, od 10. srpnja
2017.

Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, u skladu s

člankom 9. stavkom l4. Uredbe Komisije (EU) 2015ll222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju
smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, Pľijedlog svih operatora prijenosnih
sustava o izmjenamauvezi s određivanjem regija zaproračun kapaciteta u skladu s člankom 9.

stavkom 13. Uľedbe Komisije (EU) 2015/lŻ22 od24. srpnjaz}ls. o uspostavljanju smjernica za
dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima objavi na svojoj intemetskoj stranici.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Juľeković - za
mľ' sc. Sonja Tomašió Škevin - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za

6. PRIJEDLoG RJEŠENJA o Z^HTJEVU Z^ PRoDUŽENJE PRETHoDNoG
nĺľŠnľ;ł o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA
ELEKTRIčNE ENERGIJE ZA PoSTRoJENJE VJETRoPARK JASENICE
TRGovAčroc DRUŠTVA VJETRoPARK JASENICE D.o.o., PoDUDBINA 15,

UDBINA

G. Juľekovíć, je pozvao g. Wagmanna da obtazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena

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

RJEŠENJE

odobrava se Zahtjev tľgovačkog društva VJETROPARK JASENICE društvo s ograničenom
odgovomošću za pľoizvodnju i distribuciju elektľične energije iz obnovljivih izvoľa, Podudbina
l5, Udbina, MBS: 060112837, oIB: 27281247593, za produŽenje važenja Prethodnog rješenja o
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02ll3-30ll03,
urbroj: 37l-0ll13-04 od 28. sfudenoga2013., za postrojenje naziva Vjetľopark Jasenice, grupe
postrojenja 2.b. vjetroelektľane iz Pravilnika o koľištenju obnovljivih izvora eneľgije i
kogeneľacije (''Narodne novine'', broj 88/1 2).

Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije, klasa: UPI
034-02ll3-30ll03, uľbroj: 37l-0lll3-04 od 28. studenoga}Dl3., produžuje se na razdob|je odŻ4
mjeseca, koje se računa od 30. studenoga 2017.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

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

7. PRIJEDLoG RJEŠENJA o Z^HTJEVIJ ZA PRoDUŽENJE PRETHoDNoG
RJEŠENJA o sTJECANJU sTATUsA PovLAšTENoG PRoIZvoĐAČA
ELEKTRIČľE EľERGIJE ZA PoSTRoJENJE MALA HIDRoELEKTRANA
KAMEšĆAKI TRGovAčxoc DRUŠTvA MAvIs D.o.o., BELAJsKE
PoLJICE 15, BARILouĆ

G. Jureković, je pozvao g. Wagmanna da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon ěega je provedena
ľasprava.

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

RJEŠENJE

odbija se zahtjev trgovačkog društva MAVIS društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, distribuciju i tľgovinu' Belajske Poljice 15, Barilović, MBS: 020047513, oIB:
67023970854, za produŽenje Pľethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, klasa: UPI 034-02115-301106, urbroj: 37l-01116-04, od 29. siječnja 2016.,za
postľoj enj e naziv a mala hidľoelektrana Kamešćaki'
Navcdcni prijcdlog usvojen je s tľi glasa.

g. Tomislav Jurekovió _ za
lnÍ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
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8. PRIJEDLoG RJEšENJA o ZAIdTJEVU ZA oBNovU UPRAVNoG PoSTUPKA
PRODUŽENJA PRETHoDNoG RJEŠENJA o STJECANJU STATUSA
PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE ENERGIJE Z^
PoSTRoJENJE''KoGENERACIJSKA BIoENERGANA FUŽINE'' STEčAJNE
MASE IZA ENERGANA FUŽINE D.o.o. U sTEčAJU, soBoLI 10, Čłvĺ,B

G. Jurekovió je pozvao g. Benčića da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.

G. Juľeković je zaključio raspľavu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóe:

RJEŠENJE

odbija se pľijedlog Stečajne mase iza ENERGANA FUŽINE d.o.o. za obavljanje eneľgetskih
djelatnosti u stečaju, Soboli l0, Čavle, oIB: 65353574066 od 28. kolovoza 2017., za obnovu
postupka pokĺenutog po zahtjevu tľgovačkog društva ENERGANA FUŽINE d.o.o. za obavljanje
eneľgetskih djelatnosti, Dr. Franje Račkog 19' Fužine, matični bľoj subjekta: 040251009, oIB:
86772317815, za prodvženje Prethodnog ľješenja o stjecanju Statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, klasa: UPI 034-02112-30189, urbroj: 37l-01'112-06 od 22.listopada2012., a
koji je okončan Rješenjem, klasa: UPI 034-02112-30189, urbroj: 37l-01116-15 od 29. siječnja
2016.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa

g. Tomislav Juľekovtc - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za

g. PRIJEDLoG RJEšENJA o ZAHTJEVU ZA PRoDuŽaľ"lB PRETHoDNoG
RJEŠENJA o STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PRoIZVoĐAčA
ELEKTRIČľE EľBRGIJE ZA POSTRoJENJE BIoPLINsKo PoSTRoJENJE
,,TRPINJA I" TRGOVAčKoG DRUŠTVA RELAxo D.o.o., FRANCA LISZTA
23, BELI MANASTIR

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

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

RJESENJE

odbija se zahtjev trgovačkog društva RELAxo d.o.o. za graditeljstvo i consulting, Franca Liszta
23, Beli Manastir, MBS: 030092539, oIB: 60646722219, za produŽenje Pľethodnog rješenja o
stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02ll4-30ll2'
uľbroj: 37l-0lll4-05, od l8. ľujna 2014., za postľojenjenaziva Bioplinsko postrojenje ,'TRPINJA
I*.

Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa'
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g. Tomislav Jureković - za
Inľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za

10. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE BIOPLINSKO POSTROJENJE GUDOVAC
TRGovAčxoc DRUŠTVA BIoPLIN GUDovAc D.o.o., GUDovAc lĺE,
GUDOVAC

G. Jureković, je pozvao g. Benčić,a 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

odobľava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične
energije iz postrojenja koja koľiste obnovljive izvore energije i kogeneľaciju tľgovačkog društva
BIOPLIN GUDOVAC drušťvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Gudovac 1/E, Gudovac, MBS: 010089271, OIB: 63975656194.

Tľgovačko društvo BIOPLIN GUDOVAC društvo s ograniěenom odgovomošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Gudovac l/E, Gudovac, MBS: 01008927l, oIB: 63975656194, obavljat će
energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za pľoizvodnju električne
energije pod nazivom Bioplinsko postrojenje Gudovac.

Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa.

g. Tomislav JurekoviÓ - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

Zavľšeno u l5,30 sati.

Ępisniěar:
\..

Il',Ĺt?
Zrinka Špiček, dipl. iur.

eca

J
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, dipl. ing.


