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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
f0000 Zagreb

Klasa: 023-01 I 18-06102
Urbroj: 371-06-18-05
Zagreb, l . i 2. ožujka 2018.

ZAPISNIK
s 5. sjednice Upľavnog vijeća Hľvatske eneľgetske ľegulatorne agencije održane

l. oŽujka 20l8. od l3,00 do l4,30 sati (točke l. - 3., 5.,6., i 8. - l3.)
i2. ožujka 2018. od 14,30 do l5,40 sati (toěke 4',7 ' i l4.)

u prostorijama Hrvatske energetske regulatoľne agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14

Prĺsutni članovi Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jurekovió, predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenicapredsjednika Upravnog vijeća
dr. sc' Dalibor Pudić, član Upravnog vijeóa

Zapisničar:
gđaZrillka Špiček' voditeljica odjela za normativu i pľavnu potporu

ostalĺ prĺsutni:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dľ. sc. Nikola Vištica, direktoľ Sektoľa zaplin i naftu - pľisutan pod točkama 4. - 7. i 14.
g. Tomislav Benčić, diľektor Sektoľa za toplinsku energiju - prisutan pod točkama l. - 3.,5.,6., i
8. - 13.
gđa Sanja Hudobec, direktoľica SluŽbe ZapÍavne i kadľovske poslove
dľ. sc. Sandra Hutter, voditeljica odjela za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskrbe - prisutna
pod točkama l. - 3. i 8. - l0.
Ínľ. sc. Mladen Žunec, specijalist zatarifne sustave i trŽište električne eneľgije - prisutan pod
točkama l. - 3. i 8. - l0.

G. Juľeković je predloŽio sljedeći dnevni red:

Veľificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije
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2. Utvrđivanje Pľijedloga |zmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za pľiključenje na

elektroeneľgetsku mľežu novih korisnika mreže i za poveć,anje pľiključne snage postojećih
korisnika mľeŽe

3. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskľbe električnom energijom

4' Utvľđivanje Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu
opskľbe plinom i zajamčenu opskľbu

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna MreŽnih
pľavila transportnog sustava eneľgetskog subjekta PLINACRO d.o.o', Savska cesta 88/a,

Zagreb

6' Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Popis specifičnih područja i speciÍičnih
točaka na transportnom sustavu za kontinuiľano utvľđivanje kvalitete plina i pripadajućih
pľiključaka pojedinog specifičnog područja energetskog subjekta PLINACRo d.o.o., Savska
cesta 88/a, Zagreb

7. Prijedlog rješenja o zahdevu za pľoduŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
opskľbe plinom energetskog subjekta HEP-opskľba plinom d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,

Zagĺeb

8. Prijedlog ľješenja o zahtjevu zaizdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektľične energije za postľojenje Sunčana elektľana Durus tľgovaěkog društva ALFA
SOLAR d.o.o., Vukovaľska l3 l, osijek

9. Pľijedlog ľješenja o zahtjevu zaizdavanje r.iešenia o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektľične energije za postrojenje Sunčana elektľana Kľčevina l trgovačkog dľuštva BETA
SOLAR d.o.o., Vukovaľska 13l, osijek

l0. Prijedlog rješenja o zahdevu zaizdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektľične energije za postľojenje Sunčana elektľana Kľčevina 2 trgovačkog dľuštva GAMA
SOLAR d.o.o., Vukovarska 131, Osijek

l l. Pľijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje uěinkovitosti pľoizvodnog postrojenja
Bioplinsko postľojenje Popovac povlaštenog pľoizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o., Tľg
Dražena Petľovića 3, Zagreb, za 2016. godinu

12' Prijedlog ľješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postľojenja
Bioplinsko postrojenje ovčara povlaštenog proizvođača ENERGIJA GRADEC d.o'o., Trg
Dražena Petľovića 3, Zagreb, za 20l 6. godinu

13' Pľijedlog rješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitosti pľoizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje Vinka povlaštenog pľoizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg
DraŽęna Petľovića 3, Zagreb, za 20lr 6. godinu

Na inicijativu g. Vištice g. Jureković je predloŽio da se dnevni red dopuni točkom l4. koja glasi:

14. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom zarazdoblje od 1

tľavnja do 3l. srpnja 20l8. godine

Nitko od ostalih članova Upľavnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Juľeković je dao na glasovanje sljedeći dnevni ľed:

l. Verificiľanje zapisnika s 4' sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne
agencije
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2. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na
elektroenergetsku mľeŽu novih koľisnika mreŽe i za poveć,anje pľiključne snage postojećih
koľisnika mreŽe

3. Utvrđivanje PľijedlogaIzmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe elektľičnom energijom

4' Utvľđivanje Pľijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa taľifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i zajamč,enu opskrbu

5' Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Pľijedlog lzmjena i dopuna MreŽnih
pravila tľanspoľtnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a,
Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Popis specifičnih područja i specifičnih
točaka na transpoľtnom sustavu za kontinuirano utvrđivanje kvalitete plina i pripadajuóih
priključaka pojedinog specifičnog područja energetskog subjekta PLINACRo d.o.o., Savska
cesta 88/a, Zagreb

7. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za produŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
opskľbe plinom energetskog subjekta HEP-opskľba plinom d.o.o., Ulica gľada Vukovara 37,
Zagreb

8. Prijedlog ľješenja o zahdevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Duľus trgovačkog društva ALFA
SOLAR d.o.o., Vukovarska l3l, Osijek

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektľične eneľgije za postľojenje Sunčana elektrana Krčevina l tľgovačkog društva BETA
SOLAR d.o.o., Vukovarska l3l, Osijek

l0. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektľične eneľgije za postrojenje Sunčana elektľana Krčevina 2 trgovačkog društva GAMA
SOLAR d.o.o., Vukovarska l3 l, Osijek

ll. Prijedlog ľješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti pľoizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje Popovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg
Dražęna Petľovića 3, Zagreb, za Ż0 I 6. godinu

l2. Prijedlog ľješenja o određivanju ukupne godišnje uěinkovitosti proizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje ovčara povlaštenog proizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o', Trg
Dražena Petrovića 3, Zagreb, za 20|6' godinu

13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti pľoizvodnog postľojenja
Bioplinsko postrojenje Vinka povlaštenog proizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o., Tľg
Dražęna Petľovića 3, Zagreb, za 20 l 6. godinu

14. Prijedlog odluke o iznosu taľifnih stavki za javnu uslugu opskľbe plinom zarazdoblje od 1'

travnja do 31. srpnja 2018. godine

Dnevni red usvojen je s tľi glasa

g. Tomislav Juľeković - za
mr' sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dľ. sc. Dalibor Pudić, - za

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog ľeda kako slijedi
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1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 4. SJEDNICE UPRAVNoG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Juľeković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu pľimjedbe na zapisnik s 4' sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske ľegulatoľne agencije.

Utvľđeno je da zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovaľa odlučenome na 4.

sjednici Upravnog vijeća Hľvatske eneľgetske regulatorne agencije'

Zapisnik s 4. sjednice Upľavnog vijeća Hľvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s trt
glasa.

g. Tomislav JurekovtĆ - za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dľ' sc. Dalibor Pudió - za

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA METODoLoGIJE
UTVRĐIVANJA NAKNADE Z^ PRIKLJUčBľĺE NA ELEKTROENERGETSKU
MREŽU NovIH KoRISNIKA MREŽE I ZA PoVEĆANJE PRIKLJUčNE SNAGE
PoSToJEĆm xonrsNIKA MREŽE

G. Juľeković je pozvao g. Żur"ca da obraz|oŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je pľovedena
ľaspľava.

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

ODLUKA

Utvrđuje se Prijedlog lzmjena i dopuna Metodologije utvľđivanja naknade za priključenje na

elektľoenergetsku mľeŽu novih korisnika mreže i za povećanje pľiključne snage postojećih
koľisnika mreže.

o Pľijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za prikljuěenje na

elektroeneľgetsku mreŽu novih koľisnika mreŽe i za povećanje pľiključne snage postojećih
korisnika mreže provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u tľajanju od 15 dana.

Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvľđivanja naknade za priključenje na elektľoenergetsku
mľeŽu novih koľisnika mteže i za povećanje pľiključne snage postojećih korisnika mreže objavit će

se na inteľnetskoj stranici Hrvatske eneľgetske ľegulatoľne agencije.

Navedeni pľijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav JurekovtĆ - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dľ. sc. Daliboľ Pudić - za

3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DoPUNA UVJETA KVALITETE
OPSKRBE ELEKTRIčľovl ENERGIJoM
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G. Juľekovic je pozvao gđu Hutter da obrazloŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je provedena
rasprava.

G' Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeća

ODLUKA

Utvľđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom eneľgijom.

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom eneľgijom pľovest će se
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 dana. Pľijedlog Izmjena i dopuna Uvjeta
kvalitete opskľbe električnom eneľgijom objavit će se na internetskoj stľanici Hrvatske energetske
ľegulatorne agencije.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

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

4. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA METODOLoGIJE UTVRĐIVANJA IZNosA
TARIFNIH sTAvKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I Z^JAMčENU
OPSKRBU

G' Juľeković je pozvao g. Višticu da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
raSpľava.

G. Jureković je zaključio raspľavu i dao na glasovanje pľijedlog da se donese sljedeća

ODLUKA

Utvrđuje se Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskľbe
plinom i zď1amč,enu opskrbu.

o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i
zajamčenu opskrbu pľovest će se javna ľaspľava u trajanju od 5' oŽujka20l'8. do 19. oŽujka 20l8.
Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i
zajamčenu opskľbu objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske ľegulatorne agencije.

Navedeni pľijedlog usvojen je s tri glasa.

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

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLoG IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNoG
SUSTAVA ENERGETSKOG SUBJEKTA PLINACRO D.O.O., SAVSKA CESTA 88/4,
ZAGREB
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G' Jureković je pozvao g. Višticu da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
ľasprava.

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

ODLUKA

Daje se suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna MreŽnih pravila tľanspoľtnog sustava kojeg je
operator transpoľtnog sustava plina PLINACRO d.o.o' za tľansport prirodnim plinom, Savska cesta

88la, Zagreb, dostavio Hľvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopis Klasa: PL-l8/0696, Ur.
bľoj: U/IPl-l8-l od 23. veljače 2018'

Navedeni pľijedlog usvojen je s tľi glasa.

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

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA POPIS
SPECIFIčNIH PoDRUČJA I SPECIFIčľIľĺ TočAKA NA TRANSPoRTNoM
SUSTAVU ZA KoNTINUIRANO UTVRĐIVANJE KVALITETE PLINA I
PRIPADAJUĆIH PRIKLJUčłKł PoJEDINOG SPECIFIČNoG PoDRUčJA
ENERGETSKOG SUBJEKTA PLINACRO D.O.O., SAVSKA CESTA 88/A, ZAGREB

G' Jureković je pozvao g. Višticu da obrazloži točku dnevnog reda' nakon čega je pľovedena
raspľava.

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

ODLUKA

Daje se suglasnost na Popis specifičnih područja i specifičnih točaka na transportnom sustavu za
kontinuirano utvľđivanje kvalitete plina i pripadajućih priključaka pojedinog specifičnog područja

kojeg je opeľatoľ tľansportnog sustava plina PLINACRO d.o.o. za tľanspoľt priľodnim plinom,
Savska cesta 88/a, Zagreb dostavio Hrvatskoj eneľgetskoj ľegulatornoj agenciji dopisima klasa: PL-
|7/4319, uľbroj: UP/IP1-l7-l, od 1. prosinca 2017. i klasa: PL-|\l43l9, urbľoj: UP/IP-18-2, od l4.
veljače 20l8.

Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa'

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

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA o ZAHTJEVU Z^ PRODUŽENJE DoZvoLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM
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ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP.OPSKRBA PLINOM D.O.O., ULICA GRADA
vuKovARA 37n ZAGREB

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

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

RJEšENJE

Energetskom subjektu HEP-opskľba plinom d.o.o. za trgovinu i usluge, Ulica gľada Vukovaľa 37,
Zagreb, MBS: 080912204, oIB: 01081785594, produžuje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti opskrbe plinom, ľegistaľski bľoj: 0809l2204-072lll5, na razdoblje od 3 (tri) godine,
koje se ľačuna od 3. travnj a2018.

Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa.

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

8. PRIJEDLoG RJEšENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA POVLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE Z^ PoSTRoJENJE SUNčANA ELEKTRANA DURUS TRGovAčKoG
DRUŠTVA ALFA SOLAR D.o.o., vUKovARSKA 131, osIJEK

G. Jureković je pozvao gđu Hutteľ da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
raspľava.

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

RJEŠENJE
odobľava se zahtjev za izdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođaěa elektľične
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvoľe energije i kogeneraciju tľgovačkog društva
ALFA SOLAR d.o.o. za proizvodnju i prodaju energije iz obnovljivih izvora energije, Vukovaľska
131, Osijek, MBS: 030159603, OIB: 53922064249.

Trgovačko društvo ALFA SOLAR d.o.o. za proizvodnju i pľodaju energije iz obnovljivih izvora
energije, Vukovarska l3l, osijek, MBS:030l59603, oIB: 53922064249, obavljat će energetsku
djelatnost proizvodnje elektľične eneľgije na postrojenju za pľoizvodnju električne eneľgije pod
nazivom: Sunčana elektľana Duľus.

Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za
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9. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU Z^ IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA POVLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE ZA POSTRoJENJE SUNčANA ELEKTRANA KRčEVINA 1
TRGovAčxoc lnuŠrvł BETA SoLAR D.O.o., vUKovARSKA 131, osIJEK

G. Jureković je pozvao gđu Hutter da obľazloŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je provedena
rasprava.

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

RJEšENJE
odobľava se zahtjev za izdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju tľgovačkog društva
BETA SOLAR d.o.o. za proizvodnju i pľodaju eneľgije iz obnovljivih izvoľa energije, Vukovaľska
l3l, Osijek, MBS: 030159599, OIB: 90048695339.

Trgovačko dľuštvo BETA SOLAR d.o.o. za proizvodnju i pľodaju eneľgije iz obnovljivih izvoľa
eneľgije, Vukovarska l3l, osijek, MBS: 030l59599, oIB: 90048695339, obavljat će energetsku
djelatnost pľoizvodnje električne energije na postrojenju za pľoizvodnju elektľične energije pod
nazivom: Sunčana elektľana Krčevina l.

Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa.

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

l0. PRIJEDLOG RJEšENJA o ZAHTJEVU Z^ IZDAVANJE RJEŠENJA o
STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ELEKTRIčNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE SUNčANA ELEKTRANA xnčBvIľł 2
TRGovAčxoc DRUŠTVA GAMA SOLAR D.o.o., vUKovARSKA 131, osIJEK

G. Jureković, je pozvao gđu Hutter da obrazloŽi toěku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
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 proizvođaěa elektľične
energije iz postľojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju tľgovačkog društva
GAMA SOLAR d.o'o' zaproizvodnju i pľodaju energije iz obnovljivih izvora energije, Vukovarska
l3l, Osijek, MBS: 030159574, OIB: 92237209651.

Tľgovačko dľuštvo GAMA SOLAR d.o.o. za proizvodnju i prodaju energije iz obnovljivih izvora
eneľgije. Vukovarska l3l' osijek, MBS: 030159574, oIB: 9223720965l, obavljat će energetsku
djelatnost pľoizvodnje električne eneľgije na postľojenju za pľoizvodnju elektriěne eneľgije pod
nazivom: Sunčana elektrana Kľčevina 2.
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Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za

11. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ODREĐIVANJU UKUPNE GoDIŠNJE
uČnxovlTosTl PRoIZVoDNoG PosTRoJENJA BIoPLINsKo PoSTRoJENJE
PoPoVAc PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAČA ENERGIJA GRADEC D.o.o., TRG
DRAŽENA PETROVIĆA 3, ZAGREB, ZA2016. GoDINU

G. Jureković je pozvao g' Benčića da obrazloži točku dnevnog reda' nakon čega je provedena
rasprava.

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

ODLUKA

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postroj enja naziva Bioplinsko postrojenje
Popovac za20l6. godinu određuje se u iznosu 50,12%0.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

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

12. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE
UčINKovITosTI PRoIZvoDNoG PosTRoJENJA BIoPLINsKo PosTRoJENJE
ovČARA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ENERGIJA GRADEC D.o.o., TRG
DRAŽENA PETROVIĆA 3, ZAGREB, ZA2016. GoDINU

G. Jureković je pozvao g. Benčića da obraz|oži točku dnevnog ľeda' nakon čega je provedena
ľaSprava.

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

ODLUKA
Ukupna godišnja energetska uěinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje
OVČARA za2Ol6. godinu određuje se u iznosu 48,450Á.

Navedeni prijedlog usvojen je s tľi glasa.

g. Tomislav Jurękovtc - za
mľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
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13. PRIJEDLOG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU UKUPNE GoDIŠNJE
UČINKoVITOSTI PRoIZvoDNoG PoSTROJENJA BIoPLINsKo PoSTROJENJE
VINKA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ENERGIJA GRADEC D.o.o., TRG
DRAŽENA PETRovIĆł 3, ZAGR_EB, Z^2016. GoDINU

G. Jureković je pozvao g. Benčić,a da obľazloži toěku dnevnog ľeda, nakon čega je pľovedena
ľasprava.

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

ODLUKA
Ukupna godišnja eneľgetska učinkovitost proizvodnog postľojenja naziva Bioplinsko postľojenje
VINKA za20l6. godinu određuje se u iznosu 46,030Á.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

g. Tomislav Juľekovlc - za
Ínľ. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dľ. sc. Dalibor Pudić, - za

Zapisničar:

[. , ,
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14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU
OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. SRPNJA 2018.
GODINE

G. Jureković je pozvao g. Višticu da obraz|oŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je pľovedena
ľaspľava.

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

ODLUKA

Donosi se odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskľbe plinom za razdob|je od l. travnja
do 31. srpnja 2018. godine.

odluka o iznosu taľifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom zarazdoblje od 1. travnja do 3l.
srpnja 20l8. godine objavit će se u,,Naľodnim novinama".

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

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