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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulĺca gľada Vukovaľa
10000 Zagreb

14

Klasa: 023 -01 I 18-06/02
Urbroj: 371-06-18-08
Zagľeb, ó. travnja 20l8.

ZAPISNIK
s 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije odrŽane
6. travnja 2018. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara l4, s početkom u l 1,00 sati

Prĺsutni članovi Upľavnog vĺjeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeóa

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin,zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća

ZapÍsničar:
gdaZnnkaŠpiček,voditeljica odjela zanotmativu i pravnu potporu

ostalĺ prĺsutnĺ:

glavna tajnica Agencije
mr. sc. Lidija Hočuľščak,
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za elęktričnu energiju - prisutan pod točkama l. i 2
dľ. sc. Nikola Vištica, direktoľ Sektoľa zaplin i naftu - pńsutan pod točkom 6.
g. Tomislav Benčić, direktor Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama l. - 5.
gđaSanja Hudobec, diľektońca SluŽbe zapravne i kadľovske poslove
gđaSuzana Garašić, direktorica SluŽbe za zajedniěke poslove - prisutna pod točkom 7.

G. Juręković je predloŽio sljedeći dnevni red:

l.

Veľificiranje zapisnika sa

J.

sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne

agencije

2.

davanje prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o
priključenju na prijenosnu mreŽu eneľgetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o. Kupska 4, Zagreb

3.

Prijedlog rješenja o zahdevu zaizmjenu Prethodnog ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođačaelektľičneenergije, klasa: UPI 034-02/|5-30/46, urbroj: 37l-0l/15-03, od 23.
studenoga 2015., trgovačkog društva BRANA d.o.o.o A' Mihanovića29, Virovitica

Prijedlog odluke

o

zahdevu

za

t/6

4.

Prijedlog ľješenja o određivanjuuštede pńmarne energije proizvodnog postrojenja
Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN povlaštenog proizvođačaTERMOPLIN d.d.'
Vjekoslava Špinčića7 8, Y ar aždin' za 20 l 7 . godinu

5.

Pńjedlog rješenja o određivanjuuštede primarne energije pľoizvodnog postrojenja Energetski
objekt uz dvoransko plivalište Kantńda povlaštenog proizvođačaENERGo d.o.o., Dolac l4,
Rijeka, 2a2017. godinu

6.

Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa taľifnih stavki za javnu uslugu opskĺbe plinom i

7.

zajamčenu opskrbu

Prijedlog I. dopune Plana nabave Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije za20|8. godinu

Nitko od ostalih ělanova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.
G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:

l.

Veńficiranje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodnog odobrenja na Pľijedlog Pravila o
pńključenju na prijenosnu mreŽu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o. Kupska 4, Zagreb

3.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izrnjenu Pľethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
prtlizvođačaelęktrične energije, klasa: UPI 034-02l15-30/46, urbroj: 37l-01/15-03, ĺlĺl23.
stuĺlenoga 20l5., trgovačkog društva BRANA d.o.o., A. Mihanović,a29, Virovitica

4.

Pńjedlog rješenja o odľeđivanjuuštede primarne eneľgije proizvodnog postrojenja
Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN povlaštenog proizvođačaTERMoPLIN d.d.,

Vjekoslava Špinčića7 8, Y araždin, za

20 l

7

.

godinu

5.

Pńjedlog rješenja o određivanjuuštede primaľne energije proizvodnog postrojenja Energetski
objekt uz dvoľansko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođačaENERGO d.o.o., Dolac 14,
Rijeka, za2017. godinu

6.

Pńjedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i
zajamčenu opskrbu

7.

Prijedlog I. dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za2018. godinu

Dnevni red usvojen je s tri glasa.

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

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

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu pľimjedbe na zapisnik sa 7. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
2/6

Utvrđenoje da zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 7
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske ľegulatoľne agencije'

Zapisnik sa 7. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s tn
glasa.

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

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNOG
oDoBRENJA NA PRIJEDLoG PRAVILA o PRIKLJUČBľ"ĺuNA PRIJENoSNU

MREŽU ENERGETSKoG SUBJEKTA HRVATSKI oPERAToR PRIJENoSNoG
SUSTAVA D.O.O. KUPSKA 4, ZAGREB

G. Juľeković, je pozvao g. Wagmanna da obraz|oži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Daje se pľethodno odobľenje na Pńjedlog Pľavila o priključenju na prijenosnu mrežu kojeg je
Hrvatski opeľator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj eneľgetskoj
regulatornoj agenciji uz dopis broj i znak:32-1685/2018.DM, od 3. travnja2018.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

3.

PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJ[.VI.] ZA IZMJENU PRETHoDNoG RJEŠENJA

o STJECANJU STATUSA PoVLAŠTENoG PRoIZvoĐAČA ELEKTRIčNE
ENERGIJE, KLASA: UPI 034-02115-30146, URBROJ: 371-01/15-03, OD 23.

STUDENoGA 2015., TRGovAČxoc DRUŠTVA BRANA D.o.o., A. MIHANoVIĆA
29, VIROVITICA
G. Jureković,
rasprava.

je pozvao g. Benčić,ada obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je

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

316

provedena

RJEŠENJE
odobrava se zahtjev trgovačkog društva BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i odľŽavanje
hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo,d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica, MBS:
0l0029048, oIB: 84l54988927, za izmjenu Prethodnog rješenja o sdecanju statusa povlaštenog

proizvođačaelektrične energije, klasa:
studenoga 2015.

UPI

034-02l|5-30146, urbroj: 311-0ll15-03

od

23'

Točka l. podtočka 4. izręke Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođaěa
električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/46, urbroj: 37|-0|/15-03 od 23. studenoga 2015.
mijenja se i glasi:
,,- lokacija projekta: Virovitičko-podravska Županija, Grad Virovitica, k.o. Antunovac, k'ě.br.
170/l*.

električne energije,
U ostalom dijelu Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
klasa: UPI034-02115-30146, urbroj: 371-01/15-03 od 23. studenoga2015. ostaje nepromijenjeno.
Navedeni pńjedlog usvojen je s tri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za

4. PRIJEDLoG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU uŠľnonPRIMARNE

ENERGIJE

PROIZVODNOG POSTROJENJA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE
TER-V|oPLIN PovLAŠTENoG PRoIZvoołčł TERMoPLIN D.D.,
vJEKosLAvA ŠplľČlĆł
78, VARAŽDIN, ZA20t7. GoDINU

G. Juľeković je pozvao g. Benčić,ada obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
raspľava.

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

RJEŠENJE
Ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Kogeneracijsko postľojenje TERMoPLIN za
2017. godinu iznosi 0,315.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.
g. Tomislav Jureković - za

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

5. PRIJEDLoG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU uŠľBonPRIMARNE ENERGIJE
PROIZVODNOG POSTROJENJA ENERGETSKI OBJEKT UZ DVORANSKO

PLIVALIŠTE KANTRIDA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA ENERGo D.o.o.,

DOLAC

14,

RIJEKA,Z^20[7. GODINU
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G. Jureković je pozvao g. Benčića da obrazl'oži točku dnevnog reda' nakon čega je provedena
rasprava.

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

RJEŠENJE
Ušteda primarne energije (UPE) u postĄenjv naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište
Kantrida za20l7. godinu iznosi 0,273.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.
g. Tomislav Jurekovrc - za

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dľ' sc. Dalibor Pudić - za

6.

PRIJEDLoG METoDoLoGIJE UTVRĐIVANJA IZNosA TARIFNIH sTAvKI ZA
JAVNU USLUGU oPSKRBE PLINoM I ZAJAMčENU oPSKRBU

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

G. Jureković, je zak|jučio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Donosi se Metodologija utvrđivanjaiznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom

i

zajamčenu opskrbu.

Metodologija utvľđivanjaiznosa tańfnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom
opskľbu objavit će se u,,Narodnim novinama".

i

zajamčenu

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

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

7. PRIJEDLOG I. DOPUNE PLANA NABAVE HRVATSKE
REGULATORNE AGENCIJE ZA

2018.

GODINU

ENERGETSKE

G. Juľeković je pozvao gđuGarašić da obľazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.

Zaključeno je da se u točki 2. prijedloga odluke iza riječi: ''objavit će se'' dodaju riječi: ''u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i''.
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G. Jureković je zaključio ľaspraw i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Donosi se I. dopuna Plana nabave Hľvatske energetske regulatorne agencije za2018. godinu.
I. dopuna Plana nabave Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije za 2018. godinu objavit óe se u
Elektroniěkom oglasniku javne nabave Ręublike Hrvatske i na internetskoj stranici Hrvatske
energetske regulatome agencij e.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.
g. Tomislav Jurekovió

za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudié - za
_

Završeno u 12,20 sati.
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