
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: 023-01 / 18-06/02
Uľbroj: 37l-06-18-17
Zagreb, 2 l. lipnja 201 8.

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije odrŽane

21. lipnja 2018. u 14,00 sati, putem konferencijske telefonske veze

Članovi Upravnog vĺjeća kojĺ sudjeluju u radu sjednice Upľavnog vĺjeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeóa - u prostońjama HERA-ę
mr' sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenicapredsjednika Upravnog vijeóa - izvanprostorija HERA-e
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e

Zapĺsničar u prostoľĺjama HERA-e:
gđaZnrkaŠpiček, voditeljica odjela za normativu i pravnu potporu

ostali radnici HERA_e koji sudjeluju u radu sjednĺce Upravnog vĺjeća u prostorĺjama
HERA-e:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
mr. sc. Zlatko Zmijarević,' v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju
gđa Sanja Hudobec, direktońca SluŽbe Zapravne i kadrovske poslove
g. Żeljko Krklec, voditelj odjela za sustave plina i nafte i kvalitetu opskrbe - prisutan pod točkama
l.-3.
g. Davor Prpić, specijalist za sustave plina i nafte i kvalitetu opskľbe - prisutan pod točkama l. - 3.

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:

l. VeriÍiciranje zapisnika sa ló. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Pńjedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja terminala za
ukapljeni prirodni plin operatora terminala za ukapljeni priľodni plin LNG Hrvatska d.o.o
Radnička cesta 80, Zagreb

3. Prijedlog Ispravka Metodologije utvrđivanja iznosa tarifirih stavki za transport plina
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4, Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje BIoENERGANA BJELOVAR I trgovačkog
društva BIo ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Ulica hrvatskog proljeća 3, Bjelovar

5. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2017. godinu proizvodnog
postľojenja Bioplinsko postrojenje osilovac 999kw povlaštenog proizvođača OSILOVAC
d.o.o., Ferićeva 16, Feriěanci

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

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:

l. Verificiranje zapisnika sa ló. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Pńjedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila końštenja terminala za
ukapljeni prirodni plin operatora terminala za ukapljeni pńrodni plin LNG Hrvatska d.o.o.
Radnička cesta 80, Zagreb

3. Prijedlog Ispravka Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju staťusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje BIoENERGANA BJELOVAR I trgovačkog
društva BIo ENERGANA BJELOVAR d.o.o.' Ulica hrvatskog proljeća 3, Bjelovar

5. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za2017. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje osilovac 999kW povlaštenog proizvođaěa OSILoVAC
d.o.o., Feńćeva ló, Feričanci

Dnevni red usvojen je s četiń glasa.

g. Tomislav Jurekovic - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za

Nakon toga zapoěela je raspľava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA sA 16. SJEDNICE UPRAvl{oG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković, je pozvao ělanove Upravnog vijeća da iznesu pľimjedbe na zapisnik sa 1ó. sjednice
Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Utvrđeno je da zapisnik sa ló. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odluěenome na 16.

sjednici Upravnog vijeća Hľvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik sa l6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

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

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLoG PRAVILA KoRlŠľpľĺł TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRoDNI
PLIN OPERATORA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN LNG
HRVATSKA D.o.o., RADNIčKA CESTA 80, ZAGREB

G. Jureković je pozvao g. Krkleca i g. Prpióa da obľazloŽe toěku dnevnog reda, nakon ěega je
provedena ľaspľava.

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

ODLUKA

Daje se suglasnost na Prijedlog Pravila końštenja terminala za ukapljeni prirodni plin, kojeg je
operator terminala za ukapljeni prirodni plin LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb,
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise Urbroj: llzluP 2018, od 15. lipnja
2018. i Urbroj: I ls/UP 2018, od 20. lipnja 2018.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

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

3. PRIJEDLoG ISPRAVKA METoDoLoGIJE UTVRĐIVANJA IZNosA TARIF\ĺIH
STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

G. Jureković je pozvao g. Krkleca 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

Donosi se Ispravak Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina.

Ispravak Metodologije utvrđivanja iznosa tańfnih stavki za tľansport plina objavit će se u,,Narodnim
novinama".

Navedeni pńjedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
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4. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVI.J z^ PRoDUŽENJE PRETHoDNoG
RJEŠENJA o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA
ELEKTRIčNE ENERGIJE Z^ PoSTRoJENJE BIoENERGANA BJELoVAR I
TRGovAčxoc nnuŠľvł BIo ENERGANA BJELovAR D.o.o., ULIcA
HRvATSKoG PRoLJoĆł 3, BJELovAR

G. Jureković je pozvao g. ZmĹjarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.

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

RJEŠENJE

odobrava se zahdev trgovačkog društva BIo ENERGANA BJELOVAR društvo s ograničenom
odgovornošću za proizvodnju elektńčne i toplinske energije, distribuciju usluge i trgovinu, Ulica
hrvatskog proljeća 3, Bjelovar, MBS: 0100788ó6, oIB: 22842839903, za produŽenje važenja
Prethodnog rješenja o sdecanju statusa povlaštenog proizvođača elektńčne energije, klasa: UPI 034-
02115-30/34, urbroj: 371-01/15-04 od 26. listopada2015., za postrojenje naziva BIO ENERGANA
BJELOVAR I, grupe postrojenja l.d.ii. elektrane na krutu biomasu, isključujući komunalni otpad _
elektrane na biomasu instalirane snage veće od 300 kW iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora
energije i kogeneracije (''Naľodne novine''' broj 88/l2).

Prethodno rješenje o stjecanju stafusa povlaštenog proizvođača elektńčne energije, klasa: UPI 034-
02/15-30/34, urbroj: 37l-0l/15-04 od 2ó. listopada2015., produŽuje se na razdoblje od24 mjeseca,
koje se računa od 28. listopada 20l8.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiń glasa.

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

5. PRIJEDLoG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU UKUPNE GoDIŠNJE UČINKovITosTI
ZA 20T7. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE
osILovAC 999Kw PoVLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA osILovAC D.o.o.,
FERIĆEVA 16' FERIčANCI

G. Jureković, je pozvao g. Zmijarevića da obrazloŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je provedena
rasprava.

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

RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postroj enja naziva Bioplinsko postrojenje
osilovac 999kw za20l7. godinu određuje se u iznosu 53,260/0.
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Navedeni prijedlog usvojen je s ěetiri glasa.

g. Tomislav Jurekovrc - za
mr. sc. Sonja Tomašió Škevin _ za
dr. sc. Dalibor Pvdié - za
dr. sc. Nikola Vištica - za

Završeno u 14,30 sati
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