REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara
10000 Zagreb
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Klasa: 023-01 I 18-06/02
Urbľoj: 37l-06-l8-l9
Zagreb,29.lipnja i 2. srpnja 2018.

ZAPISNIK
s l9. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije odrŽane
29.lipnja 2018. od 13,30 do 14,35 sati i 2. srpnja 2018. od 12,00 do 14,10 sati, putem
konferencij ske telefonske veze

Clanovi Upravnog vĺjeća kojĺ sudjeluju u radu sjednĺce Upravnog vijeća:

g. Tomislav Jureković, predsjednik Upľavnogvijeć,a - u prostoľijama HERA-e

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin,zamjenica predsjednika Upravnog vijeća - 29. lipnja 2018. u
prostorijama HERA-e, 2. srpnja 2018. izvan prostorija HERA-e
dr. sc' Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća -29.lipnja 20l8. izvan prostońja HERA-e,2. srpnja
2018. u prostorijama HERA-e
dľ. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća -Ż9.lipnja 20l8. izvan prostorija HERA-e' 2. srpnja
2018. u prostorijama HERA-e
mr. sc. Żeljko Vrban, član Upravnog vijeća - 2. srpnja 2Ol8. u prostońjama HERA-o

Zapisničarĺu prostorĺjama HERA_e:

gđaZnnkaSpiček' voditeljica odjela za normativu i pravnu potporu - pńsutna 29,lipnja 20l8.
g. Ivan Kezele, voditelj Odjela za kadrovske poslove - prisutan 2. srpnja 2018.

ostalĺ radnĺcĺHERA-e kojĺ sudjeluju u radu sjednĺce Upravnog vijeća u prostorijama
HERA-e:

mr. sc. Lidija Hočurščak,glavna tajnica Agencije - prisutna 2. srpnja 20l8.
dr. sc. Mićo Klepo, savjetnik predsjednika Upravnog vijeća za pitanja tehniěke struke _ prisutan 29.
lipnja 2018.
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za elektńčnu energiju - prisutan 2. srpnja 20l8.
g. Goran Babić, v.d. direktora Sektoľa zaplin i naftu - prisutan 2. srpnja 20l8.
mr. sc. Zlatko Zmijarević,' v.d. direktora Sektora za toplinsku eneľgiju
gđaSuzana Garašić, direktorica SluŽbe za zajedniěke poslove - pľisutna 29. lipnja 20l 8.
gđaSanja Hudobec, direktorica SluŽbe Zapravne i kadrovske poslove
dr. sc. Sandra Hutter, voditeljica odjela za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskľbe - prisutna
29.lipnja 2018.
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G. Jureković je predloŽio sljedeći dnevni ľed

l.

Veriťlciranje zapisnika

s

18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne

agencije

2.
3.

Prijedlog Izvješća o radu Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije za2017. godinu

Pńjedlog lzvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 20|7.
godinu

4.
5.

Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata i načinu końštenja viška prihodaiz201'7. godine

6.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o tržištuelektrične eneľgije

7.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt pńjedloga Zakona o izmjenama
Zakona o obnovlj ivim izvorima energij e i visokoučinkovitoj kogeneraciji

8.

Pńjedlog rješenja o zahtjew za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektńčne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus trgovačkog društva Clip
Bio Plus d.o.o., Svetice 6, Zagreb

i

Pńjedlog odluke o davanju mišljenja na Konačni pńjedlog Zakona o izmjenama
Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

G. Jureković je predloŽio da se dnevni red dopuni točkama 9.

i l0.

i

dopunama

dopunama

koje glase:

9.

Prijedlog rješenja o zahdevu za izd,avaĺje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
električnom energijom trgovačkog društva i-energija d'o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9,
Zagreb

l0.

Prijedlog odluke o iznosu tańfnih stavki za javnu uslugu opskĺbe plinom za razđobljeod l.
kolovoza do 3l. prosinca20l8. tezarazdoblje od l. siječnjado 3l. ožujka 2019.

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

l.
2.
3.
4.
5.

Verificiranje zapisnika s l8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije
Prijedlog |zvješć,a o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za2017. godinu

Pńjedlog Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske ľegulatorne agencije za2017.
godinu
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihodaiz2017. godine

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

6.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o trŽištu električne energije

7.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacľt prijedloga Zakona o izmjenama
Zakona o obnovljivim izvońma energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
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i

dopunama

8.

Prijedlog rješenja o zahdevu za izdavanje rješenja o sdecanju stafusa povlaštenog proizvođača
elektńčne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus trgovačkog društva Clip
Bio Plus d.o.o., Svetice 6,Zagreb

9.

Prijedlog rješenja o zahdew za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
elektńčnom energijom tľgovačkog društva i-energija d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9,
Zagreb

l0.

Prijedlog odluke o iznosu tańfnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom zarazdoblje od l.
kolovozado 3l. prosinca 20l8. tezarazdoblje od l. siječnjado 3l. oŽujka 2019.

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jurekovic - za

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

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

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA s l8. SJEDNICE UPRAV|ĺoG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s l8. sjednice

Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije.

Utvrđenoje da zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 18
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s l8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 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

2. PRIJEDLOG IZVJESCA O RADU HRVATSKE ENERGETSKE
AGENCIJE ZA

2017 .

GODINU

REGULATORNE

G. Jureković,jepozvao g. Klepu daobraz|oži točku dnevnog reda, nakon čegaje provedena ľasprava.
G. Jureković je zakljuěio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Donosi se lzvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za20l7. godinu.

318

Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatome agencije za 2017. godinu uputit će se u daljnji
postupak Hrvatskom saboru.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za

mľ. sc. Sonja Tomašió Škevin - za
dľ. sc. Dalibor Pudić, - za
dr. sc. Nikola Vištica - za

3. PRIJEDLoG IZVJEŠĆAo

osTvARENJU PRoRAčUNA

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA

2017.

GODINU

HRVATSKE

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

c.

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

ODLUKA
Donosi se Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za20l7. godinu.
Izvješće o ostvarenju proľačuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za2017. godinu uputit će
se u daljnji postupak Hrvatskom saboru.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

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

4. PRIJEDLoG oDLUKE o RASPoDJELI REZULTATA I NAčINU KoRIŠTENJA
VIŠKAPRIHoDA IZ

2017.

GoDINE

G. Jureković je pozvao gđuGarašić 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
Hrvatska energetska regulatoma agencija (dalje: HERA) ostvarila je u 20l7. godini višak prihoda
poslovanja u iznosu od 4.04l '099,9l kn (vidljiv na računu 922ll) i manjak pľihoda od nefinancijske
imovine u íznosu od 262.713,77 kn (vidljiv na računu 92222) iskazanih u bruto bilanci HERA-e na
dan 3 l. prosinca 2017.
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Višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.04l.099,9l kn ostvaren je zbog neutrošenih ostvarenih
namjenskih sredstava za koja sukladno članku 45. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za

20|7. ne postoji obveza uplate u drŽavni proračun. Manjak pńhoda neťrnancijske imovine u iznosu
od 262.713,77 kn ostvaren je kao rezultat nabave nefinancijske imovinę za obavljanje rędovne
djelatnosti iz namjenskih prihoda.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od262.713,77 kn pokriva se u potpunosti iz viška
poslovanja.

Višak prihoda poslovanja nakon pokrivanja manjka nefinancijske imovine u iznosu od 3.778.386,14
kn koristit će se za ťrnanciranje osnovne djelatnosti.
Zadužuje se SluŽba
knjigama HERA-e.

za zajedničke poslove Za provedbu odgovarajućih knjiŽenja u

poslovnim

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa
g. Tomislav Jureković - za

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudü, - za
dr. sc. Nikola Vištica - za

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MISLJENJA NA KONACNI PRTJEDLOG
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI
ENERGETS KIH DJELATNOSTI

G. Jureković, je pozvao gđuHudobec da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
ľasprava.

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

ODLUKA
Daje se Mišljenje na Konačni pńjedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji
energetskih djelatnosti, kojega je Ministaľstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj
energetskoj ľegulatornoj agenciji aktom klasa:3l0-02ll8-0l/0l, urbľoj: 5l7-l3-l-l-2ltl8l-l8-55,
od 20. lipnja 2018.
Navedeni prijedlog 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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6. PRIJEDLoG oDLUKE o DAVANJU MIŠLJENJA NA KoNAČNI PRIJEDLoG
zAKoNA o IZMJENAMA I DoPUNAMA ZAKoNA o ľnŽIŠTUELEKTnlČľn
ENERGIJE

G. Jurekovié je pozvao gđuHutter da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.

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

ODLUKA
Daje se MiŠIjenjena Konačni pńjedlog Zakona o izmjenama i dopunamaZakona o tržištuelektľične
energije, kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj energetskoj
regulatornoj agenciji aktom klasa: 310-02118-01/01, urbroj: 517-13-1-l-Zll l8l-18-56, od 20. lipnja
201 8.

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

7. PRIJEDLoG oDLUKE o DAVANJU MIŠLJENJA NA NACRT

PRIJEDLoGA
ZAKONA O IZVTJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA
ENERGIJE I VIsoKoUčINKovtToJ KoGENERACIJI

G. Jureković, je pozvao g. Wagmanna i g. Zmijarevića da obrazlože točku dnevnog ľeda, nakon čega
je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspľavu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeóa:

ODLUKA
Daje se Mišljenje na Nacľt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim
izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

dostavilo Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji aktom klasa: 0ll-02118-01/01, urbroj: 517-13l-3lll88-18-1, od 19. lipnja 2018.
Navedeni pńjedlog usvojen je s pet glasova.

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

618

8.

PRIJEDLOG RJEŠENJAo Z^HTJEVIJ zA IZDAVANJE RJEŠENJA o STJECANJU

STATUSA PoVLAŠTENoG PRoIZvoĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE zA
PoSTRoJENJE BIoPLINsKo PosTRoJENJE CLIP BIo PLUs TRcovłčroc
onuŠľvłCLIP BIo PLUS D.o.o., svETIcE ó, ZAGREB

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića 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
odobrava se zahtjev za izđavanjerješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične
energije iz postĄenja koja koristę obnovljive izvore energije i kogeneraciju tľgovačkogdruštva Clip
Bio Plus d.o.o. za usluge, Svetice 6,Zagreb, MBS: 080990882, OIB: 91899725825.
Trgovačko društvo Clip Bio Plus d.o.o. za usluge, Svetice 6, Zagreb, MBS: 080990882, oIB:
9|899725825, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje elektńčne energije na postrojenju za
proizvodnju elektńčne energije pod nazivom: Bioplinsko postrojenje Clip Bio Plus.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Juľeković - za
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Daliboľ Pudić _ za
dr. sc. Nikola Vištica - za

g. PRIJEDLoG RJEŠENJA o ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DoZvoLE zA

oBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNoSTI OPSKRBE ELEKTRIčľoľrĺ
ENERGIJoM TRGovAčxoc DRUŠTVAI_ENERGIJA D.o.o., RoBERTA
FRANGEŠAMIHANoVIĆA

9,

ZAGREB

G. Jurekovii, je pozvao gđuHudobec da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
rasprava.

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

RJEŠENJE
Trgovačkom društvu i-energija društvo s ograničenom odgovornošću za opskľbu energijom, Roberta
Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, MBS: 081175105, oIB: 75482265150, izdaje se dozvola za
obavljanje energetske djelatnosti opskrbe elektńčnom energijom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje
se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Daliboľ Pudić, - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
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10.

PRIJEDLoG oDLUKE o IZNosU TARIF}ĺIH sTAvKI ZA JAVI\ĺU USLUGU
OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2018.
TE ZARAZDoBLJE oD t. SIJEČNJA Do 31. oŽUJKA 20tg.

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloŽi točku dnevnog ľeda, nakon čega je

provedena

rasprava.

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

ODLUKA
Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od l.
kolovoza do 3 l . prosinca 2018. te za razdoblje od l . siječnja do 3l . ožujka 2019.
Odluka o iznosu tarifrrih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od l. kolovoza do 31.
prosinca 2018. te za razdoblje od l. siječnja do 3l. oŽujka 20|9. objavit će se u ,,Narodnim
novinama".
Navedeni prijedlog usvojen je s pet glasova.
g. Tomislav Jureković - za

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin - za
dľ. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica _ za
mr. sc. Željko Vrban - za
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Ivan Kezele, dipl. iur.
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