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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: 023 -01 I I 8-061 02
Urbroj: 371-06-18-20
Zagreb,l3. sľpnja 20l8

ZAPISNIK
s 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije odrŽane

l3. srpnja 2018. u prostorijama Hrvatske eneľgetske regulatome agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 13,00 sati

Prĺsutnĺ članovÍ Upravnog vĺjeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeóa
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upľavnog vijeća
dľ' sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća
rnr. sc. Żeljko Vľban, član Upravnog vijeća

odsutnĺ članovĺ Upľavnog vĺjeća:
mr. sc. Sonja Tomašić Skevin, zamjenica pľedsjednika Upravnog vijeća - opravdano odsutna

Zapĺsnĺčar:
gđaZnrlkaŠpíček, voditeljica odjela zanormativu i pravnu potporu

Ostalĺ prĺsutnĺ:
dr' sc. Lahoľko Wagmann, diręktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama2. - 6. i
t2.
g. Goran Babió, v.d. diľektora Sektora zap|in i naftu _ prisutan pod točkom 7.
mr. sc. Zlatko Zmijarcvić,, v.d. direktora Sektora za toplinsku eneľgiju
gđa Sanja Hudobec, direktońca SluŽbę zapravne i kadrovske poslove

G. Jureković je pľedloŽio sljedeći dnevni red:

l. Verificiranje zapisnika s 19. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatome
agencije

2. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih
sustava zajedničkog modela mľeŽe u skladu s člankom l8. Uredbe Komisije (EU) 20l6/17|9
od 26. rujna20l6. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta
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3. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Prijedlog operatora prijenosnih sustava Core regije za
izmjenu ľegionalnog koncepta dugoročnih prava pńjenosa u skladu s člankom 4' stavkom 12.

Uredbe Komisije (EU) 20|6l|719 od26. rujna 20ló. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu
dodjelu kapaciteta

4. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Pńjedlog Metodologije svih operatora pńjenosnih
sustava zajedničkog modela mreŽe u skladu s člankom ó. Uredbe Komisije (EU) 20l7/|485 od'
2.kolovoza2017. o uspostavljanju smjernica Zapogon elektľoenergetskog prijenosnog sustava

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje pľethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti
opskĺbe hľvatskog EES-a za 2017. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4,Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjew za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti
opskľbe u distribucijskom sustavu za 2017. godinu energetskog subjekta HEP - operator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

7 ' Pńjedlog odluke o pokľetanju postupka za određivanje zajamčenog opskrbljivača plinom

8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti pľoizvodnog postľojenja
Bioplinsko postrojenje Bojana povlaštenog proizvođača MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o.
SiŠćani 3 l, Sišćani, za2017. godinu

9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti pľoizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje Bojana 2 povlaštenog proizvođača MoSLAVINA PROIZVODI d.o.o.
Sišćani 3 l, Sišćani, za2017. godinu

l0. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje uěinkovitosti pľoizvodnog postľojenja
Bioplinsko postľojenje Hercegovac povlaštenog proizvođača SLK PROJEKT d.o.o.
Domagojev a I 4, Zagreb, za 2017. godinu

ll. Pńjedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje Slašćak povlaštenog proizvođača oSATINA GRUPA d.o.o., Kralja
Tomislava 9 l, Semelj ci, za 2017. godinu

G. Juľeković je predloŽio da se dnevni red dopuni točkama |2. i 13. koje glase:

12. Prijedlog odluke o davanju dopune Mišljenja na Nacrt pńjedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

13. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o trŽišfu toplinske energije

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

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:

l. Veńficiranje zapisnika s 19' sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencijc

2. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Pńjedlog Metodologije svih operatora pńjenosnih
sustava zajedničkog modela mręže u skladu s ělankom l8. Uredbe Komisije (EU) 20lól1719
od26. rujna 20l6. o uspostavljanju smjernica za dugoľočnu dodjelu kapaciteta

3. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Prijedlog operatora pńjenosnih sustava Coľe regije za
izmjenu ľegionalnog koncepta dugoročnih prava pńjenosa u skladu s člankom 4. stavkom l2.
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Uredbe Komisije (EU) 20 l ó / 17 t9 od 26 ' rujna 20 l ó' o uspostavljanju smjernica za dugoročnu
dodjelu kapaciteta

4. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih
sustava zajedničkog modela mteže u skladu s člankom 6. Uredbe Komisije(EU) 20ilĺląss oa
2. kolovoza2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava

5. Prijedlog odluke o zahtjew za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti
opskľbe hrvatskog EES-a za2Ol7' godinu energetskóg subjekta Hrvatsři opeiator pńjJnosnog
sustava d.o.o., Kupska 4,Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti
opskľbe u distńbucijskom sustavu za 2017. godinu energetskog subjekta HEP - öperatoľ
distribucijskog sustava d.o.o., ulica grada vukovara 37, zageb

7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za određivanje zajamčenog opskrbljivača plinom
8. Prijedlog rješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja

Bioplinsko postrojenje Bojana povlaštenog proizvođača MoSLAVINA PROIZVoDI d.o.o.,
Sišćani 31, Sišćani, za2017. godinu

9. Pńjedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postĄenja
Bioplinsko postĄenje Bojana 2 povlaštenog proizvođača MOSLAVINA PRoIZVoDI d.o.ó.,
Sišćani 3 l, Sišćani , za 2017. godinu

10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje Hercegovac povlaštenog pľoizvođaču śĺ-rc PRoJEKT d.o.ó
Domagojeva 14, Zagreb, za2Ol7. godinu

l l. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje Slašćak povlaštenog pľoizvođača OSATINA GRUpł á.đ.o', r'ulju
Tomislava 91, Semeljoi, za ZOl7. godinu

12. Prijedlog odluke o davanju dopune Mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakonao obnovljivim izvońma energije i visokoučinkovitoi kogeneraciji

l3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o trŽištu toplinske energije

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za
dr. sc' Nikola Vištica - za
mr. Sc. Żetjko Yrban - za

Nakon toga započ'ela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA s 19. SJEDNICE UPRAvI\ĺoG VIJEĆA HRvATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upľavnog vijeća da iznesu pńmjedbe na zapisnik s l9. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
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Utvľđęno je da zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 19.

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik s l9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

g. Tomislav Jureković - za
dr' sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. ŻeljkoYrban - za

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
METoDoLoGIJE SVIH oPERAToRA PRIJENoSNIH sUsTAvA ZAJEDNIČroc
MoDELA MREŽE U sKLADu s čr'łľKoM 18. UREDBE KoMISIJE (EU) 20ĺ^6l|719

OD 26. RUJNA 2016. O USPOSTAVLJANJU SMJERNICA ZA DUGOROCNU
DODJELU KAPACITETA

G. Juľeković, je pozvao g. Wagmanna da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena

rasprava.

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

ODLUKA

Daje se odobrenje na Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih sustava zajedničkog modela
mreže u skladu s člankom l8. Uredbe Komisije (EU) 20l 611719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju

smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta (engl. All TSos' proposal .fo, a common grid model
methodologł in accordance with Article 18 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26

September 20I6 establishing a guideline on forward capaciý allocation) kojeg je Hrvatski operator

prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji

dopisima broj i znak: 3312800/l7DB od 30. lipnja 2017. i broj i znak: 33/2056118D8 od 24. travnja
201 8.

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

4. stavkom l3. Uredbe Komisije (EU) 201ó/l719 od26. rujna2016. o uspostavljanju smjernica za

dugoročnu dodjelu kapaciteta, Metodologiju svih operatora prijenosnih sustava zajedničkog modela

mreže u skladu s člankom l8. Uľedbe Komisije (EU) 20l6117|9 od26. rujna 20ló. o uspostavljanju

smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta objavi na svojoj internetskoj stranici.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. ŻeljkoYrban - za
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PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA NA PRIJEDLOG OPERATORA
PRIJENOSNIH SUSTAVA CORE REGIJE ZA IZMJENU REGIONALNOG
KoNCEPTA DUGoRoČNIH PRAVA PRIJENoSA U sKLADu s člłľxoú-ł.
STAVKOM 12. UREDBE KOMTSIJE (EU) 2016/1719 OD 26, RUJNA 2016. O
USPoSTAVLJANJU SMJERNI C^ zA DUGoRočľu oouELU KAPACITETA

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

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

ODLUKA

Daje se odobľenje na Prijedlog opeľatora prijenosnih sustava Core regije za izmjenu regionalnog
koncepta dugoročnih prava pńjenosa u skladu s člankom 4. stavkom l2. Uredbe romňĺie 1eu;20|6/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapacitetä (engl.
Core CCR TSos' proposal 'foľ ąmendment of the current regionaĺ design o.f long-term transmission
rights bąsed on Article 4(l2) o.f Commission Regulation (EU) 20I6/tĺlo7kojegje Hrvatski operator
pńjenosnog sustava d.o.o.' Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
dopisom broj i znak: 3ó-519Ol17/IA, od 27. studenoga 2017.

NalaŽe se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, u sk|adu s člankom
4. stavkom l3. Uredbe Komisije (EU) 20ló/1719 od26. ruiná zoto. o uspostavljanju smjernica za
dugoročnu dodjelu kapaciteta, Prijedlog opeľatora pńjenosnih sustava Core i"gij" zá izmjenu
regionalnog koncepta dugoľočnih prava pńjenosa u skladu s člankom 4. stavkom 12. Urědbe
Komisije (EU) 20ló/l7l9 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu
kapaciteta objavi na svojoj internetskoj stranici.

Navedeni pńjedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Juľeković - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dľ. sc. Nikola Vištica - za
mľ. Sc. Żeljko Yrban - za

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
METODOLOGIJE svIH OPERATORA PRIJENOSNIH sUsTAvA ZAJEDNIčxoc
MODELA MREŽE U SKLADU S čLANKoM ó. UREDBE KoMIsIJE (EU) 2017lt485OD 2. KOLOVOZA 2017. O USPOSTAVLJANJU SMJERNICA ZA POGON
ELEKTROENERGETSKOG PRIJENOSNOG SUSTAVA

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
ľaspľava.

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

Daje se odobrenje na Prijedlog Metodologije svih operatora pńjenosnih sustava zajedničkog modela
mreže u skladu s člankom 6. Uredbe Komisije (EU) 20l7ll485 od 2. kolovoza 20|7. o
uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (engl. All TSOs' proposal

-fo, o common grid model methodology in accordance with Articles 67(l) and 70(l) oJ'Commission
Regulation (EU) 20I7/I485 of 02 August 20I7 establishing a guideline on electriciĘ transmission
system operation) kojeg je Hrvatski operator pńjenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagľeb dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dopisom broj i znak:331994/l&.BM od 26. veljač'e 20l8.

NalaŽe se Hrvatskom operatoru pńjenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, u skladu s člankom
8. stavkom l. Uľedbe Komisije (EU) 20l7l1485 od 2. kolovoza2017. o uspostavljanju smjernica za
pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava, Metodologiju svih operatora prijenosnih sustava
zajedničkog modela mteŽe u skladu s člankom 6. Uredbe Komisije (EU) 20l7/1485 od 2. kolovoza
2Ol7. o uspostavljanju smjernica za po3on elektroenergetskog pńjenosnog sustava objavi na svojoj
internetskoj stranici.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiľi glasa'

g. Tomislav Jureković - za
dr. sc. Dalibor Pudić' - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. Że|jkoYrban - za

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEW ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA GoDIŠľĺn IZVJEŠĆE o SIGURNoSTI oPSKRBE HRvATsKoG EEs- A ZA
2017. GODINU 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 zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Daje se prethodna suglasnost na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2017.
godinu kojeg je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj
energetskoj regulatornoj agenciji dopisima broJ i znak:3311616118.DS, od29. oŽujka 20l8. i broj i
znak:3312952118.DS, od 14. lipnja 2018.

Navedeni pńjedlog usvojcn jc s čctiń glasa'

g. Tomislav Jureković - za
dr. sc. Daliboľ Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. Że|jko Vrban - za
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6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVT] ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA GODIŠNJE IzvJEŠĆE o sIGURNosTI oPsKRBE U DIsTRIBUcIJsKoM
SUSTAW ZA 2017. GODINU ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP - OPERATOR
DISTRTBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

G. Juľeković je pozvao g. Wagmanna da obrazloŽi toěku dnevnog reda, nakon ěega je provedena
rasprava.

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

ODLUKA

Daje se prethodna suglasnost na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za
2017. godinu kojeg je HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb dostavio Hrvatskoj eneľgetskoj regulatornoj agenciji dopisom broj i znak:4517453/18IR, od
30. svibnja 2018.

Navedeni prijedlog usvojen je s ěetiń glasa.

g. Tomislav Jureković _ za
dr. sc. Dalibor Pudió - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. ŻeljkoYrban - za

7. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA
ZAJAMČENoG oPs KRBLJIVAčA PLINoM

zA oDREĐIVANJE

G. Jureković, je pozvao g. Babića da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.

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

ODLUKA

Pokreće se postupak za određivanje zajaĺnčenog opskľbljivača plinom.

Dokumentacija zajavni natječ,aj za prikupljanje ponuda za odredivanje zajamčenog opskrbljivača
plinom objavit óe se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije, a obavijest o
otvaranju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za određivanje zajamčenog opskrbljivača plinom
objavit ćę se u ''Narodnim novinama'' i u SluŽbenom listu Europske unije.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Juľeković - za
dr. sc. Dalibor Pudić, - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mľ. sc. ŻeljkoYrban - za
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8. PRIJEDLoG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU UKUPNE GoDIŠNJE UčINKovITosTI
PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE BOJANA
PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA MosLAvINA PRoIzvoDI D.o.o., srŠĆłľI lt,
slŠĆłľl, ZA 2017. GoDINU

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

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postĄenja naziva Bioplinsko postrojenje
Bojana za20l7 . godinu određuje se u iznosu 53,66 oÁ.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jurekovrc - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. ŻeljkoYrban - za

g. PRIJEDLoG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU UKUPNE GoDIŠNJE UčINKovITosTI
PROIZVODNOG POSTROJENJA BTOPLINSKO POSTROJENJE BOJANA 2

PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAčA MosLAvINA PRoIzvoD| D.o.o., slŠĆłľl st,
slŠĆłľl, ZA 2017. GoDINU

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

Ukupna godišnja energetska uěinkovitost pľoizvodnog postrojenja naziva ,,Bioplinsko postrojenje
Bojana 2" za20l7. godinu odľeđuje se u iznosu 52,02o/o.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. Że|jko Vľban - za
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10. PRIJEDLoG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU UKUPNE GoDIŠNJE UČINKovITosTI
PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE HERCEGOVAC
PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAČA sLK PRoJEKT D.o.o., DoMAGoJEvA 14,
ZAGREB, ZA 2017. GODINU

G. Jureković, je pozvao g. Zmijarevića da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je pľovedena
rasprava.

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

ODLUKA

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postroj enja naziva ,,Bioplinsko postrojenje
Hercegovac" za20l7. godinu određuje se u iznosu 58,29yo.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
dr. sc. Dalibor Pudió - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. ŻeljkoYrban - za

11. PRIJEDLoG RJEŠENJA o oDREĐIVANJU UKUPNE GoDIŠNJE UčINKovITosTI
PRoIZvoDNoG PoSTRoJENJA BIoPLINsKo PoSTRoJENJE stAŠĆAK
PovLAŠTENoG PRoIzvoĐAčA oSATINA GRUPA D.o.o., KRALJA
TOMISLAVA 91, SEMELJCI, Z^ 2017. GODINU

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

G. Jureković, je zaključio raspraw i dao na glasovanje pńjedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Ukupna godišnja eneľgetska učinkovitost proizvodnog postroj enja naziva Bioplinsko postrojenje
Slašćak za20l7. godinu određuje se u iznosu 8l,98 yo.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. ŻeljkoYrban - za
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12. PRIJEDLoG oDLUKE o DAVANJU DoPUNE MIŠLJENJA NA NACRT
PRIJEDLOGA ZAKONA O TZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
oBNovLJIvIM IZVoRIMA ENERGIJE I vIsoKoUčINKovIToJ
KOGENERACIJI

G. Juľeković, je pozvao g. Wagmanna i g. Zmijarevića da obrazlože točku dnevnog reda, nakon čega
je provedena rasprava.

Zaključeno je da se prijedlog dopune Mišljenja dopuni zadnjim odlomkom koji glasi:

Napominjemo da je HERA u svojem stručnom mišljenju na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti klasa:3l0-34ll8-05/l l7, urbroj: 37l-06-|8-3, od l l.
lipnja 20l8. predloŽila brisanje pojmova: ekonomski opravdana potražnja, korisna toplina, elektńčna
energija íz kogeneracije, ukupna učinkovitost i omjer električne i toplinske energije iz Nacrta
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunam a Zakona o energetskoj učinkovitosti.

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

ODLUKA

Daje se Dopuna Mišljenja na Nacrt pńjedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, klasa: 3l0-03/l8-02l0l, urbroj: 37l-
01 -l 8-3, od 29. lipnja 2018.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

g. Tomislav Jureković - za
dr. sc. Daliboľ Pudić, - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. ŻeljkoYrban - za

13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MISLJENJA NA NACRT PRIJEDLOGA
ZAKoNA o IZMJENAMA I DoPUNAMA ZAKoNA o ľľŽlŠru ToPLINSKE
ENERGIJE

G. Juľeković, je pozvao g. Zmijarevića da obrazloŽi točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.

Prijedlog mišljenja izmijenjen je u skladu sa zaključcima iznesenim u raspravi.

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

ODLUKA

Daje se Mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trŽištu toplinske
energije kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj energetskoj
regulatornoj agenciji elektroničkom poštom od ó. srpnja 2018.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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g. Tomislav Jureković _ za
dr. sc. DďiborPudić _ za
dr. sc. Nikola Vištica _ za
lnr. sc. Željko Vrban _ za

Zaoisničar:

ff'rŁ
ZĺiĺkaŠpičeŁ dipl.

Završeno u 18,30 sati.

Up'ravnog

ť"
lur. dipl. ing.
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