P/117875

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-01/19-06/3
URBROJ: 371-06-19-3
Zagreb, 8. veljače 2019.

ZAPISNIK
s 3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane
8. veljače 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10,30 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća
mr. se. Šonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
dr. se. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća
dr. se. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - prisutan pod točkama 1., 6. i 7.
mr. se. Željko Vrban, član Upravnog vijeća
Odsutni članovi Upravnog vijeća:
dr. se. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - opravdano odsutan pod točkama 2. - 5. i 8. - 18.
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu
Ostali prisutni:
mr. se. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dr. se. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1.-5. i
14.
g. Goran Babić, v.d. direktora Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 1. i 6. - 9.
mr. se. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 10. 18.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1.

Verificiranje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o
prekograničnom redispečingu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb
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3.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini trgovačkog
društva EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Mlinarska ulica 14, Glina

4.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje HE Zavrelje trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

5.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje HE Zakučac trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

6.

Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.
travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

7.

Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1.
travnja 2019. do 31. ožujka 2020.

8.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata trgovačkog društva PRVO PLINARSKO DRUŠTVO
d.o.o., Gospodarska zona 13, Vukovar

9.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta NAFTNI TERMINALI
FEDERACIJE d.o.o., Trg kralja Tomislava 2, Ploče

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje toplinske energije energetskog subjekta VARTOP d.o.o., Stanka Vraza 6,
Varaždin
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/41, urbroj: 371-01/15-07, od 23.
studenoga 2015., trgovačkog društva BE-TO KARLOVAC d.o.o., Oranice 11, Zagreb
12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Popovac trgovačkog društva
ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
13. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Vinka trgovačkog društva
ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
14. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Gradec trgovačkog društva
ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
G. Jureković je predložio da se s dnevnog reda briše točka 14. koja glasi:
14. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Gradec trgovačkog društva
ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
te da se na dnevni red dodaju točke 14. - 18. koje glase:
14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva GEOEN d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb
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15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Geotermalna elektrana "Velika 1" trgovačkog društva
GEOEN d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb
16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o.,
Ulica hrvatskog proljeća 3, Bjelovar
17. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom trgovačkog društva BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Ulica
hrvatskog proljeća 3, Bjelovar
18. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje 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
Nadalje, g. Jureković je predložio da točke 6. i 7. zamijene redoslijed, tako da točka 6. postane
točka 7., a točka 7. da postane točka 6.
Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
1.

Verificiranje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o
prekograničnom redispečingu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb

3.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini trgovačkog
društva EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Mlinarska ulica 14, Glina

4.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje HE Zavrelje trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

5.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje HE Zakučac trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

6.

Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1.
travnja 2019. do 31. ožujka 2020.

7.

Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.
travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

8.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata trgovačkog društva PRVO PLINARSKO DRUŠTVO
d.o.o., Gospodarska zona 13, Vukovar

9.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta NAFTNI TERMINALI
FEDERACIJE d.o.o., Trg kralja Tomislava 2, Ploče
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10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje toplinske energije energetskog subjekta VARTOP d.o.o., Stanka Vraza 6,
Varaždin
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/41, urbroj: 371-01/15-07, od 23.
studenoga 2015., trgovačkog društva BE-TO KARLOVAC d.o.o., Oranice 11, Zagreb
12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Popovao trgovačkog društva
ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
13. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Vinka trgovačkog društva
ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva GEOEN d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb
15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Geotermalna elektrana "Velika 1" trgovačkog društva
GEOEN d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb
16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Ulica
hrvatskog proljeća 3, Bjelovar
17. Prijedlog iješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom trgovačkog društva BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Ulica
hrvatskog proljeća 3, Bjelovar
18. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje 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
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
dr. se. Nikola Vištica - za
mr. se. Željko Vrban - za

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 2. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 2. sjednici
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
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Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je
jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
dr. se. Nikola Vištica - za
mr. se. Željko Vrban - za

2.

PRIJEDLOG
ODLUKE
O
ZAHTJEVU
ZA
DAVANJE
PRETHODNE
PREKOGRANIČNOM
SUGLASNOSTI
NA
PRIJEDLOG UGOVORA
O
REDISPEČINGU
ENERGETSKOG
SUBJEKTA
HRVATSKI
OPERATOR
PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna 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
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Ugovora o prekograničnom redispečingu između
energetskih subjekata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Proizvodnja d.o.o. za 2019.
godinu kojeg je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dopisima broj i znak: 33/6527/18DVV, od 21.
prosinca 2018. i broj i znak: 33/456/19DVT, od 25. siječnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

3.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE MHE FAJEROV MLIN NA RIJECI
GLINI TRGOVAČKOG DRUŠTVA EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK D.O.O.,
MLINARSKA ULICA 14, GLINA

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
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RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Mlinarska ulica 14, Glina, MBS: 081047671, OIB: 81995523959, za produženje
važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa:
UPI 034-02/15-30/52, urbroj: 371-01/15-05 od 23. prosinca 2015., za postrojenje naziva MEIE
Fajerov mlin na rijeci Glini, grupe postrojenja l.b. hidroelektrane iz Pravilnika o korištenju
obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne novine", broj 88/12).
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/52, urbroj: 371-01/15-05 od 23. prosinca 2015., produžuje se na razdoblje od 24 mjeseca,
koje se računa od 24. prosinca 2018.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Skevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

4.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O
STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE HE ZAVRELJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA HEPPROIZVODNJA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
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 proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079.
Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, obavljat će energetsku djelatnost
proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom:
Hidroelektrana Zavrelje.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za
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5.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O
STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE HE ZAKUČAC TRGOVAČKOG DRUŠTVA HEP
PROIZVODNJA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
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 proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079.
Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb, 080434256, OIB: 09518585079, obavljat će energetsku djelatnost
proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: HE
Zakučac.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

6.

PRIJEDLOG
ODLUKE
O
ODREĐIVANJU
OPSKRBLJIVAČA
NA
VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2019. DO
31. OŽUJKA 2020.

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
Zaključeno je da će se obrazloženje prijedloga odluke izmijeniti u s skladu s prijedlozima iznesenim
u raspravi.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, Grada Vukovara 37,
Zagreb, određuje se za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019.
do 31. ožujka 2020. tijekom kojega je dužan prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge
koji ga odaberu.
Premija, odnosno fiksni dio referentne cijene, po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina
prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke,
određuje se u iznosu od 0,0437 kn/kWh.
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Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan je u razdoblju iz točke 1. izreke ove Odluke
primijeniti minimalne ugovorne uvjete za prodaju plina opskrbljivačima u obvezi javne usluge
objavljene u sklopu dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu
plina, pod točkama od 5.2 do 5.8. u Poglavlju III Osnove za isključenja ponuditelja i dokumenti
kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, kojeg je Hrvatska energetska
regulatoma agencija provela u razdoblju od 25. siječnja 2019. do 5. veljače 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
dr. se. Nikola Vištica - za
mr. se. Zeljko Vrban - za

7.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU
OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2019.
TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2020.

G. Jureković je pozvao g. Babica 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 Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja
do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31.
prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. objavit će se u „Narodnim
novinama61.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
dr. se. Nikola Vištica - za
mr. se. Željko Vrban - za

8.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA NAFTE I
NAFTNIH DERIVATA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PRVO PLINARSKO DRUŠTVO
D.O.O., GOSPODARSKA ZONA 13, VUKOVAR

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
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G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Trgovačkom društvu PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za uvoz, opskrbu i trgovinu plinom,
Gospodarska zona 13, Vukovar, MBS: 030070559, OIB: 58292277611, izdaje se dozvola za
obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata na razdoblje od 5 (pet) godina
koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

9.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA NAFTE I
NAFTNIH DERIVATA ENERGETSKOG SUBJEKTA NAFTNI TERMINALI
FEDERACIJE D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA 2, PLOČE

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Energetskom subjektu NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. za uskladištenje, špediciju,
vanjski i unutrašnji promet, Trg kralja Tomislava 2, Ploče, MBS: 060148841, OIB: 75346152368,
produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata
registarski broj: 060148841 -0060-15/04-I/08-II/11 na razdoblje od 9 (devet) godina, koje se računa
od 11. siječnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

10.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TOPLINSKE
ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA VARTOP D.O.O., STANKA VRAZA 6,
VARAŽDIN
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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 sljedeće:
RJEŠENJE
Energetskom subjektu VARTOP društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje, upravljanje i
toplinarstvo, Stanka Vraza 6, Varaždin, MBS: 070117395, OIB: 91016122289, produžuje se dozvola
za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije registarski broj: 0701173950691/14 na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 5. veljače 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Skevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

11.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU PRETHODNOG RJEŠENJA
O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE
ENERGIJE, KLASA: UPI 034-02/15-30/41, URBROJ: 371-01/15-07, OD 23.
STUDENOGA 2015., TRGOVAČKOG DRUŠTVA BE-TO KARLOVAC D.O.O.,
ORANICE 11, 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 sljedeće:
RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva BE-TO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i usluge,
Oranice 11, Zagreb, MBS: 081205151, OIB: 75702378024, za promjenu nositelja projekta u
Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/41, urbroj: 371-01/15-07, od 23. studenoga 2015.
U Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/15-30/41, urbroj: 371-01/15-07, od 23. studenoga 2015. umjesto:
nositelja projekta PCC BIOMASA KARLOVAC društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju, trgovinu i usluge, Šarengradska 9, Zagreb, MBS: 080852947, OIB:
10209606816,
označava se trgovačko društvo BE-TO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i usluge,
Oranice 11, Zagreb, MBS: 081205151, OIB: 75702378024.
U ostalom dijelu Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
klasa: UPI 034-02/15-30/41, urbroj: 371-01/15-07, od 23. studenoga 2015., ostaje nepromijenjeno.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
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mr. sc. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
mr. sc. Željko Vrban - za

12.

PRIJEDLOG ODLUKE
O
ZAHTJEVU
ZA DAVANJE
PRETHODNE
SUGLASNOSTI NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA
PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE POPOVAC
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGIJA GRADEC D.O.O., TRG DRAŽENA
PETROVIĆA 3, 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
Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva
Bioplinsko postrojenje POPOVAC, koju je trgovačko društvo Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju,
distribuciju i trgovinu električnom energijom, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, MBS: 080672817,
OIB: 83974943314 zatražilo zahtjevom zaprimljenim 14. siječnja 2019. u Hrvatskoj energetskoj
regulatomoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu
električnom energijom, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, MBS: 080672817, OIB: 83974943314 da,
u slučaju odustajanja od planirane promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti
Hrvatsku energetsku regulatomu agenciju o odustanku.
Nalaže se trgovačkom društvu Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu
električnom energijom, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, MBS: 080672817, OIB: 83974943314 da,
neovisno o postojanju obveze podnošenja zahtjeva za izmjenu rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije, po izvršenim promjenama iz točke 1. ove Odluke, bez
odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatomu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi
odgovarajuću tehničku dokumentaciju (osobito novi Elaborat o ugrađenim mjernim uređajima, koji
će, uz opis nove mjerne opreme i novih shema, sadržavati i opis evidencija kojima će se pratiti
korištenje sušare), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u
elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
mr. sc. Željko Vrban - za

13.

PRIJEDLOG
ODLUKE
O
ZAHTJEVU
ZA
DAVANJE
PRETHODNE
SUGLASNOSTI NA PLANIRANE
PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA
POSTROJENJE
VINKA
PROIZVODNOG
POSTROJENJA
BIOPLINSKO
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGIJA GRADEC D.O.O., TRG DRAŽENA
PETROVIĆA 3, ZAGREB
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G. Jureković je pozvao g. Zmij arevica 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
Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva
Bioplinsko postrojenje VINKA, koju je trgovačko društvo Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju,
distribuciju i trgovinu električnom energijom, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, MBS: 080672817,
OIB: 83974943314 zatražilo zahtjevom zaprimljenim 14. siječnja 2019. u Hrvatskoj energetskoj
regulatomoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu
električnom energijom, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, MBS: 080672817, OIB: 83974943314 da,
u slučaju odustajanja od planirane promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti
Hrvatsku energetsku regulatomu agenciju o odustanku.
Nalaže se trgovačkom društvu Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu
električnom energijom, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, MBS: 080672817, OIB: 83974943314 da,
neovisno o postojanju obveze podnošenja zahtjeva za izmjenu rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije, po izvršenim promjenama iz točke 1. ove Odluke, bez
odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatomu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi
odgovarajuću tehničku dokumentaciju (osobito novi Elaborat o ugrađenim mjernim uređajima, koji
će, uz opis nove mjerne opreme i novih shema, sadržavati i opis evidencija kojima će se pratiti
korištenje sušare), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u
elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Skevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

14.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA GEOEN D.O.O., GAJEVA ULICA 59,
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 sljedeće:
RJEŠENJE
Trgovačkom društvu GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, Gajeva ulica 59, Zagreb, MBS:
080572440, OIB: 38872670168, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje
električne energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Skevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

15.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O
STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE GEOTERMALNA ELEKTRANA "VELIKA 1"
TRGOVAČKOG DRUŠTVA GEOEN D.O.O., GAJEVA ULICA 59, 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 sljedeće:
RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, Gajeva ulica 59, Zagreb, MBS: 080572440, OIB:
38872670168.
Trgovačko društvo GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, Gajeva ulica 59, Zagreb, MBS:
080572440, OIB: 38872670168, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na
postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: Geotermalna elektrana "Velika 1".
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

16.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TOPLINSKE
ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIO ENERGANA BJELOVAR D.O.O.,
ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA 3, BJELOVAR

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 sljedeće:
RJEŠENJE
Trgovačkom društvu BIO ENERGANA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju električne i toplinske energije, distribuciju usluge i trgovinu, Ulica hrvatskog proljeća 3,
13/15

Bjelovar, MBS: 010078866, OIB: 22842839903, izdaje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti proizvodnje toplinske energije na razdoblje od 5 (pet) godina koje se računa od dana
izvrsnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

17.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE TOPLINSKOM
ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIO ENERGANA BJELOVAR D.O.O.,
ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA 3, BJELOVAR

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 sljedeće:
RJEŠENJE
Trgovačkom društvu BIO ENERGANA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju električne i toplinske energije, distribuciju usluge i trgovinu, Ulica hrvatskog proljeća 3,
Bjelovar, MBS: 010078866, OIB: 22842839903, izdaje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti opskrbe toplinskom 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. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za

18.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE 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

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 sljedeće:
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RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva BIO
ENERGANA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne i
toplinske energije, distribuciju usluge i trgovinu, Ulica hrvatskog proljeća 3, Bjelovar, MBS:
010078866, OIB: 22842839903.
Trgovačko društvo BIO ENERGANA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju električne i toplinske energije, distribuciju usluge i trgovinu, Ulica hrvatskog proljeća 3,
Bjelovar, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za
proizvodnju električne energije pod nazivom: BIOENERGANA BJELOVAR I.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
mr. se. Željko Vrban - za
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Završeno u 12,40 sati.

