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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-01/19-05/2
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 1. ožujka 2019.

ZAPISNIK

s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane
1. ožujka 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 11,00 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća
Zapisničar:

gđa Blaženka Širjan, stručna suradnica za normativu i pravnu potporu
Ostali prisutni:

mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1.-5.
g. Goran Babić, v.d. direktora Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 6. - 9.
gđa Ivana Kristić, ekspert za poslove međunarodne suradnje - prisutna pod točkama 1.-2.
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1.

Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o raskidu
predugovora o priključenju broj 31/14 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
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3.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Odluke o utvrđivanju zahtjeva
za opću primjenu za priključenje kupaca energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

4.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Odluke o utvrđivanju zahtjeva
za opću primjenu za priključenje sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i
istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka energetskog subjekta Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

5.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom trgovačkog društva ADRIA SOL d.o.o., Industrijska zona bb,
Kukuljanovo

6.

Utvrđivanje Prijedloga izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za
transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog
plina i javnu uslugu opskrbe plinom

7.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine plinom energetskog subjekta GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade
11, Ljubljana, Republika Slovenija

8.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta CRODUX DERIVATI DVA
d.o.o., Savska Opatovina 36, Zagreb

9.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
plinom trgovačkog društva BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad

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 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o raskidu
predugovora o priključenju broj 31/14 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

3.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Odluke o utvrđivanju zahtjeva
za opću primjenu za priključenje kupaca energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

4.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Odluke o utvrđivanju zahtjeva
za opću primjenu za priključenje sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i
istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka energetskog subjekta Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

5.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom trgovačkog društva ADRIA SOL d.o.o., Industrijska zona bb,
Kukuljanovo

6.

Utvrđivanje Prijedloga izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za
transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog
plina i javnu uslugu opskrbe plinom

7.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine plinom energetskog subjekta GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade
11, Ljubljana, Republika Slovenija
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8.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta CRODUX DERIVATI DVA
d.o.o., Savska Opatovina 36, Zagreb

9.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
plinom trgovačkog društva BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad

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 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 4. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 4. sjednici
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Zapisnik s 4. 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. sc. Željko Vrban - za

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG SPORAZUMA O RASKIDU PREDUGOVORA O PRIKLJUČENJU BROJ
31/14 ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG
SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

G. Jureković je pozvao gđu Kristić 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

Uskraćuje se prethodna suglasnost na prijedlog Sporazuma o raskidu predugovora o priključenju broj
31/14 kojeg je trgovačko društvo Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,
dostavilo uz dopis broj i znak 32-726/2019. od 30. siječnja 2019.
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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

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
ODLUKE O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA OPĆU PRIMJENU ZA PRIKLJUČENJE
KUPACA 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 odobrenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju zahtjeva za opću primjenu za priključenje
kupaca kojeg je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj
energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise broj i znak: 32-176/19.ŽK, od 11. siječnja 2019. i broj i
znak: 32-921/19.ŽK, od 18. veljače 2019.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, da, u skladu s člankom
6. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih
pravila za priključak kupca, Odluku o utvrđivanju zahtjeva za opću primjenu za priključenje kupaca
objavi na svojoj intemetskoj stranici.
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

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
ODLUKE O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA OPĆU PRIMJENU ZA PRIKLJUČENJE
SUSTAVA ZA PRIJENOS ISTOSMJERNOM STRUJOM VISOKOG NAPONA I
ISTOSMJERNO PRIKLJUČENIH MODULA ELEKTROENERGETSKOG PARKA
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.
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G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Daje se odobrenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju zahtjeva za opću primjenu za priključenje
sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula
elektroenergetskog parka kojeg je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise broj i znak: 32-178/19.ŽK, od 11.
siječnja 2019. i broj i znak: 32-679/19.ŽK, od 4. veljače 2019.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, da, u skladu s člankom
5. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih
pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog
napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka, Odluku o utvrđivanju zahtjeva
za opću primjenu za priključenje sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i
istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka objavi na svojoj intemetskoj stranici.
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

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ADRIA SOL D.O.O., INDUSTRIJSKA ZONA BB,
KUKULJANOVO

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

Trgovačkom društvu ADRIA SOL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Industrijska zona bb,
Kukuljanovo, MBS: 040183309, OIB: 47042943341, izdaje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti trgovine električnom energijom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana
izvrsnosti ovoga Rješenja.
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
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6. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENE METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA CIJENE
NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, DISTRIBUCIJU PLINA,
SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA
I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

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

Utvrđuje se Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport
plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu
uslugu opskrbe plinom.
O Prijedlogu izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina,
distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu
opskrbe plinom provest će se javna rasprava u trajanju od 1. ožujka 2019. do 10. ožujka 2019.
Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina,
distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu
opskrbe plinom objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin - za
dr. sc. Dalibor Pudić - za
dr. sc. Nikola Vištica - za
mr. sc. Zeljko Vrban - za

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM ENERGETSKOG SUBJEKTA GEOPLIN
D.O.O. LJUBLJANA, CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 11, LJUBLJANA, REPUBLIKA
SLOVENIJA

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 GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom, Cesta
Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matični broj: 5025869000, produžuje
se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom, registarski broj: 5025869000754/16, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 23. veljače 2019.
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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 PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.,
SAVSKA OPATOVINA 36, ZAGREB

G. Jureković je pozvao g. Babica da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
Zaključeno je da se u točki 1. izreke prijedloga rješenja razdoblje na koje se izdaje dozvola mijenja s
pet (5) godina na sedam (7) godina.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

RJEŠENJE

Energetskom subjektu CRODUX DERIVATI DVA društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu naftnim derivatima i plinovima, Savska Opatovina 36, Zagreb, MBS: 040022635, OIB:
00865396224, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim
derivatima, registarski broj: 040022635-0090-13/04-I/08-II/11, na razdoblje od 7 (sedam) godina,
koje se računa od 8. travnja 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. Željko Vrban - za

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA
BUTAN PLIN D.O.O., ULICA RIJEKE DRAGONJE 23, NOVIGRAD

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:
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RJEŠENJE

Trgovačkom društvu BUTAN PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu nafte i naftnim
derivatima na veliko i na malo, Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad, MBS: 040173797, OIB:
80051835685, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom na razdoblje od
3 (tri) godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
g. Tomislav Jureković - za
mr. se. Šonja Tomašić Skevin - za
dr. se. Dalibor Pudić - za
dr. se. Nikola Vištica - za
mr. se. Zeljko Vrban - za
Završeno u 12,20 sati.
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