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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-01/19-05/13
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 12. srpnja 2019.
ZAPISNIK
s 16. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane
12. srpnja 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10,00 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
mr. se. Željko Vrban, član Upravnog vijeća

Zapisničar:
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

Ostali prisutni:
dr. se. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1.-13.
mr. se. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 10. 24.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkom 24.
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja
prijenosne mreže 2019. - 2028., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje
razdoblje energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Uvjeta za rad kao pružatelji usluge
ponovne uspostave sustava na ugovornoj osnovi u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU)
2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i
ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava energetskog subjekta Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4. Zagreb
4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Uvjeta za rad kao pružatelji usluge
obrane sustava na ugovornoj osnovi u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 od
24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu
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uspostavu elektroenergetskih sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže
visokog prioriteta koje je utvrdio HOPS u skladu s člankom 11. stavkom 4. točkom (d) i člankom
23. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/2196 energetskog subjekta Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže
koji su na svojim postrojenjima dužni provesti mjere navedene u obveznim uvjetima iz Uredaba
(EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 i (EU) 2016/1447 i/ili iz nacionalnog zakonodavstva te popis
mjera koje moraju provesti ti značajni korisnici mreže, a koje je utvrdio HOPS u skladu s člankom
11. stavkom 4. točkom (c) i člankom 23. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/2196
energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o pravilima dimenzioniranja rezerve za održavanje
frekvencije u skladu s člankom 153. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza
2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog
subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti
količine razmjene i dijeljenja RR-a među sinkronim područjima u skladu s člankom 178. stavkom
1. i člankom 179. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o
uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog subjekta
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti
količine razmjene i dijeljenja FRR-a među sinkronim područjima u skladu s člankom 176.
stavkom 1. i člankom 177. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o
uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog subjekta
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta RP GLOBAL DANILO d.o.o., Bijenička
21, Zagreb
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW, trgovačkog društva ITRS
energija d.o.o., Veliki dol 4 A, Zagreb
12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 2, trgovačkog društva
ITRS energija d.o.o.. Veliki dol 4 A, Zagreb
13. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 3, trgovačkog društva
ITRS energija d.o.o.. Veliki dol 4 A, Zagreb
14. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila o korištenju
registra jamstava podrijetla električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta
energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW trgovačkog društva BIOPLFN
PROIZVODNJA d.o.o., Ulica Dimitrija Demetra 34, Bjelovar
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16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2017. godinu proizvodnog
postrojenja BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 povlaštenog proizvođača BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec
17. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 povlaštenog proizvođača BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec
18. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2017. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinska elektrana Orehovec povlaštenog proizvođača BIOPLINSKA
ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o.. Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec
19. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinska elektrana Orehovec povlaštenog proizvođača BIOPLINSKA
ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec
20. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase povlaštenog
proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška
21. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplin Kućanci povlaštenog proizvođača MIAGRO ENERGO d.o.o., Ribnjak,
Stjepana Radića 1, Našice
22. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje Orlovnjak povlaštenog proizvođača Farma muznih krava
Orlovnjak d.o.o., Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac
23. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT trgovačkog
društva ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
24. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva NAVIS SUPPLEMENTUM d.o.o., Kralja
Zvonimira 119, Solin.
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 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Desetogodišnjog plana razvoja
prijenosne mreže 2019. - 2028., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje
razdoblje energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Uvjeta za rad kao pružatelji usluge
ponovne uspostave sustava na ugovornoj osnovi u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU)
2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i
ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava energetskog subjekta Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Uvjeta za rad kao pružatelji usluge
obrane sustava na ugovornoj osnovi u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 od
24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu
uspostavu elektroenergetskih sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb
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5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže
visokog prioriteta koje je utvrdio HOPS u skladu s člankom 11. stavkom 4. točkom (d) i člankom
23. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/2196 energetskog subjekta Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže
koji su na svojim postrojenjima dužni provesti mjere navedene u obveznim uvjetima iz Uredaba
(EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 i (EU) 2016/1447 i/ili iz nacionalnog zakonodavstva te popis
mjera koje moraju provesti ti značajni korisnici mreže, a koje je utvrdio HOPS u skladu s člankom
11. stavkom 4. točkom (c) i člankom 23. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/2196
energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o pravilima dimenzioniranja rezerve za održavanje
frekvencije u skladu s člankom 153. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza
2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog
subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti
količine razmjene i dijeljenja RR-a među sinkronim područjima u skladu s člankom 178. stavkom
1. i člankom 179. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o
uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog subjekta
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti
količine razmjene i dijeljenja FRR-a među sinkronim područjima u skladu s člankom 176.
stavkom 1. i člankom 177. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o
uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog subjekta
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta RP GLOBAL DANILO d.o.o., Bijenička
21, Zagreb
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW, trgovačkog društva ITRS
energija d.o.o.. Veliki dol 4 A, Zagreb
12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 2, trgovačkog društva
ITRS energija d.o.o., Veliki dol 4 A, Zagreb
13. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 3, trgovačkog društva
ITRS energija d.o.o., Veliki dol 4 A, Zagreb
14. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila o korištenju
registra jamstava podrijetla električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta
energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW trgovačkog društva BIOPLIN
PROIZVODNJA d.o.o., Ulica Dimitrija Demetra 34, Bjelovar
16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2017. godinu proizvodnog
postrojenja BIOPLIN ARA ORGANICA KALNIK 1 povlaštenog proizvođača BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec
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17. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 povlaštenog proizvođača BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec
18. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2017. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinska elektrana Orehovec povlaštenog proizvođača BIOPLINSKA
ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec
19. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinska elektrana Orehovec povlaštenog proizvođača BIOPLINSKA
ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec
20. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase povlaštenog
proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška
21. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplin Kućanci povlaštenog proizvođača MIAGRO ENERGO d.o.o.. Ribnjak,
Stjepana Radića 1, Našice
22. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje Orlovnjak povlaštenog proizvođača Farma muznih krava
Orlovnjak d.o.o., Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac
23. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT trgovačkog
društva ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o.. Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
24. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva NAVIS SUPPLEMENTUM d.o.o., Kralja
Zvonimira 119, Solin.
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 15. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 15.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je
jednoglasno.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
DESETOGODIŠNJEG PLANA RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE 2019. - 2028., S
DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE
RAZDOBLJE 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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Nakon provedene rasprave zaključeno je da se obrazloženje odluke, stranica 3/3, treći odlomak od
početka stranice, treba dopuniti tekstom kako slijedi: „ Također, HOPS treba dostavljati i
procijenjene vrijednosti regulirane imovine i amortizacije po godinama, najmanje za sljedeće
promatrano trogodišnje razdoblje. “
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Daje se odobrenje energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4,
Zagreb, na prijedlog Desetogodišnjog plana razvoja prijenosne mreže 2019. - 2028., s detaljnom
razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, kojega je energetski subjekt Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj
agenciji uz dopise broj i znak: 32-4703/18.ŽK, od 27. rujna 2018., broj i znak: 32-655/2019.-ŽK, od
4. veljače 2019., broj i znak: 32-2325/2019.ŽK. od 25. travnja 2019. i broj i znak: 36-2577/19HS, od
23. svibnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
UVJETA ZA RAD KAO PRUŽATELJI USLUGE PONOVNE USPOSTAVE SUSTAVA
NA UGOVORNOJ OSNOVI U SKLADU S ČLANKOM 4. UREDBE KOMISIJE (EU)
2017/2196 OD 24. STUDENOGA 2017. O USPOSTAVLJANJU MREŽNOG KODEKSA ZA
POREMEĆENI POGON I PONOVNU USPOSTAVU ELEKTROENERGETSKIH
SUSTAVA 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 Uvjeta za rad kao pružatelji usluge ponovne uspostave sustava na
ugovornoj osnovi kojeg je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisima broj i znak: 33/5349/18DB, od 31. listopada
2018. i broj i znak: 33/3717/19DVT, od 10. srpnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
UVJETA ZA RAD KAO PRUŽATELJI USLUGE OBRANE SUSTAVA NA UGOVORNOJ
OSNOVI U SKLADU S ČLANKOM 4. UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/2196 OD 24.
STUDENOGA 2017. O USPOSTAVLJANJU MREŽNOG KODEKSA ZA POREMEĆENI
POGON I PONOVNU USPOSTAVU ELEKTROENERGETSKIH SUSTAVA
ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA
D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB
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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 Uvjeta za rad kao pružatelji usluge obrane sustava na ugovornoj
osnovi kojeg je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj
energetskoj regulatomoj agenciji dopisima broj i znak: 33/5347/18DB, od 31. listopada 2018. i broj
i znak: 33/3716/19DVT, od 10. srpnja 2019
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
POPISA ZNAČAJNIH KORISNIKA MREŽE VISOKOG PRIORITETA KOJE JE
UTVRDIO HOPS U SKLADU S ČLANKOM 11. STAVKOM 4. TOČKOM (D) I
ČLANKOM 23. STAVKOM 4. TOČKOM (D) UREDBE (EU) 2017/2196
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 Popisa značajnih korisnika mreže visokog prioriteta i popis uvjeta za
njihovo isključenje i ponovno stavljanje pod napon koje je utvrdio Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb u skladu s člankom 11. stavkom 4. točkom (d) i člankom 23. stavkom
4. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/2196 i dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji
dopisima broj i znak: 33/6056/18DB, od 5. prosinca 2018. i 33/3713/19DVT, od 10. srpnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

6.

PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
POPISA ZNAČAJNIH KORISNIKA MREŽE KOJI SU NA SVOJIM POSTROJENJIMA
DUŽNI PROVESTI MJERE NAVEDENE U OBVEZNIM UVJETIMA IZ UREDABA
(EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 I (EU) 2016/1447 I/ILI IZ NACIONALNOG
ZAKONODAVSTVA TE POPIS MJERA KOJE MORAJU PROVESTI TI ZNAČAJNI
KORISNICI MREŽE, A KOJE JE UTVRDIO HOPS U SKLADU S ČLANKOM 11.
STAVKOM 4. TOČKOM (C) I ČLANKOM 23. STAVKOM 4. TOČKOM (C) UREDBE
(EU)
2017/2196
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:

7/17

ODLUKA
Daje se odobrenje na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže koji su na svojim postrojenjima
dužni provesti mjere navedene u obveznim uvjetima iz uredaba (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 i
(EU) 2016/1447 i/ili iz nacionalnog zakonodavstva te popis mjera koje moraju provesti ti značajni
korisnici mreže, a koje je utvrdio Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. u skladu s člankom 11.
stavkom 4. točkom (c) i člankom 23. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/2196 kojeg je Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj
agenciji dopisima broj i znak: 33/6053/18DB, od 5. prosinca 2018. i broj i znak: 33/3714/19DVT, od
10. srpnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA ZAJEDNIČKI
PRIJEDLOG SVIH OPERATORA PRIJENOSNIH SUSTAVA KONTINENTALNE EUROPE O
PRAVILIMA DIMENZIONIRANJA REZERVE ZA ODRŽAVANJE FREKVENCIJE U SKLADU
S ČLANKOM 153. STAVKOM 2. UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/1485 OD 2. KOLOVOZA 2017.
O USPOSTAVLJANJU SMJERNICA ZA POGON ELEKTROENERGETSKOG PRIJENOSNOG
SUSTAVA 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 Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o
pravilima dimenzioniranja rezerve za održavanje frekvencije u skladu s člankom 153. stavkom 2.
Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon
elektroenergetskog prijenosnog sustava (engl. Ali CE TSOs ’proposal for the dimensioning rules for
FCR in accordance with Article 153(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August
2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation) kojeg je Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji
dopisom broj i znak: 33/3354/19DB, od 17. lipnja 2019.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, na temelju članka
8. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za
pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava, na svojoj intemetskoj stranici objavi Pravila
dimenzioniranja rezerve za održavanje frekvencije u skladu s člankom 153. stavkom 2. Uredbe
Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon
elektroenergetskog prijenosnog sustava.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA ZAJEDNIČKI
PRIJEDLOG SVIH OPERATORA PRIJENOSNIH SUSTAVA KONTINENTALNE
EUROPE O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE GRANIČNIH VRIJEDNOSTI
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KOLIČINE RAZMJENE I DIJELJENJA RR-A MEĐU SINKRONIM PODRUČJIMA U
SKLADU S ČLANKOM 178. STAVKOM 1. I ČLANKOM 179. STAVKOM 1. UREDBE
KOMISIJE (EU) 2017/1485 OD 2. KOLOVOZA 2017. O USPOSTAVLJANJU
SMJERNICA ZA POGON ELEKTROENERGETSKOG PRIJENOSNOG SUSTAVA
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 Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o
metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti količine razmjene i dijeljenja RR-a među sinkronim
područjima u skladu s člankom 178. stavkom 1. i člankom 179. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU)
2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog
sustava (engl. Ali CE TSOs’ proposal for the limits on the amoiint of exchange and sharing of RR
between synchronous areas in accordance with Article 178(1) and Article 179(1) of the Commission
Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission
system operation) kojeg je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dopisom broj i znak: 33/3357/19DB, od 17. lipnja 2019.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, na temelju članka
8. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za
pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava, na svojoj intemetskoj stranici objavi Metodologiju za
određivanje graničnih vrijednosti količine razmjene i dijeljenja RR-a među sinkronim područjima u
skladu s člankom 178. stavkom 1. i člankom 179. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza
2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

9. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA ZAJEDNIČKI
PRIJEDLOG SVIH OPERATORA PRIJENOSNIH SUSTAVA KONTINENTALNE
EUROPE O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE GRANIČNIH VRIJEDNOSTI
KOLIČINE RAZMJENE I DIJELJENJA FRR-A MEĐU SINKRONIM PODRUČJIMA U
SKLADU S ČLANKOM 176. STAVKOM 1. I ČLANKOM 177. STAVKOM 1. UREDBE
KOMISIJE (EU) 2017/1485 OD 2. KOLOVOZA 2017. O USPOSTAVLJANJU
SMJERNICA ZA POGON ELEKTROENERGETSKOG PRIJENOSNOG SUSTAVA
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 Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o
metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti količine razmjene i dijeljenja FRR-a među
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sinkronim područjima u skladu s člankom 176. stavkom 1. i člankom 177. stavkom 1. Uredbe
Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon
elektroenergetskog prijenosnog sustava (engl. Ali CE TSOs’ proposal for the limits on the amount of
exchange and sharing of FRR between synchronous areas in accordance with Article 176(1) and
Article 177(1) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a
guideline on electricity transmission system operation) kojeg je Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dopisom broj
i znak: 33/3355/19DB, od 17. lipnja 2019.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, na temelju članka
8. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za
pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava, na svojoj intemetskoj stranici objavi Metodologiju za
određivanje graničnih vrijednosti količine razmjene i dijeljenja FRR-a među sinkronim područjima
u skladu s člankom 176. stavkom 1. i člankom 177. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od
2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA RP GLOBAL DANILO D.O.O., BIJENIČKA
21, 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
Energetskom subjektu RP GLOBAL DANILO društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj
projekata za proizvodnju energije, Bijenička 21, Zagreb, MBS: 080623315, OIB: 00517045124,
produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, registarski
broj: 080623315-0707/14, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 17. srpnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE FOTONAPONSKA ELEKTRANA 30 KW, TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ITRS ENERGIJA D.O.O., VELIKI DOL 4 A, 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 ITRS energija, društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge. Veliki dol 4 A, Zagreb, MBS: 080984917, OIB: 71511878687, za prijenos prava i
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obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/12-31/96, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013.
U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/1231/96, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., umjesto:
trgovačko društvo ITRS d.o.o. za usluge, Veliki dol 4/a, Zagreb, MBS: 080658220, OIB:
58789054498,
označava se trgovačko društvo ITRS energija, društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge. Veliki dol 4 A, Zagreb, MBS: 080984917, OIB: 71511878687.
U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/12-31/96, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., ostaje nepromijenjeno.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE FOTONAPONSKA ELEKTRANA 30 KW DRINOVCI 2,
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ITRS ENERGIJA D.O.O., VELIKI DOL 4 A, 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 ITRS energija, društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge. Veliki dol 4 A, Zagreb, MBS: 080984917, OIB: 71511878687, za prijenos prava i
obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/12-31/97, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013.
U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/1231/97, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., umjesto:
trgovačko društvo ITRS d.o.o. za usluge, Veliki dol 4/a, Zagreb, MBS: 080658220, OIB:
58789054498,
označava se trgovačko društvo ITRS energija, društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge, Veliki dol 4 A, Zagreb, MBS: 080984917, OIB: 71511878687.
U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/12-31/97, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., ostaje nepromijenjeno.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE FOTONAPONSKA ELEKTRANA 30 KW DRINOVCI 3,
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ITRS ENERGIJA D.O.O., VELIKI DOL 4 A, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića 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
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva ITRS energija, društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge, Veliki dol 4 A, Zagreb, MBS: 080984917, OIB: 71511878687, za prijenos prava i
obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/12-31/98, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013.
U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/1231/98, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., umjesto:
trgovačko društvo ITRS d.o.o. za usluge, Veliki dol 4/a, Zagreb, MBS: 080658220, OIB:
58789054498,
označava se trgovačko društvo ITRS energija, društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge, Veliki dol 4 A, Zagreb, MBS: 080984917, OIB: 71511878687.
U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/12-31/98, urbroj: 371-01/13-04, od 4. ožujka 2013., ostaje nepromijenjeno.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

14. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG PRAVILA O KORIŠTENJU REGISTRA JAMSTAVA PODRIJETLA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 284, 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 Prijedlog Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne
energije, kojega je energetski subjekt Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Ulica grada Vukovara
284, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise klasa: 310-01/14-03/385,
urbroj: 251-544-13-19-12, od 19. lipnja 2019., klasa: 310-01/14-03/385, urbroj: 251-544-13-19-13,
od 26. lipnja 2019., klasa: 310-01/14-03/385, urbroj: 251-544-13-19-14, od 1. srpnja 2019. i klasa:
310-01/14-03/385, urbroj: 251 -544-1319-15, od 11. srpnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
BIOPLINSKO POSTROJENJE "SLATINA" 1 MW TRGOVAČKOG DRUŠTVA
BIOPLIN PROIZVODNJA D.O.O., ULICA DIMITRIJA DEMETRA 34, BJELOVAR
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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
Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
BIOPLIN PROIZVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i izgradnju. Ulica
Dimitrija Demetra 34. Bjelovar, MBS: 080867949, OIB: 36078253086.
Trgovačko društvo BIOPLIN PROIZVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju
i izgradnju. Ulica Dimitrija Demetra 34. Bjelovar. MBS: 080867949, OIB: 36078253086, obavljat će
energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne
energije sa sljedećim karakteristikama:
naziv postrojenja: Bioplinsko postrojenje „Slatina" 1 MW;
grupa postrojenja: l.f.ii. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih kultura te organskih
ostataka i otpada biljnog i životinjskog podrijetla - elektrane na bioplin instalirane snage
veće od 300 kW iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
(„Narodne novine", broj 88/12);
registarski broj prema Registru projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora
energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača: 36078253086-1109/14;
lokacija postrojenja: Virovitičko-podravska županija, Grad Slatina, k.o. Medinci, k.č.br.
1662/5;
instalirana električna snaga postrojenja: 1 MW;
tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja: Tehnički opis izgrađenog
proizvodnog postrojenja - Bioplinsko postrojenje „Slatina" 1 MW, koji je 6. svibnja
2019. izradio Aleksandar Sandić;
datum izgradnje i početak rada proizvodnog postrojenja: po izvršnosti Rješenja o
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.
Ovo Rješenje izdaje se na razdoblje od 25 godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2017. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINARA ORGANICA
KALNIK 1 POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1
D.O.O., SVETI PETAR OREHOVEC 135, SVETI PETAR OREHOVEC
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
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Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 za 2017. godinu određuje se u iznosu 52,6%.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINARA ORGANICA
KALNIK 1 POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1
D.O.O., SVETI PETAR OREHOVEC 135, SVETI PETAR OREHOVEC
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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 za 2018. godinu određuje se u iznosu 52,6%.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2017. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKA ELEKTRANA
OREHOVEC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOPLINSKA ELEKTRANA
OREHOVEC D.O.O., SVETI PETAR OREHOVEC 97/A, SVETI PETAR OREHOVEC
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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinska elektrana
Orehovec za 2017. godinu određuje se u iznosu 52,9 %.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKA ELEKTRANA
OREHOVEC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOPLINSKA ELEKTRANA
OREHOVEC D.O.O., SVETI PETAR OREHOVEC 97/A, SVETI PETAR OREHOVEC
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
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Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinska elektrana
Orehovec za 2018. godinu određuje se u iznosu 51,3 %.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA
2018.
GODINU
PROIZVODNOG
POSTROJENJA
IZGRADNJA
KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIO MASE
POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SAVA D.O.O., TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1,
STARA GRADIŠKA
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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog
postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase za 2018. godinu određuje se u iznosu 55%.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLIN KUĆANCI
POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MIAGRO ENERGO D.O.O., RIBNJAK, STJEPANA
RADIĆA 1, NAŠICE
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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplin Kućanci za 2018.
godinu određuje se u iznosu 57,4%.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE
ORLOVNJAK POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA FARMA MUZNIH KRAVA
ORLOVNJAK D.O.O., ORLOVNJAK TOVILIŠTE 1, ANTUNOVAC
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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje
Orlovnjak za 2018. godinu određuje se u iznosu 58,2 %.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

23. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA KORIŠTENJA
PROIZVODNOG
POSTROJENJA MTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT TRGOVAČKOG
DRUŠTVA ZAGREBAČKI HOLDING, D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 41,
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
mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT, koju je trgovačko društvo ZAGREBAČKI
HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje
čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Ulica grada
Vukovara 41, Zagreb, MBS: 080042653, OIB: 85584865987, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 7.
lipnja 2019. u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za
javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i
poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, MBS: 080042653, OIB: 85584865987,
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 ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za
javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i
poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, MBS: 080042653, OIB: 85584865987
da, po izvršenim promjenama iz točke 1. ove Odluke, podnese Hrvatskoj energetskoj regulatomoj
agenciji zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, imajući u vidu činjenicu da postrojenje naziva mTEO
MALI
TERMOENERGETSKI OBJEKT za koje je je Hrvatska energetska regulatoma agencija izdala
Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, kasa: UPI 034-02/13-31/14,
urbroj: 371-01/13-10 od 28. studenoga 2013., te Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, kasa: UPI 034-02/14-30/19, urbroj: 371-01/14-10 od 23. prosinca 2014. kojim se
odobrava Zahtjev za promjenu tehničko-tehnoloških značajki i/ili uvjeta korištenja postrojenja mTEO
- MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT na način da se dozvoljava povećanje snage s tadašnjih
2,036 MW na 3 MW, do sada nije imalo izvedeno korištenje toplinske energije niti je podatak o
instaliranoj toplinskoj snazi naveden u prethodno navedenim Rješenjima o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije.
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Nalaže se trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za
javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i
poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, MBS: 080042653, OIB: 85584865987
da uz zahtjev iz točke 3. ove Odluke, Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dostavi
dokumentaciju propisanu člankom 9. stavkom 2. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije ("Narodne novine", broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15),
i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu
oieik-dostava@hera.hr, a najmanje novi:
a. tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja mTEO - MALI TERMOENERGETSKI
OBJEKT,
b. elaborat o ugrađenim mjernim uređajima,
c. godišnji plan proizvodnje izrađen u skladu s člankom 12. Pravilnika za prvu godinu korištenja
proizvodnog postrojenja i prvu cijelu kalendarsku godinu korištenja proizvodnog postrojenja.
Nalaže se trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za
javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i
poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, MBS: 080042653, OIB: 85584865987
da u slučaju iz točke 1. ove Odluke, prilikom ugradnje mjerne opreme posebno vodi računa da se
osigura takva ugradnja mjerne opreme iz koje će biti moguće nedvojbeno utvrditi proizvodnju i
korištenje električne i toplinske energije iz pojedinih postrojenja na lokaciji.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA NAVIS SUPPLEMENTUM D.O.O.,
KRALJA ZVONIMIRA 119, SOLIN
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

Trgovačkom društvu NAVIS SUPPLEMENTUM d.o.o. za opskrbu brodova, Kralja Zvonimira 119,
Solin, MBS: 060353985, OIB: 10242091085, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim derivatima na razdoblje od 1 (jedne) godine, koje se računa od dana
izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

Završeno 13,10 sati
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Sanja Hudobec, dipl. mr.
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