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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-01/19-05/16
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 30. kolovoza 2019.

ZAPISNIK
s 19. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane
30. kolovoza 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. sc. Šonja Tomašić Skevin, 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 Zrinka Spiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu

Ostali prisutni:
mr. se. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1.-7.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 5. - 7.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 8. -11.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom
energijom za razdoblje od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019. za energetski subjekt HEP
ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za
razdoblje od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019. za energetski subjekt HEP ELEKTRA
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
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4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Atlantska plovidba, trgovačkog društva
LUMISS d.o.o., Vukovarska 9, Dubrovnik

5. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o uvjetima
za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko biogorivom energetskog subjekta ADRIA OIL d.o.o., Spinčići 38, Kastav

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta AUTOPRIJEVOZNIK KLJAJIĆ d.o.o.,
Ježdovečka 118 B, Ježdovec
8. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske
energije
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica
Rudolfa Fizira 1, Velika Gorica

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom trgovačkog društva Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica Rudolfa
Fizira 1, Velika Gorica
11. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Landia-Gradina trgovačkog društva LAND IA d.o.o.,
Vukovarska 27, Tordinci
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 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom
energijom za razdoblje od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019. za energetski subjekt HEP
ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za
razdoblje od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019. za energetski subjekt HEP ELEKTRA
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Atlantska plovidba, trgovačkog društva
LUMISS d.o.o., Vukovarska 9, Dubrovnik

5. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o uvjetima
za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko biogorivom energetskog subjekta ADRIA OIL d.o.o., Spinčići 38, Kastav
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta AUTOPRIJEVOZNIK KLJAJIĆ d.o.o.,
Ježdovečka 118 B, Ježdovec

8. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske
energije
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9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica
Rudolfa Fizira 1, Velika Gorica

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom trgovačkog društva Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica Rudolfa
Fizira 1, Velika Gorica
11. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Landia-Gradina trgovačkog društva LANDIA d.o.o.,
Vukovarska 27, Tordinci

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

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

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 18. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 18.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je
jednoglasno.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA
ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1.
LISTOPADA 2019. DO 31. PROSINCA 2019. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP
ELEKTRA 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 sljedeća:

ODLUKA
Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje
iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom („Narodne novine11, broj 20/19),
za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1.
listopada 2019. do 31. prosinca 2019., iznose kako slijedi:
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Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENvt

ENnt

Visoki napon

0,6920

0,4070

Srednji napon
Plavi
Bijeli
Niski
Crveni
napon
Žuti
(javna rasvjeta)

0,6726

0,3956

0,7534
0,6572

0,4432
0,3866

ENjt

0,6562

0,5135

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENjt

ENvt

ENnt

Visoki napon

0,7861

0,4624

Srednji napon
Plavi

0,7640

0,4494

0,8559
0,7466

0,5035
0,4392

Bijeli
Niski
Crveni
naponi --------------------Žuti
(javna rasvjeta)

0,7454

0,5834

Iznos tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom iz točke 1. izreke ove Odluke
Hrvatska energetska regulatoma agencija donijet će posebnom odlukom koja će se objaviti u
„Narodnim novinama".

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA 2019. DO 31.
PROSINCA 2019. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP ELEKTRA 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 sljedeća:
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ODLUKA
Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom objavit će se u
„Narodnim novinama14.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE SUNČANA ELEKTRANA ATLANTSKA PLOVIDBA, TRGOVAČKOG
DRUŠTVA LUMISS D.O.O., VUKOVARSKA 9, DUBROVNIK
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 trgovačkog društva LUMISS d.o.o. za proizvodnju, obrtničke usluge, promet
robe, usluge u prometu robe, turizam, projektiranje, vanjskotrgovinski promet i usluge u
vanjskotrgovinskom prometu, Vukovarska 9, Dubrovnik, MBS: 060086380, OIB: 84135539206 za
izdavanje iješenja o izmjeni rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
za postrojenje naziva Sunčana elektrana Atlantska plovidba, koji je Hrvatska energetska regulatoma
agencija zaprimila 27. svibnja 2019.
U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/1231/105, urbroj: 371-01/12-06 od 4. ožujka 2013. umjesto:

lokacija postrojenja: Dubrovačko-neretvanska županija, grad Dubrovnik, k.o. Gruž, k.č.br.
2503, označava se
lokacija postrojenja: Dubrovačko-neretvanska županija, k.o. Čibača, k.č.br. 325/2.
U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/12-31/105, urbroj: 371-01/12-06 od 4. ožujka 2013. ostaje nepromijenjeno.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG UREDBE O
PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA
VELIKO I TRGOVINE S TREĆIM ZEMLJAMA ZA ODREĐENU ROBU
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 sljedeća:
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ODLUKA
Daje se Mišljenje na Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine
na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu, koji je Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta dostavilo Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji aktom KLASA: 01101/19-01/88, URBROJ: 526-05-01-01-01/2-19-1, od 22. srpnja 2019.

Mišljenje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE
DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO
BIOGORIVOM ENERGETSKOG SUBJEKTA ADRIA OIL D.O.O., SPINČIĆI 38,
KASTAV
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 sljedeće:

RJEŠENJE
Energetskom subjektu ADRIA OIL društvo s ograničenom odgovornošću za prodaju naftnih derivata,
Spinčići 38, Kastav, MBS: 040189189, OIB: 03004159051, produžuje se dozvola za obavljanje
energetske djelatnosti trgovine na veliko biogorivom, registarski broj: 040189189-0842/18, na
razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 2. kolovoza 2019.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA AUTOPRIJEVOZNIK KLJAJIĆ D.O.O.,
JEŽDOVEČKA 118 B, JEŽDOVEC
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 AUTOPRIJEVOZNIK KLJAJIĆ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge,
Ježdovečka 118 B, Ježdovec, MBS: 080694792, OIB: 36844759543, produžuje se dozvola za
obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima registarski broj: 0806947920845/18 na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 15. rujna 2019.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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8. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG UREDBE O
DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE
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 Mišljenje na Prijedlog Uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije, koji je
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji aktom
klase: 011-02/18-01/02, urbroja: 517-06-2-1-19-29, od 13. kolovoza 2019.
Mišljenje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TOPLINSKE
ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB
D.D., ULICA RUDOLFA FIZIRA 1, VELIKA GORICA
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 Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica Rudolfa Fizira 1, Velika Gorica,
MBS: 080805299, OIB: 79446233150, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje toplinske energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga
Rješenja.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
TOPLINSKOM
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
OPSKRBE
ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA
ZAGREB D.D., ULICA RUDOLFA FIZIRA 1, VELIKA GORICA
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
Trgovačkom društvu Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica Rudolfa Fizira 1, Velika Gorica,
MBS: 080805299, OIB: 79446233150, 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 jednoglasno.

11. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA
PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA
KORIŠTENJA
PROIZVODNOG
POSTROJENJA LANDIA GRADINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA LANDIA D.O.O.,
VUKOVARSKA 27, TORDINCI
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
Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva
Landia-Gradina, koju je trgovačko društvo LANDIA d.o.o. za usluge i trgovinu, Vukovarska 27,
Tordinci, MBS: 030061308, OIB: 86812953672, zatražilo zahtjevom zaprimljenim u Hrvatskoj
energetskoj regulatomoj agenciji putem elektroničke poruke 1. srpnja 2019. i dopunjenim 21.
kolovoza 2019., odnosno na objedinjavanje obračunskog mjernog mjesta vlastite potrošnje
postrojenja naziva Landia-Gradina (obračunsko mjerno mjesto broj 7718624, priključne snage 55
kW) i obračunskog mjernog mjesta farme muznih krava (obračunsko mjerno mjesto broj 7717850,
priključne snage 160 kW).

Nalaže se trgovačkom društvu LANDIA d.o.o. za usluge i trgovinu, Vukovarska 27, Tordinci, MBS:
030061308, OIB: 86812953672, 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 LANDIA d.o.o. za usluge i trgovinu, Vukovarska 27, Tordinci, MBS:
030061308, OIB: 86812953672, 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, a najkasnije do 30. studenoga 2019. obavijesti Hrvatsku
energetsku regulatomu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi odgovarajuću tehničku
dokumentaciju (osobito novu elektroenergetsku suglasnost, ugovor o korištenju mreže i Elaborat o
ugrađenim mjernim uređajima koji pokazuje izvedeno stanje), 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 jednoglasno.
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Završeno u 11,30 sati.

Zapisničar:
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