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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/19-05/18
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 1. listopada 2019.

ZAPISNIK
s 21. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane
1. listopada 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. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća
mr. se. Željko Vrban, član Upravnog vijeća

Odsutni članovi Upravnog vijeća:
dr. se. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - opravdano odsutan

Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu

Ostali prisutni:
mr. se. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 1.-4.
mr. se. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 7.-15.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove
dr. se. Sandra Hutter, voditeljica Odjela za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskrbe - prisutna
pod točkama 1.-6.

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko ukapljenim naftnim plinom energetskog subjekta ISTRABENZ PLINI d.o.o., Pristanište
Podbok 3, Bakar - dio
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4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta BENZIN PERIĆ, d.o.o., Trogirska cesta 1/a,
Trogir
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Zadravec Roberta Zadraveca, Vukanovec
18 c, Macinec

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta EKO - ENERGIJA d.o.o., Ante Starčevića
18, Obrovac

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu sa
proizvodnjom peleta i mogućnošću suspaljivanja mulja trgovačkog društva PREMIUM d.o.o.,
Trg Petra Svačića 3, Karlovac
8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja BPE BIOEL povlaštenog proizvođača BIOEL d.o.o., Velika Maslenjača 46,
Maslenjača
9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Projekt VRBOVSKO 1900 kWe povlaštenog proizvođača VRBOVSKO EKO
ENERGIJA d.o.o., Tvornička 31, Vrbovsko

10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK povlaštenog proizvođača SERVICE
& ENGINEERING INDUSTRV d.o.o., Odvojak Slavka Pančića 3, Malinska
11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje Gudovac povlaštenog proizvođača BIOPLIN GUDOVAC
d.o.o., Gudovac 1/E, Gudovac

12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o.,
Zrinska 2, Crnac
13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 povlaštenog
proizvođača SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagorska 31, Zagreb
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW povlaštenog proizvođača OSILOVAC
d.o.o., Osilovačka 34, Feričanci
15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primame energije za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb povlaštenog
proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

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 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
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3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko ukapljenim naftnim plinom energetskog subjekta ISTRABENZ PLINI d.o.o., Pristanište
Podbok 3, Bakar - dio
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta BENZIN PERIĆ, d.o.o., Trogirska cesta 1/a,
Trogir

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Zadravec Roberta Zadraveca, Vukanovec
18c, Macinec
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta EKO - ENERGIJA d.o.o., Ante Starčevića
18, Obrovac
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu sa
proizvodnjom peleta i mogućnošću suspaljivanja mulja trgovačkog društva PREMIUM d.o.o.,
Trg Petra Svačića 3, Karlovac

8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja BPE BIOEL povlaštenog proizvođača BIOEL d.o.o., Velika Maslenjača 46,
Maslenjača
9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Projekt VRBOVSKO 1900 kWe povlaštenog proizvođača VRBOVSKO EKO
ENERGIJA d.o.o., Tvornička 31, Vrbovsko

10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK povlaštenog proizvođača
SERVICE & ENGINEERING INDUSTRV d.o.o., Odvojak Slavka Pančića 3, Malinska
11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje Gudovac povlaštenog proizvođača BIOPLIN GUDOVAC
d.o.o., Gudovac 1/E, Gudovac
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o.,
Zrinska 2, Crnac
13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 povlaštenog
proizvođača SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagorska 31, Zagreb
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW povlaštenog proizvođača OSILOVAC
d.o.o., Osilovačka 34, Feričanci

15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primame energije za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb povlaštenog
proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:
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1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 20. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 20.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je s četiri
glasa.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA ODABIR OPSKRBLJIVAČA
NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA
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
Pokreće se postupak za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja
2020. do 31. ožujka 2021.

Dokumentacija za javni natječaj za prikupljanje ponuda za odabir opskrbljivača na veleprodajnom
tržištu plina objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije, a obavijest
o otvaranju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu
plina objavit će se u "Narodnim novinama" i u Službenom listu Europske unije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI
TRGOVINE NA VELIKO
UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM ENERGETSKOG SUBJEKTA ISTRABENZ PLINI
D.O.O., PRISTANIŠTE PODBOK 3, BAKAR - DIO
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 ISTRABENZ PLINI proizvodnja i distribucija industrijskih plinova d.o.o.,
Pristanište Podbok 3, Bakar-dio, MBS: 040055842, OIB: 98426608580, produžuje se dozvola za
obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom, registarski broj:
040055842-0677/13-1/16, na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 20. listopada 2019.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA BENZIN PERIĆ, D.O.O., TROGIRSKA
CESTA 1/A, TROGIR
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 BENZIN PERIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim
derivatima, Trogirska cesta 1/a, Trogir, MBS: 060162799, OIB: 60379012458, produžuje se dozvola
za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, registarski broj:
060162799-0774/16, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 8. rujna 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA
PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA
KORIŠTENJA
PROIZVODNOG
POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA ZADRAVEC ROBERTA ZADRAVEĆA,
VUKANOVEC 18C, MACINEC
G. Jureković je pozvao gđu Hutter 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
„Sunčana elektrana Zadravec“, koju je Robert Zadravec, Vukanovec 18c, Macinec, OIB:
00538944088, zatražio zahtjevom zaprimljenim 10. rujna 2019. u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj
agenciji.
Nalaže se Robertu Zadravcu, Vukanovec 18c, Macinec, OIB: 00538944088, da, u slučaju odustajanja
od planirane promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku
regulatomu agenciju o odustanku.

Nalaže se Robertu Zadravcu, Vukanovec 18c, Macinec, OIB: 00538944088, 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, i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14,
Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu see-ooesko@hera.hr, prema uputama dostupnim na
intemetskoj stranici https://www.hera.hr/hr/html/odgovori_ppee.html.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA EKO - ENERGIJA D.O.O., ANTE
STARČEVIĆA 18, OBROVAC
G. Jureković je pozvao gđu Hutter 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 EKO - ENERGIJA projektiranje, proizvodnja i trgovina d.o.o., Ante
Starčevića 18, Obrovac, MBS: 040108777, OIB: 08117207181, produžuje se dozvola za obavljanje
energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, registarski broj: 040108777-0717/14, na
razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 16. prosinca 2019.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O
STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE KOGENERACIJSKO POSTROJENJE
NA BIOMASU SA PROIZVODNJOM PELETA I MOGUĆNOŠĆU SUSPALJIVANJA
MULJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PREMIUM D.O.O., TRG PETRA SVAČIĆA 3,
KARLOVAC
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 PREMIUM društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg Petra Svačića 3, Karlovac, MBS: 020039087, OIB: 82664917529,
za produženje važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije, klasa: UPI 034-02/15-30/79, urbroj: 371-01/15-04, od 23. prosinca 2015., za postrojenje
naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu sa proizvodnjom peleta i mogućnošću suspaljivanja
mulja, grupe postrojenja l.d.ii. elektrane na krutu biomasu, isključujući komunalni otpad - elektrane
na biomasu instalirane snage veće od 300 kW do uključivo 1 MW iz Pravilnika o korištenju
obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine41, broj 88/12).

Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/79, urbroj: 371-01/15-04, od 23. prosinca 2015., produžuje se na razdoblje od 24 mjeseca,
koje se računa od 24. prosinca 2018.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BPE BIOEL POVLAŠTENOG
PROIZVOĐAČA BIOEL D.O.O., VELIKA MASLENJAČA 46, MASLENJAČA
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 BPE BIOEL za 2018.
godinu određuje se u iznosu 53,9 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA PROJEKT VRBOVSKO 1900
KAVE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA VRBOVSKO EKO ENERGIJA D.O.O.,
TVORNIČKA 31, VRBOVSKO
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 Projekt VRBOVSKO 1900
kWe za 2018. godinu određuje se u iznosu 55,9 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA KOGENERACIJSKO
POSTROJENJE 60 KW I SUŠARE - ZRK POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SERVICE
& ENGINEERING INDUSTRV D.O.O., ODVOJAK SLAVKA PANČIĆA 3, MALINSKA
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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje
60 kW i sušare - ZRK za 2018. godinu određuje se u iznosu 57,9 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE
GUDOVAC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOPLIN GUDOVAC D.O.O.,
GUDOVAC 1/E, GUDOVAC
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 Bioplinsko postrojenje Gudovac
za 2018. godinu određuje se u iznosu 52,9 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA ELEKTRANA NA BIOPLIN
CRNAC 1 POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BR BIOPLIN CRNAC 1 D.O.O., ZRINSKA
2, CRNAC
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 Elektrana na bioplin Crnac
1 za 2018. godinu određuje se u iznosu 55,6%.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA PLINIFIKACIJSKO
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU BELIŠĆE 1 POVLAŠTENOG
PROIZVOĐAČA SENSE ESCO BELIŠĆE D.O.O., ZAGORSKA 31, 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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja Plinifikacijsko kogeneracijsko
postrojenje na biomasu Belišće 1 za 2018. godinu određuje se u iznosu 52,3%.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE
OSILOVAC 999 KW POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA OSILOVAC D.O.O.,
OSILOVAČKA 34, FERIČANCI
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 Bioplinsko postrojenje
Osilovac 999 kW za 2018. godinu određuje se u iznosu 54,8 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UŠTEDE PRIMARNE ENERGIJE ZA
2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA KOMBI KOGENERACIJSKI BLOK
L SNAGE 100 MWE/80MWT U TETO ZAGREB POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
HEP-PROIZVOĐNJA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, 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:
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RJEŠENJE
Ušteda primame energije (UPE) u postrojenju naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100
MWe/80MWt u TETO Zagreb za 2018. godinu iznosi 0,201.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

Završeno u 12,45 sati.
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