
REPUBLIKA HRVATSKA

ZAPISNIK

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
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1. Verificiranje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt Prijedloga uredbe o udjelu u neto isporučenoj 
električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni 
preuzeti od operatora tržišta električne energije

3. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplinsko postrojenje Bojana povlaštenog proizvođača MOSLAVINA PROIZVODI 
d.o.o., Siščani 31, Siščani

Ostali prisutni:
mr. se. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dr. se. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1.-6.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 7.-11.
mr. se. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 1.-4. 
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

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 Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu

s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane 
28. listopada 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije, 

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 11.00 sati

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/19-05/20
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 28. listopada 2019.
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Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
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organiziranja tržišta plina energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE 
d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
proizvodnje biogoriva energetskog subjekta BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., Težačka međa 2, 
Vukovar

11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
skladištenja biogoriva energetskog subjekta BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., Težačka međa 2, 
Vukovar

4. Prijedlog rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplinsko postrojenje Bojana 2 povlaštenog proizvođača MOSLAVINA 
PROIZVODI d.o.o., Siščani 31, Siščani

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila organiziranja 
tržišta električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE 
d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Solama elektrana Babić Viškovo trgovačkog društva K. M. D. 
BABIĆ d.o.o., Blažići 25/A, Viškovo

7. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. 
travnja 2020. do 31. ožujka 2021.

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja 
nafte i naftnih derivata trgovačkog društva CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Savska Opatovina 
36, Zagreb

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

1. Verificiranje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt Prijedloga uredbe o udjelu u neto isporučenoj 
električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni 
preuzeti od operatora tržišta električne energije

3. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplinsko postrojenje Bojana povlaštenog proizvođača MOSLAVINA PROIZVODI 
d.o.o., Siščani 31, Siščani

4. Prijedlog rješenje o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplinsko postrojenje Bojana 2 povlaštenog proizvođača MOSLAVINA 
PROIZVODI d.o.o., Siščani 31, Siščani

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila organiziranja 
tržišta električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE 
d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Solama elektrana Babić Viškovo trgovačkog društva K. M. 
D. BABIĆ d.o.o., Blažići 25/A, Viškovo



Dnevni red usvojen je jednoglasno.

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

Zaključeno je da se tekst prijedloga mišljenja mijenja u skladu s prijedlozima iznesenim u raspravi.

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
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G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića i g. Wagmanna da obrazlože točku dnevnog reda, nakon čega 
je provedena rasprava.

Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je 
jednoglasno.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA NACRT PRIJEDLOGA UREDBE 
O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH 
PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI 
PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Utvrđeno je da zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 22. 
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 22. sjednice 
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

7. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. 
travnja 2020. do 31. ožujka 2021.

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
skladištenja nafte i naftnih derivata trgovačkog društva CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., 
Savska Opatovina 36, Zagreb

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
organiziranja tržišta plina energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE 
d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
proizvodnje biogoriva energetskog subjekta BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., Težačka međa 2, 
Vukovar

11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
skladištenja biogoriva energetskog subjekta BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., Težačka međa 2, 
Vukovar



ODLUKA

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 
rasprava.

RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 
Bojana 2 za 2018. godinu određuje se u iznosu 50,9 %.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJE O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE 
BOJANA 2 POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O., 
SIŠČANI 31, SIŠČANI

RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 
Bojana za 2018. godinu određuje se u iznosu 50,8 %.

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE 
BOJANA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MOSLAVINA PROIZVODI D.O.O., 
SIŠČANI 31, SIŠČANI

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 
rasprava.

Daje se Mišljenje na Nacrt Prijedloga uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji 
povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta 
električne energije, koji je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj energetskoj 
regulatomoj agenciji aktom klasa: 310-02/18-01/339, urbroja: 517-06-2-2-19-10, od 10. listopada 
2019.



G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
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ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 
Solama elektrana Babić Viškovo, koju je trgovačko društvo K. M. D. BABIĆ, d. o. o. za proizvodnju 
i trgovinu, Blažići 25/A, Viškovo, MBS: 040163135, OIB: 55603613497, zatražilo zahtjevom 
zaprimljenim 16. listopada 2019. u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji.

Nalaže se trgovačkom društvu K. M. D. BABIĆ, d. o. o. za proizvodnju i trgovinu, Blažići 25/A, 
Viškovo, MBS: 040163135, OIB: 55603613497, 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 K. M. D. BABIĆ, d. o. o. za proizvodnju i trgovinu, Blažići 25/A, 
Viškovo, MBS: 040163135, OIB: 55603613497, da, neovisno o postojanju obveze podnošenja 
zahtjeva za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, po 

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 
rasprava.

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 
PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG POSTROJENJA 
SOLARNA ELEKTRANA BABIĆ VIŠKOVO TRGOVAČKOG DRUŠTVA K. M. D. 
BABIĆ D.O.O., BLAŽIĆI 25/A, VIŠKOVO

Zaključeno je da se u točki 1. prijedloga odluke riječi: "dopisom klasa: 310-02/19-01/17, urbroj: 251- 
544-08/1-19-4, od 16. listopada 2019." zamjenjuju riječima: "dopisima klasa: 310-02/19-01/17, 
urbroj: 251-544-08/1-19-4, od 16. listopada 2019. i klasa: 310-02/19-01/17, urbroj: 251-544-08/1- 
19-5, od 28. listopada 2019."

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 
rasprava.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 
PRIJEDLOG PRAVILA ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O., 
ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije kojeg je 
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb dostavio 
Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dopisima klasa: 310-02/19-01/17, urbroj: 251-544-08/1- 
19-4, od 16. listopada 2019. i klasa: 310-02/19-01/17, urbroj: 251-544-08/1-19-5, od 28. listopada 
2019.



Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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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8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE 
ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA CRODUX DERIVATI DVA D.O.O., SAVSKA OPATOVINA 
36, ZAGREB

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA NA VELEPRODAJNOM 
TRŽIŠTU PLINA ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2020. DO 31. OŽUJKA 2021.

Zaključeno je da se obrazloženje prijedloga odluke mijenja u 
raspravi.

skladu s prijedlozima iznesenim u

Energetski subjekt HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, Grada Vukovara 37, 
Zagreb, određuje se za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020. 
do 31. ožujka 2021. tijekom kojega je dužan prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge 
koji ga odaberu.

Premija, odnosno fiksni dio referentne cijene, po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina 
prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, 
određuje se u iznosu od 0,0414 kn/kWh.

Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan je u razdoblju iz točke 1. izreke ove Odluke 
primijeniti minimalne ugovorne uvjete za prodaju plina opskrbljivačima u obvezi javne usluge 
objavljene u sklopu dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu 
plina, pod točkama od 5.2 do 5.8. u Poglavlju III Osnove za isključenja ponuditelja i dokumenti 
kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, kojeg je Hrvatska energetska 
regulatoma agencija provela u razdoblju od 1. do 11. listopada 2019.

izvršenim promjenama iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku 
regulatomu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi odgovarajuću tehničku dokumentaciju 
(osobito novi Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada 
Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr.

mailto:oieik-dostava@hera.hr


izdavanje dozvole

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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Energetskom subjektu BIODIZEL VUKOVAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Težačka 
međa 2, Vukovar, MBS: 030087197, OIB: 25923991936, produžuje se dozvola za obavljanje 
energetske djelatnosti proizvodnje biogoriva, registarski broj: 030087197-0488/09-1/14, na razdoblje 
od 5 (pet) godina, koje se računa od 4. listopada 2019.

Energetskom subjektu HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje 
tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, MBS: 080517130, OIB: 
75801633608, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti organiziranja tržišta plina, 
registarski broj: 080517130-0506/09-1/14, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 10. 
prosinca 2019.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA PLINA 
ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O., 
ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB

RJEŠENJE
Odbija se zahtjev trgovačkog društva CRODUX DERIVATI DVA društvo s ograničenom 
odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, Savska Opatovina 36, Zagreb, MBS: 
040022635, OIB: 00865396224, za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
skladištenja nafte i naftnih derivata.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE BIOGORIVA 
ENERGETSKOG SUBJEKTA BIODIZEL VUKOVAR D.O.O., TEŽAČKA MEĐA 2, 
VUKOVAR



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

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

Završeno u 13,50 sati.

Zapisničar:

Zri
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Energetskom subjektu BIODIZEL VUKOVAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Težačka 
međa 2, Vukovar, MBS: 030087197, OIB: 25923991936, produžuje se dozvola za obavljanje 
energetske djelatnosti skladištenja biogoriva, registarski broj: 030087197-0501/09-1/14, na razdoblje 
od 5 (pet) godina, koje se računa od 27. studenoga 2019.
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11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA BIOGORIVA 
ENERGETSKOG SUBJEKTA BIODIZEL VUKOVAR D.O.O., TEŽAČKA MEĐA 2, 
VUKOVAR

Špiček, dipl. iur.


