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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/19-05/21
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 7. studenog 2019.

ZAPISNIK
s 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane
7. studenoga 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 Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu

Ostali prisutni:
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1.-5.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 6. - 8.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove
g. Ivan Kezele, voditelj Odjela za kadrovske poslove - prisutan pod točkom 9.

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o isporuci
električne energije za pokriće dijela gubitaka u prijenosnoj mreži u 2020. godini energetskog
subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na početak implicitne dodjele prekozonskih
unutardnevnih kapaciteta između zona trgovanja Slovenije i Hrvatske te Mađarske i Hrvatske
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4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila za eksplicitnu
unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja između Hrvatskog operatora prijenosnog
sustava d.o.o. i ELES d.o.o
5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje "Fotonaponska elektrana Sabadin", trgovačkog društva
SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o., Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin

6. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primame energije za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođača
ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka
7. Prijedlog rješenja o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije povlaštenog proizvođača
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Strojarska cesta 11, Sesvete
8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje "Slatina" povlaštenog proizvođača BIO INTEGRA d.o.o.,
Antuna Mihanovića 23, Medinci
9. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim
pravima radnika

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 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o isporuci
električne energije za pokriće dijela gubitaka u prijenosnoj mreži u 2020. godini energetskog
subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na početak implicitne dodjele prekozonskih
unutardnevnih kapaciteta između zona trgovanja Slovenije i Hrvatske te Mađarske i Hrvatske
4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila za eksplicitnu
unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja između Hrvatskog operatora prijenosnog
sustava d.o.o. i ELES d.o.o

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje "Fotonaponska elektrana Sabadin", trgovačkog društva
SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o., Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin
6. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primame energije za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođača
ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka
7. Prijedlog rješenja o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije povlaštenog proizvođača
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Strojarska cesta 11, Sesvete
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8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje "Slatina" povlaštenog proizvođača BIOINTEGRA d.o.o.,
Antuna Mihanovića 23, Medinci
9. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim
pravima radnika

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

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

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 23. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 23.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je
jednoglasno.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG UGOVORA O ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POKRIĆE
DIJELA GUBITAKA U PRIJENOSNOJ MREŽI U 2020. GODINI 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 prethodna suglasnost na prijedlog Ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka
u prijenosnoj mreži br. 3-00 /2020, kojega je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopis broj
i znak: 35-5545/19-IP, od 4. studenoga 2019.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA POČETAK
IMPLICITNE DODJELE PREKOZONSKIH UNUTARDNEVNIH KAPACITETA
IZMEĐU ZONA TRGOVANJA SLOVENIJE I HRVATSKE TE MAĐARSKE I
HRVATSKE

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 suglasnost na početak implicitne dodjele prekozonskih unutardnevnih kapaciteta između zona
trgovanja Slovenije i Hrvatske te Mađarske i Hrvatske koju je Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb zatražio od Hrvatske energetske regulatome agencije dopisom broj i znak:
35/5305/19-KMK, od 21. listopada 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG
PRAVILA ZA EKSPLICITNU UNUTARDNEVNU DODJELU KAPACITETA IZMEĐU
ZONA TRGOVANJA IZMEĐU HRVATSKOG OPERATORA PRIJENOSNOG
SUSTAVA D.O.O. I ELES D.O.O

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 Pravila za eksplicitnu unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona
trgovanja između Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i ELES d.o.o. (engl. Intraday
Explicit Capacity Allocation Rules Between the Control Areas of Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o. and ELES d.o.o.) koja je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise broj i znak:
35-4451/19-GŠJ, od 3. rujna 2019. i broj i znak: 35-5010/19-GŠJ, od 30. rujna 2019.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da Pravila za
eksplicitnu unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja između Hrvatskog operatora
prijenosnog sustava d.o.o. i ELES d.o.o. objavi na svojoj intemetskoj stranici.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE "FOTONAPONSKA ELEKTRANA SABADIN", TRGOVAČKOG
DRUŠTVA SUNČANA ELEKTRANA POREČ D.O.O., PLOMIN LUKA, PLOMIN LUKA
50, PLOMIN
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 SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. za proizvodnju
električne energije, Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin, MBS: 080849156, OIB: 76418438708,
za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-03402/18-15/34, urbroj: 371-06-19-11, od 25. siječnja 2019.

U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/1815/34, urbroj: 371-06-19-11, od 25. siječnja 2019.:

- umjesto Elektrane Sabadin d.o.o. za usluge, Cehovska 106, Varaždin, MBS: 080849156,
OIB:76418438708,
- upisuje se SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. za proizvodnju električne energije,
Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin, MBS: 080849156, OIB: 76418438708.
U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa:
UP/I-034-02/18-15/34, urbroj: 371-06-19-11, od 25. siječnja 2019., ostaje nepromijenjeno.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UŠTEDE PRIMARNE ENERGIJE ZA
2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA ENERGETSKI OBJEKT UZ
DVORANSKO PLIVALIŠTE KANTRIDA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ENERGO D.O.O., DOLAC 14, RIJEKA

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

Ušteda primame energije (UPE) u postrojenju naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište
Kantrida za 2018. godinu iznosi 0,273.
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA POSTROJENJE ZA
PROIZVODNJU BIOPLINA I ELEKTRIČNE ENERGIJE POVLAŠTENOG
PROIZVOĐAČA AGROPROTEINKA-ENERGIJA D.O.O., STROJARSKA CESTA 11,
SESVETE

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 Postrojenje za proizvodnju
bioplina i električne energije za 2018. godinu određuje se u iznosu 62,3 %.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE
"SLATINA” POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOINTEGRA D.O.O., ANTUNA
MIHANOVIĆA 23, MEDINCI
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
„Slatina64 za 2018. godinu određuje se u iznosu 51,4 %.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

9. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PLAĆAMA, NAKNADAMA
PLAĆA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA RADNIKA

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

ODLUKA
Donosi se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima
radnika Hrvatske energetske regulatome agencije.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
Hrvatske energetske regulatome agencije objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatske energetske
regulatome agencije.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

Završeno u 11,45 sati.
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