
REPUBLIKA HRVATSKA

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:

Verificiranje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije1.

Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana nabave Hrvatske energetske regulatome agencije2.

3.
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Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu

Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 
osobe u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji

ZAPISNIK
s 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane 

17. prosinca 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10.00 sati

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/19-05/24
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 17. prosinca 2019.

Ostali prisutni:
dr. se. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. - 12.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 13. - 19.
mr. se. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 1.-7.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove
gđa Sanja Prkačin, pomoćnica direktorice Službe za zajedničke poslove - prisutna pod točkama 1. i
2.
g. Ivan Kezele, voditelj Odjela za kadrovske poslove - prisutan pod točkama 1.-3.

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
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8. Utvrđivanje Prijedloga Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
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17. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

18. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin energetskog subjekta LNG HRVATSKA d.o.o., 
Radnička cesta 80, Zagreb,

15. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog 
subjekta HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

16. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN 
d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

13. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog 
subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb

14. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog 
razdoblja 2020. i 2021.

11. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila za obustavu i ponovno 
pokretanje tržišnih aktivnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 
Kupska 4, Zagreb

12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 
16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o 
unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 
d.o.o., Kupska 4, Zagreb

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" trgovačkog 
društva ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Josipa Martinca 22, Voćin

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" trgovačkog društva 
BRANA DAR d.o.o., Josipa Jelačića 87 L, Daruvar

10. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće 
gubitaka u prijenosnoj mreži za 2020. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog 
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće 
gubitaka u distribucijskoj mreži za 2020. godinu energetskog subjekta HEP-Operator 
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" trgovačkog 
društva BRANA d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" 
trgovačkog društva ENERGIJA INVEST d.o.o., Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje



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 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije

2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana nabave Hrvatske energetske regulatome agencije

8. Utvrđivanje Prijedloga Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom
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12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 
16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o 
unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 
d.o.o., Kupska 4, Zagreb

11. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila za obustavu i ponovno 
pokretanje tržišnih aktivnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 
Kupska 4, Zagreb

19. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 
na veliko biogorivom energetskog subjekta RIJEKA TRANS d.o.o., Kukuljanovo 337, 
Kukuljanovo

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" trgovačkog 
društva BRANA d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1" trgovačkog društva 
BRANA DAR d.o.o., Josipa Jelačića 87 L, Daruvar

3. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 
osobe u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" trgovačkog 
društva ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Josipa Martinca 22, Voćin

10. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće 
gubitaka u prijenosnoj mreži za 2020. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog 
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće 
gubitaka u distribucijskoj mreži za 2020. godinu energetskog subjekta HEP-Operator 
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" 
trgovačkog društva ENERGIJA INVEST d.o.o., Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje



Dnevni red usvojen je jednoglasno.

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

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
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16. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN 
d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je 
jednoglasno.

G. Jureković je pozvao gđu Prkačin da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 
rasprava.

2. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE HRVATSKE ENERGETSKE 
REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 26. sjednice 
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Utvrđeno je da zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 26. 
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

14. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog 
razdoblja 2020. i 2021.

15. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog 
subjekta HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

17. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

13. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog 
subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb

19. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 
na veliko biogorivom energetskog subjekta RIJEKA TRANS d.o.o., Kukuljanovo 337, 
Kukuljanovo

18. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin energetskog subjekta LNG HRVATSKA d.o.o., 
Radnička cesta 80, Zagreb,



ODLUKA

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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:

ODLUKA
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Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 
u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji.

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

Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 
Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana", koju je trgovačko društvo BRANA društvo za 
projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., A. 
Mihanovića 29, Virovitica, MBS: 010029048, OIB: 84154988927, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 
29. studenoga 2019. u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji.

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

III. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatome agencije za 2019. godinu objavit 
će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na intemetskoj stranici Hrvatske 
energetske regulatome agencije.

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatome agencije za 2019. 
godinu.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 
NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 
POSTROJENJA KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU ELEKTRANA "BRANA" 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA BRANA D.O.O., A. MIHANOVIĆA 29, VIROVITICA

3. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA 
NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE U HRVATSKOJ 
ENERGETSKOJ REGULATORNOJ AGENCIJI

Nalaže se trgovačkom društvu BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje 
hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica, MBS: 010029048, 



Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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

ODLUKA

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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Nalaže se trgovačkom društvu BRANA DAR d.o.o. za proizvodnju električne energije, trgovinu i 
usluge, Josipa Jelačića 87 L, Daruvar, MBS: 010095005, OIB: 85181530704, 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 (osobito novi Tehnički opis izgrađenog postrojenja i novi 
Elaborat o ugrađenoj mjernoj opremi), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, 
Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr.

Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 
Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1", koju je trgovačko društvo BRANA DAR d.o.o. za 
proizvodnju električne energije, trgovinu i usluge, Josipa Jelačića 87 L, Daruvar, MBS: 010095005, 
OIB: 85181530704, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 29. studenoga 2019. u Hrvatskoj energetskoj 
regulatomoj agenciji.

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

OIB: 84154988927, 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 BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje 
hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica, MBS: 010029048, 
OIB: 84154988927, 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 (osobito novi Tehnički opis izgrađenog 
postrojenja i novi Elaborat o ugrađenoj mjernoj opremi), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada 
Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 
NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 
POSTROJENJA KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU "BRANA 1" 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA BRANA DAR D.O.O., JOSIPA JELAČIĆA 87 L, DARUVAR

Nalaže se trgovačkom društvu BRANA DAR d.o.o. za proizvodnju električne energije, trgovinu i 
usluge, Josipa Jelačića 87 L, Daruvar, MBS: 010095005, OIB: 85181530704, da, u slučaju 
odustajanja od planirane promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku 
energetsku regulatomu agenciju o odustanku.

mailto:oieik-dostava@hera.hr
mailto:oieik-dostava@hera.hr


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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Nalaže se trgovačkom društvu ENERGIJA INVEST d.o.o. za proizvodnju električne energije, 
trgovinu i usluge, Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje, MBS: 010090956, OIB: 64253098827, 
da, u slučaju odustajanja od planirane promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti 
Hrvatsku energetsku regulatomu agenciju o odustanku.

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

Nalaže se trgovačkom društvu ENERGIJA INVEST d.o.o. za proizvodnju električne energije, 
trgovinu i usluge, Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje, MBS: 010090956, OIB: 64253098827, 
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 (osobito novi Tehnički opis izgrađenog postrojenja i novi 
Elaborat o ugrađenoj mjernoj opremi), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, 
Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr.

Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 
Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST", koju je trgovačko društvo ENERGIJA 
INVEST d.o.o. za proizvodnju električne energije, trgovinu i usluge, Ul. Rudolfa Roupeca bb, 
Grubišno Polje, MBS: 010090956, OIB: 64253098827, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 29. 
studenoga 2019. u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji.

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

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 
NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 
POSTROJENJA KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU "ENERGIJA VOĆIN" 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGIJA VOĆIN D.O.O., JOSIPA MARTINCA 22, 
VOĆIN

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 
NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 
POSTROJENJA KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU "ENERGIJA INVEST" 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGIJA INVEST D.O.O., UL. RUDOLFA ROUPECA 
BB, GRUBIŠNO POLJE

mailto:oieik-dostava@hera.hr


Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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

ODLUKA

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom.

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

Zaključeno je da se u točki 2. prijedloga odluke prva rečenica zamjenjuje rečenicom koja glasi: 
O Prijedlogu Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom provest će se 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 18. prosinca 2019. do 3. veljače 2020.

O Prijedlogu Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom provest će se 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 18. prosinca 2019. do 3. veljače 2020. 
Prijedlog Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom objavit će se na 
intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.

8. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENE 
OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 
Kogeneracija na drvnu biomasu „Energija Voćin“, koju je trgovačko društvo ENERGIJA VOĆIN 
d.o.o. za proizvodnju električne energije, trgovinu i usluge, Josipa Martinca 22, Voćin, MBS: 
010092099, OIB: 65935048999, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 29. studenoga 2019. u Hrvatskoj 
energetskoj regulatomoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu ENERGIJA VOĆIN d.o.o. za proizvodnju električne energije, 
trgovinu i usluge, Josipa Martinca 22, Voćin, MBS: 010092099, OIB: 65935048999, 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 ENERGIJA VOĆIN d.o.o. za proizvodnju električne energije, 
trgovinu i usluge, Josipa Martinca 22, Voćin, MBS: 010092099, OIB: 65935048999, 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 (osobito novi Tehnički opis izgrađenog postrojenja i novi 
Elaborat o ugrađenoj mjernoj opremi), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, 
Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr.

I DOPUNE UVJETA KVALITETE

mailto:oieik-dostava@hera.hr


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

ODLUKA

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

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

Daje se suglasnost na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2020. 
godinu, koji je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, 
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise broj i znak: 35/4304/19KMK od 23. 
kolovoza 2019. i broj i znak: Ko: 100/19-08/71, Ub: 3-500/AR-19-01 od 29. studenoga 2019.

Daje se suglasnost na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 
2020. godinu, koji je energetski subjekt HEP-Operator distribucijskog sustava, Ulica grada Vukovara 
37, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise broj i znak: 4/12717/19AP 
od 30. rujna 2019. i broj i znak: 42/15842/19IŽ od 29. studenoga 2019.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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

11. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG 
PRAVILA ZA OBUSTAVU I PONOVNO POKRETANJE TRŽIŠNIH AKTIVNOSTI 
ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA 
D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

9. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI 
PLAN NABAVE ENERGIJE ZA POKRIĆE GUBITAKA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI 
ZA 2020. GODINU ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-OPERATOR 
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

10. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI 
PLAN NABAVE ENERGIJE ZA POKRIĆE GUBITAKA U PRIJENOSNOJ MREŽI ZA 
2020. GODINU ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR 
PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB



ODLUKA

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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

ODLUKA

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, u skladu s člankom
16. stavkom 9. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem 
tržištu električne energije, do 31. ožujka 2020. donese metodologiju i projekte koji pružaju dugoročno 
rješenje za uzroke navedene u zahtjevu iz točke 1. ove Odluke te ih objavi na svojoj intemetskoj 
stranici.

Odobrava se zahtjev Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, broj i znak: 
33/5449/19DB, od 28. listopada 2019., za odobrenje odstupanja od obveza propisanih člankom 16. 
stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem 
tržištu električne energije.

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

13. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH 
STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ENERGETSKOG SUBJEKTA PLINACRO D.O.O., 
SAVSKA CESTA 88/A, ZAGREB

Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, na temelju članka 
36. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog 
kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava, na svojoj intemetskoj 
stranici objavi Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti.

12. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA ODSTUPANJE 
OD OBVEZA PROPISANIH ČLANKOM 16. STAVKOM 8. UREDBE (EU) 2019/943 
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 5. LIPNJA 2019. O UNUTARNJEM 
TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI 
OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb odobrava se odstupanje od obveza 
propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja
2019. o unutarnjem tržištu električne energije na razdoblje od 1 (jedne) godine počevši od 1. siječnja
2020.

Daje se odobrenje na Prijedlog Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti koji je 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj 
regulatomoj agenciji dopisima broj i znak: 33/5749/18DB, od 21. studenoga 2018. i broj i znak: 
33/5492/19DB, od 30. listopada 2019.



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

Prijedlog odluke izmijenjen je u skladu s primjedbama iznesenim u raspravi.

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

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 sljedeća:

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

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

Prijedlog odluke izmijenjen je u skladu s primjedbama iznesenim u raspravi.

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 transport plina.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina objavit će se u „Narodnim novinama".

15. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH 
STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-PLIN D.O.O., 
CARA HADRIJANA 7, OSIJEK

ODLUKA
Odbija se iznos tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2020. - 
2021. energetskom subjektu PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, iz Zahtjeva za 
određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina prema Metodologiji 
utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska 
cesta 88A, Zagreb, od 25. srpnja 2019., 20. studenoga 2019., 22. studenoga 2019. i 12. prosinca 2019.

Iznos revidiranih tarifnih stavki za transport plina odredit će energetskom subjektu iz točke 1. ove 
odluke Hrvatska energetska regulatoma agencija posebnom odlukom koja će se objaviti u „Narodnim 
novinama".

14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ZA 
GODINE DRUGOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2020.1 2021.



ODLUKA

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:

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 sljedeća:
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Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara 
Hadrijana 7, Osijek objavit će se u „Narodnim novinama".

ODLUKA
Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja 
do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek.

ODLUKA
Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., 
Cara Hadrijana 7, Osijek.

17. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU 
OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2020. ZA 
ENERGETSKI SUBJEKT HEP-PLIN D.O.O., CARA HADRIJANA 7, OSIJEK

Odbija se iznos tarifnih stavki za distribuciju plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2020. - 
2021. energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, 
Osijek, iz Zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina 
prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, za energetski subjekt 
HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, od 14. listopada 2019., 
28. studenoga 2019. i 6. prosinca 2019.

Iznos revidiranih tarifnih stavki za distribuciju plina odredit će energetskom subjektu iz točke 1. ove 
odluke Hrvatska energetska regulatoma agencija posebnom odlukom koja će se objaviti u „Narodnim 
novinama".

16. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA 
ENERGETSKI SUBJEKT HEP-PLIN D.O.O., CARA HADRIJANA 7, OSIJEK

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek objavit će se u 
„Narodnim novinama".



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.

13/13

Energetskom subjektu RIJEKA TRANS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i 
poslovanje nekretninama, Kukuljanovo 337, Kukuljanovo, MBS: 040247648, OIB: 08418011938, 
produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko biogorivom, registarski 
broj: 040247648-0850/18, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 7. studenoga 2019.

Energetskom subjektu LNG HRVATSKA d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom, 
Radnička cesta 80, Zagreb, MBS: 080733282, OIB: 53902625891, produžuje se dozvola za 
obavljanje energetske djelatnosti upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin, registarski broj: 
080733282-0753/16-1/17, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 5. veljače 2020.

PRODUŽENJE 
TRGOVINE 
RIJEKA

DOZVOLE
NA 

TRANS

ZA
VELIKO

D.O.O.,

18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA TERMINALOM ZA 
UKAPLJENI PRIRODNI PLIN ENERGETSKOG SUBJEKTA LNG HRVATSKA 
D.O.O., RADNIČKA CESTA 80, ZAGREB,

F U š

Završeno u 14,15 sati.

Predsjednik Upravno

jWković, dipl. ing.

Zapisničar:

Ć/zVeA
Zrinkk'Spiček, dipl. iur.

ijeća

X.

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA 
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI 
BIOGORIVOM ENERGETSKOG SUBJEKTA 
KUKULJANOVO 337, KUKULJANOVO


