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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-01/19-05/25
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 23. prosinca 2019.

ZAPISNIK
s 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane
23. prosinca 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 14.00 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. Zeljko Vrban. član Upravnog vijeća

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

Ostali prisutni:
prof. dr. sc. Eraldo Banovac, glavni savjetnik Agencije - prisutan pod točkama 1.-3.
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dr. sc. Lahorko Wagmann. direktor Sektora za električnu energiju
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 1.-4.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 5. i 6.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove
gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove - prisutna pod točkama 1.-3.

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. godinu

Prijedlog Financijskog plana Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. i projekcija za
2021.i 2022.
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4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije plina energetskog subjekta IVKOM-PLIN d.o.o., Vladimira Nazora 96/b, Ivanec

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće
1 trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o., Zagorska 31, Zagreb

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije

7.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju
pomoćnih usluga za 2020. energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o..
Kupska 4, Zagreb

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o
prekograničnom redispečingu između trgovačkih društava Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4. Zagreb i HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje
električne energije trgovačkog društva VJETROPARK JASENICE d.o.o., Podudbina 15, Udbina
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Vjetropark Jasenice trgovačkog društva VJETROPARK
JASENICE d.o.o., Podudbina 15. Udbina
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Rekonstrukcija stare vodenice u malu hidroelektranu "Crljenac"
trgovačkog društva DRAGOMIR GABRIĆ d.o.o., Živogoška ulica 1, 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 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. godinu

3. Prijedlog Financijskog plana Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. i projekcija za
2021.12022.
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije plina energetskog subjekta IVKOM-PLIN d.o.o., Vladimira Nazora 96/b, Ivanec

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće
1 trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o.. Zagorska 31. Zagreb
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6. Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije

7.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju
pomoćnih usluga za 2020. energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4. Zagreb

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o
prekograničnom redispečingu između trgovačkih društava Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb i HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje
električne energije trgovačkog društva VJETROPARK JASENICE d.o.o., Podudbina 15, Udbina
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Vjetropark Jasenice trgovačkog društva VJETROPARK
JASENICE d.o.o., Podudbina 15, Udbina
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Rekonstrukcija stare vodenice u malu hidroelektranu "Crljenac"
trgovačkog društva DRAGOMIR GABRIĆ d.o.o.. Živogoška ulica 1, Zagreb

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

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

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 27. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 27. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 27.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je
jednoglasno.

2. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I RAZVOJA
REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU

HRVATSKE

ENERGETSKE

G. Jureković je pozvao g. Banovca da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
3/9

Prijedlog Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. godinu dopunjen
je u skladu s prijedlozima iznesenim u raspravi.

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

ODLUKA
Donosi se Program rada i razvoja Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. godinu.
Program rada i razvoja Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. godinu objavit će se na
intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE
AGENCIJE ZA 2020.1 PROJEKCIJA ZA 2021.1 2022.
G. Jureković je pozvao gđu Garašić 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
Donosi se Financijski plan Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. i projekcije za 2021. i
2022.
Financijski plan Hrvatske energetske regulatome agencije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.
objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
DISTRIBUCIJE
PLINA
ENERGETSKOG SUBJEKTA IVKOM-PLIN D.O.O., VLADIMIRA NAZORA 96/B,
IVANEC
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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RJEŠENJE
Energetskom subjektu IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu
plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, MBS: 070081981, OIB: 95193122518, produžuje se dozvola
za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina, registarski broj: 070081981 -0472/09-1/14, na
razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 30. kolovoza 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA
PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA
KORIŠTENJA
PROIZVODNOG
POSTROJENJA PLINIFIKACIJSKO KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA
BIOMASU BELIŠĆE 1 TRGOVAČKOG DRUŠTVA 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 sljedeća:

ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva
Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1, koju je trgovačko društvo SENSE
ESCO BELIŠĆE d.o.o. za usluge, Zagorska 31, Zagreb, MBS: 080929445, OIB: 00990551060,
zatražilo zahtjevom zaprimljenim 11. prosinca 2019. u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o. za usluge, Zagorska 31, Zagreb, MBS:
080929445, OIB: 00990551060, 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 SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o. za usluge. Zagorska 31, Zagreb. MBS:
080929445, OIB: 00990551060, 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 uporabnu dozvolu za novoizgrađeni dio postrojenja, kao i 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.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

6. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA PODRIJETLA
ELEKTRIČNE ENERGIJE
G. Jureković je pozvao g. Wagmanna 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
Donose se Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije.

Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije objavit će se u „Narodnim
novinama1'.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

7.

PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOGE UGOVORA O PRUŽANJU POMOĆNIH USLUGA ZA 2020.
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:
1. Ugovor o osiguravanju rezerve snage i regulacijske električne energije iz automatske
sekundarne regulacije frekvencije i snage razmjene.
2. Ugovor o osiguravanju rezerve radne snage i regulacijske električne energije iz tercijarne
regulacije za uravnoteženje sustava.

3. Ugovor o osiguravanju rezerve radne snage i regulacijske električne energije iz tercijarne
regulacije za sigurnost sustava,
4. Ugovor o pružanju usluge kompenzacijskog rada za potrebe regulacije napona i jalove snage,

5. Ugovor o pružanju usluge otočnog pogona i

6. Ugovor o pružanju usluge crnog starta,

koje je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4. Zagreb, dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise broj i znak: 35-5227/19KMK, od 16. listopada
2019. i broj i znak: UB: 3-500/AR-19-01. KO: 300/19-08/48, od 12. prosinca 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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8. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
SKLAPANJE UGOVORA O
PREKOGRANIČNOM REDISPEČINGU IZMEĐU
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA
D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB I HEP - PROIZVODNJA 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
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Ugovora o prekograničnom redispečingu između
energetskih subjekata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Proizvodnja d.o.o. za 2019.
godinu kojeg je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.. Kupska 4, Zagreb
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dopisima broj i znak: 100/19-08/103, 3-500/AR19-01, od 13. prosinca 2019. i broj i znak: UR: 3-500/AR-19-01, KO: 300/19-08/63. od 18. prosinca
2019.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
TRGOVAČKOG DRUŠTVA VJETROPARK JASENICE D.O.O., PODUDBINA 15,
UDBINA
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
Trgovačkom društvu VJETROPARK JASENICE društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju i distribuciju električne energije iz obnovljivih izvora, Podudbina 15, Udbina, MBS:
060112837, OIB: 27281247593, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje
električne energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE
VJETROPARK
JASENICE
TRGOVAČKOG
DRUŠTVA
VJETROPARK JASENICE D.O.O., PODUDBINA 15, UDBINA
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 za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
VJETROPARK JASENICE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju
električne energije iz obnovljivih izvora, Podudbina 15, Udbina. MBS: 060112837, OIB:
27281247593.

Trgovačko društvo VJETROPARK JASENICE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju
i distribuciju električne energije iz obnovljivih izvora, Podudbina 15, Udbina. MBS: 060112837,
OIB: 27281247593, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju
za proizvodnju električne energije pod nazivom: Vjetropark Jasenice.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE
REKONSTRUKCIJA
STARE
VODENICE
U
MALU
HIDROELEKTRANU "CRLJENAC" TRGOVAČKOG DRUŠTVA DRAGOMIR
GABRIĆ D.O.O., ŽIVOGOŠKA ULICA 1, 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 sljedeće:

RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
DRAGOMIR GABRIĆ d.o.o. za poslovne usluge i trgovinu, Živogoška ulica 1, Zagreb. MBS:
120011791, OIB:43119634779.

Trgovačko društvo DRAGOMIR GABRIĆ d.o.o. za poslovne usluge i trgovinu, Živogoška ulica 1,
Zagreb, MBS: 120011791, OIB: 43119634779. obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje
električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: Rekonstrukcija
stare vodenice u malu hidroelektranu ,,Crljenac“.
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

Završeno u 16,00 sati.

Predsjccjdraik Upravnog vijeća

Zapisničar:

ireković, dipl. ing.

Zrink; ^apiček, dipl. iur.
G R
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