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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-01/19-05/26
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 27. prosinca 2019.
ZAPISNIK
s 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
27. prosinca 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 15.00 sati

Članovi Upravnog vijeća prisutni u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije:
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

Članovi Upravnog vijeća prisutni putem telefona:
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća

Zapisničar:
gđa Blaženka Sirjan, stručna suradnica u Odjelu za normativu i pravnu potporu

Ostali prisutni:
mr.sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1 .-5.
g. Željko Krklec, voditelj Odjela za sustave nafte i plina i kvalitetu opskrbe - prisutan pod točkom 6.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v.d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 1.-3.
gđa. Sanja Prkačin, pomoćnica direktorice Službe za zajedničke poslove - prisutna pod točkama Li
2.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

2. Prijedlog Odluke o odobrenju uplate viška prihoda nad rashodima iz proračuna Hrvatske
energetske regulatorne agencije u Državni proračun Republike Hrvatske
3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj
učinkovitosti
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4. Prijedlog Rješenja o zahtjevu trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji
Stupnik za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije za postrojenje naziva Vjetroelektrana Krš Pađene

5. Prijedlog Rješenja o zahtjevu trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji
Stupnik za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije za postrojenje naziva Vjetroelektrana Krš Pađene - proširenje
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije plina energetskog subjekta IVAPLIN d.o.o., ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad

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 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Prijedlog Odluke o odobrenju uplate viška prihoda nad rashodima iz proračuna Hrvatske
energetske regulatome agencije u Državni proračun Republike Hrvatske
3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj
učinkovitosti

4. Prijedlog Rješenja o zahtjevu trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji
Stupnik za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije za postrojenje naziva Vjetroelektrana Krš Pađene
5. Prijedlog Rješenja o zahtjevu trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji
Stupnik za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije za postrojenje naziva Vjetroelektrana Krš Pađene - proširenje
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije plina energetskog subjekta IVAPLIN d.o.o., ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad

Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 28. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 28. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 28.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
Zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je
jednoglasno.
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2. PRIJEDLOG ODLUKE O ODOBRENJU UPLATE VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA
IZ PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE U
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
G. Jureković je pozvao gđu. Prkačin 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
Odobrava se uplata viška prihoda nad rashodima u iznosu od 25.000.000,00 kuna iz proračuna
Hrvatske energetske regulatome agencije u Državni proračun Republike Hrvatske.

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija Republike Hrvatske.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG UREDBE O
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI
G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
Prijedlog Mišljenja na Prijedlog Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti
dopunjen je u skladu s prijedlozima iznesenim u raspravi
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:

ODLUKA
Daje se Mišljenje na Prijedlog Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti, koji je
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji aktom
klasa: 310-02/19-01/313, urbroj: 517-06-2-1-19-1, od 18. prosinca 2019.

Mišljenje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU TRGOVAČKOG DRUŠTVA C.E.M.P. D.O.O.,
TRGOVAČKA ULICA 3, DONJI STUPNIK ZA IZMJENU PRETHODNOG RJEŠENJA
O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE NAZIVA VJETROELEKTRANA KRŠ PAĐENE
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:
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RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva C.E.M.P. društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i
izgradnju energetskih objekata i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, Trgovačka ulica 3, Donji
Stupnik, MBS: 080464964, OIB: 80708915943, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-30/86, urbroj: 371-01/13-04 od
24. prosinca 2013.

U Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, UPI 03402/13-30/86, urbroj: 371-01/13-04 od 24. prosinca 2013.
točka 1. podtočka 4. izreke mijenja se i glasi:

„- lokacija projekta: Šibensko-kninska županija, Grad Knin i Općina Ervenik, k.č.br. 2905/13,
2905/6, 2906/3, 2292/3, 2210/3, 2191/2, 2122/6, 2293, 2084/25, 2084/23, 1899/25, 1068 i
2084/25, sve k.o. Pađene, k.č.br. 2403/1, 4003/1, 2403/3, 522/2 i 522/1, sve k.o. Mokro Polje,
k.č.br. 1069 i 1068, sve k.o. Radučić";
točka 1. podtočka 5. izreke mijenja se i glasi:
„- planirana snaga postrojenja: 80 MW (27 vjetroagregata pojedinačne snage 3.0 MW za koje je
moguće ishoditi jedinstvenu uporabnu dozvolu ili zasebne uporabne dozvole za odabrane grupe
vjetroagregata detaljno određeno i opisano u III. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole izdanoj od
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole
državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-3 50-05/19-01/000050,
URBROJ: 531 -06-2-1-2-19-0004 od 5. travnja 2019. te Izmjeni i dopuni građevinske dozvole
izdanoj od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i
dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/1901/000281, URBROJ: 531-06-3-1-14-1467-1-0006 od 16. listopada 2019.)“.
U ostalom dijelu Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
klasa: UPI 034-02/13-30/86, urbroj: 371-01/13-04 od 24. prosinca 2013. ostaje nepromijenjeno.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU TRGOVAČKOG DRUŠTVA C.E.M.P. D.O.O.,
TRGOVAČKA ULICA 3, DONJI STUPNIK ZA IZMJENU PRETHODNOG RJEŠENJA
O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA POSTROJENJE NAZIVA VJETROELEKTRANA KRŠ PAĐENE PROŠIRENJE
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 C.E.M.P. društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i
izgradnju energetskih objekata i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, Trgovačka ulica 3, Donji
Stupnik, MBS: 080464964, OIB: 80708915943, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-30/127, urbroj: 371-01/13-02 od
31. prosinca 2013.
U Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, UPI 03402/13-30/127, urbroj: 371-01/13-02 od 31. prosinca 2013.
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točka 1. podtočka 4. izreke mijenja se i glasi:

„- lokacija projekta: Šibensko-kninska županija, Grad Knin i Općina Ervenik, k.č.br. 2485/1, k.o.
Radučić, k.č.br. 2485/1, 2642/2, 2642/1, sve k.o. Oćestovo“;
točka 1. podtočka 5. izreke mijenja se i glasi:

„- planirana snaga postrojenja: 42 MW (14 vjetroagregata pojedinačne snage 3.0 MW s
pripadajućim naponskim kabelima, označeno kao V. faza, a koja se sastoji od više dijelova, za
koje je moguće ishoditi jedinstvenu uporabnu dozvolu za fazu IV. i V. ili zasebne uporabne
dozvole za fazu IV. i odabranu grupa vjetroagregata kao dijelova građevine, detaljno određeno i
opisano u III. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole izdanoj od Ministarstva graditeljstva i
prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor
lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/L350-05/19-01 /000050, URBROJ: 531-06-2-1-219-0004 od 5. travnja 2019. te Izmjeni i dopuni građevinske dozvole izdanoj od Ministarstva
graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja,
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/19-01 /000281, URBROJ: 531 06-3-1-14-1467-1-0006 od 16. listopada 2019.)“.
U ostalom dijelu Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
klasa: UPI 034-02/13-30/127, urbroj: 371-01/13-02 od 31. prosinca 2013. ostaje nepromijenjeno.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

6.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
DISTRIBUCIJE
PLINA
ENERGETSKOG SUBJEKTA IVAPLIN D.O.O., ULICA KREŠIMIRA IV 10, IVANIĆGRAD

G. Jureković je pozvao g. Krkleca 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 IVAPLIN d.o.o, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, MBS: 080699684, OIB:
57676681803, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina, registarski
broj: 080699684-0498/09-1/14, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 27. studenoga
2019.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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