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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/19-05/27
URBROJ: 371-06-19-2
Zagreb, 30. prosinca 2019.
ZAPISNIK
s 30. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održane
30. prosinca 2019. u prostorijama Hrvatske energetske regulatome agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 13.30 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća

Odsutni članovi Upravnog vijeća:
mr. sc. Šonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća - opravdano odsutna

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

Ostali prisutni:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Utvrđivanje Prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

3. Utvrđivanje Prijedloga izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na
elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih
korisnika mreže
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4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponski sustav - Čakovec, Marije Vincetić, Mihovljanska
50A, Čakovec

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji
Stupnik

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Vjetroelektrana Pađene trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o.,
Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik
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 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije
2. Utvrđivanje Prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
3. Utvrđivanje Prijedloga izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na
elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih
korisnika mreže

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponski sustav - Čakovec, Marije Vincetić, Mihovljanska
50A, Čakovec
5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji
Stupnik

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Vjetroelektrana Pađene trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o.,
Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

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

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 29. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 29. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.
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Utvrđeno je da zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 29.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije.

Zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije usvojen je s četiri
glasa.

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA OPĆIH UVJETA ZA KORIŠTENJE MREŽE I
OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
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
Utvrđuje se Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

O Prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom provest će se
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.
Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom objavit će se na
intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA
NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH
KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH
KORISNIKA MREŽE
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
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku
mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže.

O Prijedlogu Izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu
novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže provest će se
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.
Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu
novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže objavit će se na
intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE FOTONAPONSKI SUSTAV - ČAKOVEC, MARIJE VINCETIĆ,
MIHOVLJANSKA 50A, ČAKOVEC
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 Marije Vincetić, Mihovljanska 50a, Čakovec, OIB: 34273663399, za prijenos
prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/07-31/01, urbroj: 371-01/10-07, od 30. kolovoza 2010.
U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/0731/01, urbroj: 371-01/10-07, od 30. kolovoza 2010., umjesto:

Rok Vincetić, Mihovljanska 50a, Čakovec

označava se Marija Vincetić, Mihovljanska 50a, Čakovec, OIB: 34273663399.
U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/07-31/01, urbroj: 371-01/10-07, od 30. kolovoza 2010., ostaje nepromijenjeno.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA C.E.M.P. D.O.O., TRGOVAČKA ULICA 3,
DONJI STUPNIK
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 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, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
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proizvodnje električne energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana izvrsnosti
ovoga Rješenja.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE VJETROELEKTRANA PAĐENE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
C.E.M.P. D.O.O., TRGOVAČKA ULICA 3, DONJI STUPNIK
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
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.

Trgovačko društvo 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, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na
postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom Vjetroelektrana Pađene.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

Završeno u 14,50 sati.
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Zapisničar:
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' \Tomislay Jureković, dipl. ing.

Zrinka Spiček, dipl. iur.
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