*P/132564*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/20-01/6
URBROJ: 371-06-20-2
Zagreb, 23. ožujka 2020.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
23. ožujka 2020. u 12,00 sati, putem konferencijske telefonske veze

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu - u prostorijama HERA-e
Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije - u prostorijama HERA-e
dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - izvan prostorija HERAe, na telefonskoj vezi pod točkama 5. - 12.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi pod
točkama 13. -15.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - izvan prostorija HERA-e,
na telefonskoj vezi pod točkama 1. - 4.
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERAe
gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove - izvan prostorija HERA-e, na
telefonskoj vezi pod točkom 16.
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
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2. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom energetskog subjekta ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.,
Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod
3. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW
povlaštenog proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Ivana Lučića 2 A, Zagreb
4. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Elektrana na bioplin "MATVEJ" povlaštenog proizvođača MATVEJ d.o.o., Lonjička
ulica 2a, Zagreb
5. Prijedlog odluke o cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i cijeni električne
energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s člankom 62. stavkom 2. i 3.
Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17, 31/18 i
16/20)
6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog lzmjena i dopuna
Pravila organiziranja tržišta električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom trgovačkog društva TrailStone Renewables GmbH, Hardenbergstraße 27,
Am Zoofenster, 10623 Berlin, Federal Republic of Germany
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Ilica
1/A, Zagreb
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje vjetroelektrana „Kom-Orjak-Greda“ trgovačkog društva
VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Ilica 1/A, Zagreb
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene-Proširenje trgovačkog društva
C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana Stari Grad, Ante Dulčića, Vinkovačka
25, Split
12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Bradić, Nevena Bradića, Ulica kralja
Zvonimira 2, Zagreb
13. Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
14. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila
transportnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta TOMICA BENZ d.o.o., Kolodvorska 74,
Donja Zdenčina
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16. Prijedlog I. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu

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 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom energetskog subjekta ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.,
Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod
3. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW
povlaštenog proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Ivana Lučića 2 A, Zagreb
4. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog
postrojenja Elektrana na bioplin "MATVEJ" povlaštenog proizvođača MATVEJ d.o.o., Lonjička
ulica 2a, Zagreb
5. Prijedlog odluke o cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i cijeni električne
energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s člankom 62. stavkom 2. i 3.
Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17, 31/18 i
16/20)
6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog lzmjena i dopuna
Pravila organiziranja tržišta električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom trgovačkog društva TrailStone Renewables GmbH, Hardenbergstraße 27,
Am Zoofenster, 10623 Berlin, Federal Republic of Germany
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Ilica
1/A, Zagreb
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje vjetroelektrana „Kom-Orjak-Greda“ trgovačkog društva
VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Ilica 1/A, Zagreb
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene-Proširenje trgovačkog društva
C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana Stari Grad, Ante Dulčića, Vinkovačka
25, Split
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12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Bradić, Nevena Bradića, Ulica kralja
Zvonimira 2, Zagreb
13. Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
14. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila
transportnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta TOMICA BENZ d.o.o., Kolodvorska 74,
Donja Zdenčina
16. Prijedlog I. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu

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

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 5. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 5. sjednici
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je
jednoglasno.

2. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
OPSKRBE
TOPLINSKOM
ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I
INFRASTRUKTURA D.O.O., DR. MILE BUDAKA 1, SLAVONSKI BROD
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
Energetskom subjektu ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura, društvo s ograničenom
odgovornošću za proizvodnju i usluge, Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, MBS: 050008858, OIB:
20183823241, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom
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energijom, registarski broj: 050008858-0137-18/04-I/10-II/12, na razdoblje od 7 (sedam) godina,
koje se računa od 8. srpnja 2019.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA KOGENERACIJSKO
POSTROJENJE NA BIOMASU "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW POVLAŠTENOG
PROIZVOĐAČA UNI VIRIDAS D.O.O., IVANA LUČIĆA 2 A, 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 sljedeće:
RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje
na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW za 2019. godinu određuje se u iznosu 51,4%.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2018. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA ELEKTRANA NA BIOPLIN
"MATVEJ" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MATVEJ D.O.O., LONJIČKA ULICA
2A, 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 sljedeće:
RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Elektrana na bioplin
"MATVEJ" za 2018. godinu određuje se u iznosu 50,9 %.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O CIJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KRAJNJE KUPCE
NA NISKOM NAPONU I CIJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KRAJNJE KUPCE NA
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SREDNJEM I VISOKOM NAPONU U SKLADU S ČLANKOM 62. STAVKOM 2. I 3.
UVJETA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („NARODNE
NOVINE“, BROJ 37/17, 47/17, 31/18 I 16/20)
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
Cijena električne energije za krajnje kupce na niskom naponu u skladu s člankom 62. stavkom 2.
Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20)
iznosi:
Cref = 0,4153 kn/kWh, za krajnje kupce na niskom naponu.
Cijena električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s člankom 62.
stavkom 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17,
31/18 i 16/20) iznosi:
Cref = 0,3876 kn/kWh, za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu.

Cijene električne energije iz točke 1. i 2. ove Odluke objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske
energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG LZMJENA I DOPUNA PRAVILA ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 284, 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 Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne
energije koji je HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom klasa: 310-02/19-01/17, urbroj:
251-544-08/1-20-9, od 19. ožujka 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA TRAILSTONE RENEWABLES GMBH,
HARDENBERGSTRAßE 27, AM ZOOFENSTER, 10623 BERLIN, FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY
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 TrailStone Renewables GmbH, Hardenbergstraße 27, Am Zoofenster, 10623
Berlin, Federal Republic of Germany, matični broj: HRB 206999 B, izdaje se dozvola za obavljanje
energetske djelatnosti trgovine električnom energijom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa
od dana izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VJETROELEKTRANA ORJAK D.O.O., ILICA
1/A, 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
Trgovačkom društvu VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o. za proizvodnju i usluge, Ilica 1/A,
Zagreb, MBS: 060286211, OIB: 71215568006, 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.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
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POSTROJENJE VJETROELEKTRANA „KOM-ORJAK-GREDA“ TRGOVAČKOG
DRUŠTVA VJETROELEKTRANA ORJAK D.O.O., ILICA 1/A, 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
VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o. za proizvodnju i usluge, Ilica 1/A, Zagreb, MBS: 060286211,
OIB: 71215568006.
Trgovačko društvo VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o. za proizvodnju i usluge, Ilica 1/A, Zagreb,
MBS: 060286211, OIB: 71215568006, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne
energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: vjetroelektrana „Kom-OrjakGreda“.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE VJETROELEKTRANA KRŠ PAĐENE-PROŠIRENJE 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 Krš Pađene - Proširenje.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE FOTONAPONSKA ELEKTRANA STARI GRAD, ANTE DULČIĆA,
VINKOVAČKA 25, SPLIT
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 Ante Dulčića, Vinkovačka 25, Split, OIB: 84543179487, za prijenos prava i
obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/12-31/49, urbroj: 371-01/12-05 od 12. srpnja 2012.
U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/1231/49, urbroj: 371-01/12-05 od 12. srpnja 2012., umjesto:
-

trgovačko društvo „EkoKon - ekonomski konzalting“, društvo s ograničenom
odgovornošću, za konzalting u području investicija, marketinga i procjene vrijednosti
imovine, poslovne usluge i razvojna istraživanja na području turizma, Vinkovačka Ulica
25, Split, matični broj subjekta: 060070035, OIB: 11860805120,

-

označava se Ante Dulčić, Vinkovačka 25, Split, OIB: 84543179487.

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/12-31/49, urbroj: 371-01/12-05 od 12. srpnja 2012., ostaje nepromijenjeno.

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE SUNČANA ELEKTRANA BRADIĆ, NEVENA BRADIĆA, ULICA
KRALJA ZVONIMIRA 2, 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 Nevena Bradića, Ulica kralja Zvonimira 2, Zagreb, OIB: 27289177762, za
prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
klasa: UPI 034-02/13-31/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013.
U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/1331/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013., umjesto:
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-

Dušanka Bradić, Kralja Zvonimira 2, Zagreb, OIB: 75426549619

-

označava se Neven Bradić, Ulica kralja Zvonimira 2, Zagreb, OIB: 27289177762.

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, UPI 03402/13-31/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013., ostaje nepromijenjeno.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

13. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

MREŽNIH

PRAVILA

PLINSKOG

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:
ODLUKA
Donose se Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.
Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava objavit će se u „Narodnim
novinama“.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

14. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA
ENERGETSKOG SUBJEKTA PLINACRO D.O.O., SAVSKA CESTA 88/A, ZAGREB
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:
ODLUKA
Daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, kojeg je
operator transportnog sustava PLINACRO d.o.o. za transport prirodnim plinom, Savska cesta 88/a,
Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis klasa: PL/20-01/1028, Ur. broj:
U/IG-20-01 od 20. ožujka 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA
ENERGETSKOG
SUBJEKTA
TOMICA
BENZ
D.O.O.,
KOLODVORSKA 74, DONJA ZDENČINA
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
Energetskom subjektu TOMICA BENZ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Kolodvorska 74, Donja Zdenčina, MBS: 081157677, OIB: 76072847148,
produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima,
registarski broj: 081157677-0879/19, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 28. svibnja
2020.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

16. PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA NABAVE
REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU

HRVATSKE

ENERGETSKE

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
Donose se I. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu.
I. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu objavit će se u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Hrvatske
energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

Završeno u 14,30 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.
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