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*P/132947* 
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-04/20-01/8 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  6. travnja 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

s 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

6. travnja 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 - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi 

dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - izvan prostorija HERA-

e, na telefonskoj vezi pod točkama 1. - 8. i 12. 

mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju- izvan prostorija HERA-e, 

na telefonskoj vezi  

gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERA-

e 

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina I trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 
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3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina II trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina III trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava III trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava IV trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava V trgovačkog društva JAVA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava VI trgovačkog društva SONET 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja Bioelektrana-toplana Glina povlaštenog proizvođača BE-TO GLINA d.o.o., Žrtava 

Domovinskog rata 74/A, Glina 

10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja BE-TO DRVNI CENTAR povlaštenog proizvođača DRVNI CENTAR GLINA 

d.o.o., Žrtava Domovinskog rata 71, Glina 

11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase 

SLAVONIJA OIE povlaštenog proizvođača SLAVONIJA OIE d.o.o., Svetog Lovre 75, 

Slavonski Brod 

 

G. Jureković je predložio da se dnevni red dopuni točkom 12. koja glasi: 

 

12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o isporuci 

električne energije za pokriće dijela gubitaka u prijenosnoj mreži za 2022. i 2023. godinu 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

 

Gđa Špiček je napomenula da se točke 5. i 6. ispravljaju tako da glase: 

 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava III trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Stanka Vraza 1, Varaždin 
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6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava IV trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Stanka Vraza 1, Varaždin 

 

 

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 sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina I trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina II trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina III trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava III trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Stanka Vraza 1, Varaždin 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava IV trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Stanka Vraza 1, Varaždin 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava V trgovačkog društva JAVA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava VI trgovačkog društva SONET 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja Bioelektrana-toplana Glina povlaštenog proizvođača BE-TO GLINA d.o.o., Žrtava 

Domovinskog rata 74/A, Glina 

10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja BE-TO DRVNI CENTAR povlaštenog proizvođača DRVNI CENTAR GLINA 

d.o.o., Žrtava Domovinskog rata 71, Glina 

11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase 

SLAVONIJA OIE povlaštenog proizvođača SLAVONIJA OIE d.o.o., Svetog Lovre 75, 

Slavonski Brod 
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12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o isporuci 

električne energije za pokriće dijela gubitaka u prijenosnoj mreži za 2022. i 2023. godinu 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 7. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 7. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA KONJŠČINA I TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

SOLIDA D.O.O., TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9/A, IVANEC 

 

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 planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Sunčana elektrana Konjščina I, koju je trgovačko društvo SOLIDA društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 

070100724, OIB: 51134144308, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 20. ožujka 2020. u Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu SOLIDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 070100724, OIB: 51134144308, da, u 

slučaju odustajanja od planirane promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku 

energetsku regulatornu agenciju o odustanku. 

Nalaže se trgovačkom društvu SOLIDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 070100724, OIB: 51134144308, 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 
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obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi 

odgovarajuću tehničku dokumentaciju (osobito Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom 

obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-

OOESKO@hera.hr.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA KONJŠČINA II TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

SOLIDA D.O.O., TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9/A, IVANEC 

 

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 planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Sunčana elektrana Konjščina II, koju je trgovačko društvo SOLIDA društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 

070100724, OIB: 51134144308, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 20. ožujka 2020. u Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu SOLIDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 070100724, OIB: 51134144308, da, u 

slučaju odustajanja od planirane promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku 

energetsku regulatornu agenciju o odustanku. 

Nalaže se trgovačkom društvu SOLIDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 070100724, OIB: 51134144308, 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 regulatornu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi 

odgovarajuću tehničku dokumentaciju (osobito Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom 

obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-

OOESKO@hera.hr. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA KONJŠČINA III TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA SOLIDA D.O.O., TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9/A, IVANEC 

 

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 

Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Sunčana elektrana Konjščina III, koju je trgovačko društvo SOLIDA društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 

070100724, OIB: 51134144308, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 20. ožujka 2020. u Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu SOLIDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 070100724, OIB: 51134144308, da, u 

slučaju odustajanja od planirane promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku 

energetsku regulatornu agenciju o odustanku. 

Nalaže se trgovačkom društvu SOLIDA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 070100724, OIB: 51134144308, 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 regulatornu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi 

odgovarajuću tehničku dokumentaciju (osobito Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom 

obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-

OOESKO@hera.hr.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA LEPOGLAVA III TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA KLASA D.O.O., STANKA VRAZA 1, VARAŽDIN 

 

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 planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Sunčana elektrana Lepoglava III, koju je trgovačko društvo KLASA društvo s ograničenom 

odgovornošću za usluge, Stanka Vraza 1, Varaždin, MBS: 010068772, OIB: 76787626366, zatražilo 

zahtjevom zaprimljenim 20. ožujka 2020. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu KLASA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Stanka Vraza 

1, Varaždin, MBS: 010068772, OIB: 76787626366, da, u slučaju odustajanja od planirane promjene 

iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju o 

odustanku. 

Nalaže se trgovačkom društvu KLASA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Stanka Vraza 

1, Varaždin, MBS: 010068772, OIB: 76787626366, 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 

regulatornu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi odgovarajuću tehničku dokumentaciju 
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(osobito Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada 

Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-OOESKO@hera.hr.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA LEPOGLAVA IV TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA KLASA D.O.O., STANKA VRAZA 1, VARAŽDIN 

 

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 planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Sunčana elektrana Lepoglava IV, koju je trgovačko društvo KLASA društvo s ograničenom 

odgovornošću za usluge, Stanka Vraza 1, Varaždin, MBS: 010068772, OIB: 76787626366, zatražilo 

zahtjevom zaprimljenim 20. ožujka 2020. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu KLASA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Stanka Vraza 

1, Varaždin, MBS: 010068772, OIB: 76787626366, da, u slučaju odustajanja od planirane promjene 

iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju o 

odustanku. 

Nalaže se trgovačkom društvu KLASA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Stanka Vraza 

1, Varaždin, MBS: 010068772, OIB: 76787626366, 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 

regulatornu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi odgovarajuću tehničku dokumentaciju 

(osobito Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada 

Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-OOESKO@hera.hr. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA LEPOGLAVA V TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA JAVA D.O.O., TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9/A, IVANEC 

 

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: 
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ODLUKA 

Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Sunčana elektrana Lepoglava V, koju je trgovačko društvo JAVA društvo s ograničenom 

odgovornošću za usluge, Trg hrvatskih Ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 010067358, OIB: 

85067444784, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 20. ožujka 2020. u Hrvatskoj energetskoj 

regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu JAVA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Trg hrvatskih 

Ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 010067358, OIB: 85067444784, da, u slučaju odustajanja od planirane 

promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju 

o odustanku. 

Nalaže se trgovačkom društvu JAVA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Trg hrvatskih 

Ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 010067358, OIB: 85067444784, 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 regulatornu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi odgovarajuću tehničku 

dokumentaciju (osobito Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica 

grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-OOESKO@hera.hr.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA LEPOGLAVA VI TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA SONET D.O.O., TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9/A, IVANEC 

 

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 planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Sunčana elektrana Lepoglava VI, koju je trgovačko društvo SONET društvo s ograničenom 

odgovornošću za usluge, Trg hrvatskih Ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 010068262, OIB: 

00767195673, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 20. ožujka 2020. u Hrvatskoj energetskoj 

regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu SONET društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Trg hrvatskih 

Ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 010068262, OIB: 00767195673, da, u slučaju odustajanja od planirane 

promjene iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju 

o odustanku. 

Nalaže se trgovačkom društvu SONET društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Trg hrvatskih 

Ivanovaca 9/A, Ivanec, MBS: 010068262, OIB: 00767195673, 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 regulatornu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi odgovarajuću tehničku 
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dokumentaciju (osobito Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica 

grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-OOESKO@hera.hr. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BIOELEKTRANA-TOPLANA 

GLINA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BE-TO GLINA D.O.O., ŽRTAVA 

DOMOVINSKOG RATA 74/A, GLINA 

 

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 Bioelektrana-toplana Glina 

za 2019. godinu određuje se u iznosu 55,6%.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA BE-TO DRVNI CENTAR 

POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA DRVNI CENTAR GLINA D.O.O., ŽRTAVA 

DOMOVINSKOG RATA 71, GLINA 

 

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 BE-TO DRVNI CENTAR 

za 2019. godinu određuje se u iznosu 56,9%.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA IZGRADNJA 

KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIOMASE 

SLAVONIJA OIE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SLAVONIJA OIE D.O.O., 

SVETOG LOVRE 75, SLAVONSKI BROD 

mailto:SEE-OOESKO@hera.hr
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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 Izgradnja kogeneracijskog 

postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE za 2019. godinu određuje se u iznosu 

54,7%.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PRIJEDLOG UGOVORA O ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POKRIĆE 

DIJELA GUBITAKA U PRIJENOSNOJ MREŽI ZA 2022. I 2023. GODINU 

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 prijedlog Ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka 

u prijenosnoj mreži br. 3-00_/2020, koji bi se trebao sklopiti između Hrvatskog operatora prijenosnog 

sustava d.o.o. i Hrvatske elektroprivrede d.d., a koji je energetski subjekt Hrvatski operator 

prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 

uz dopis KO: 100/20-08/217, Urbroj: 1-20-01, od 2. travnja 2020. i elektroničku poštu od 3. travnja 

2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 12,50  sati. 

 

             Zapisničar:                                     Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.                                Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 
 

 
 


