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KLASA: 023-04/20-01/10 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  29. travnja 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

29. travnja 2020. od 13.00 do 16.30 sati  

putem konferencijske telefonske veze 

 

 

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:  

g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - 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 Sanja Hudobec, v.d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - 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. - 5. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi pod 

točkama 11. do 18.  

g. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju – izvan prostorija HERA-e, na 

telefonskoj vez pod točkama 6. do 10. i 19. 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti 

opskrbe u distribucijskom sustavu za 2019. godinu energetskog subjekta HEP-Operator 

distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 
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3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti 

opskrbe za 2019. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava I trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Stanka Vraza 1, Varaždin 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava II trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Stanka Vraza 1, Varaždin 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 povlaštenog proizvođača PANA ENERGY 

d.o.o., Ivana Mažuranića 2, Čakovec 

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

postrojenja naziva  Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" povlaštenog proizvođača 

BRANA d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" povlaštenog proizvođača 

ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Josipa Martinca 22, Voćin 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana 1" povlaštenog proizvođača 

BRANA DAR d.o.o., Josipa Jelačića 87 L, Daruvar 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Invest" povlaštenog proizvođača 

ENERGIJA INVEST d.o.o., Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje 

11. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila za nadomještanje i 

korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta energetskog subjekta HRVATSKI 

OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb 

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko ukapljenim naftnim plinom trgovačkog društva Roguljić d.o.o., Koče Popovića 2, Divoš 

13. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva SEDLIĆ d.o.o., Berek 54, Berek 

14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva ASPETROL d.o.o., Matuljska Cesta 29/a, 

Opatija 

15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

plinom trgovačkog društva PPD Energija d.o.o., Pot za Brdom 104, Ljubljana, Republika 

Slovenija 

16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje biogoriva energetskog subjekta VITREX d.o.o., Zbora Narodne Garde 3, Virovitica 
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17. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko ukapljenim naftnim plinom energetskog subjekta GAS OIL d.o.o., Liburnijska 6, Ičići 

18. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

distribucije plina energetskog subjekta PAKRAC PLIN d.o.o., Ulica križnog puta 18, Pakrac 

G. Jureković je predložio da se dnevni red dopuni točkom 19. koja glasi: 

 

19.  Prijedlog rješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje Projekt proizvodnje energije 

iz biomase na području općine Brinje trgovačkog društva BE-TO BRINJE d.o.o., Dr. Mile 

Budaka 1, Slavonski Brod 

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 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti 

opskrbe u distribucijskom sustavu za 2019. godinu energetskog subjekta HEP-Operator 

distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o sigurnosti 

opskrbe za 2019. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava I trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Stanka Vraza 1, Varaždin 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava II trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Stanka Vraza 1, Varaždin 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 povlaštenog proizvođača PANA ENERGY 

d.o.o., Ivana Mažuranića 2, Čakovec 

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

postrojenja naziva  Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana" povlaštenog proizvođača 

BRANA d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" povlaštenog proizvođača 

ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Josipa Martinca 22, Voćin 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana 1" povlaštenog proizvođača 

BRANA DAR d.o.o., Josipa Jelačića 87 L, Daruvar 
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10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Invest" povlaštenog proizvođača 

ENERGIJA INVEST d.o.o., Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje 

11. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila za nadomještanje i 

korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta energetskog subjekta HRVATSKI 

OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb 

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko ukapljenim naftnim plinom trgovačkog društva Roguljić d.o.o., Koče Popovića 2, Divoš 

13. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva SEDLIĆ d.o.o., Berek 54, Berek 

14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva ASPETROL d.o.o., Matuljska Cesta 29/a, 

Opatija 

15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

plinom trgovačkog društva PPD Energija d.o.o., Pot za Brdom 104, Ljubljana, Republika 

Slovenija 

16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje biogoriva energetskog subjekta VITREX d.o.o., Zbora Narodne Garde 3, Virovitica 

17. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko ukapljenim naftnim plinom energetskog subjekta GAS OIL d.o.o., Liburnijska 6, Ičići 

18. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

distribucije plina energetskog subjekta PAKRAC PLIN d.o.o., Ulica križnog puta 18, Pakrac 

19.  Prijedlog rješenja o zahtjevu za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje Projekt proizvodnje energije 

iz biomase na području općine Brinje trgovačkog društva BE-TO BRINJE d.o.o., Dr. Mile 

Budaka 1, Slavonski Brod 
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Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 9. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 9. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 9. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI OPSKRBE U DISTRIBUCIJSKOM 

SUSTAVU ZA 2019. GODINU ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-OPERATOR 

DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB 

 

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

Zaključeno je da će se obrazloženje predmetne Odluke korigirati na način kako je dogovoreno tijekom 

rasprave.  

 

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

 

ODLUKA 

 

Daje se prethodna suglasnost na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 

2019. godinu koje je HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom broj i znak: 4/5758/20GS, od 21. 

travnja 2020.  

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI OPSKRBE ZA 2019. 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: 
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ODLUKA 

 

Daje se prethodna suglasnost na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe za 2019. godinu koje je 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj 

regulatornoj agenciji dopisom Klasa: 100/20-08/237, Ur.broj: 3-300/DB-20-01, od 21. travnja 2020.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA LEPOGLAVA I 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 I, koju je trgovačko društvo KLASA društvo s ograničenom 

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

zahtjevom od 20. travnja 2020., zaprimljenim u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 20. i 22. 

travnja 2020.  

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. 

 

5.   PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA LEPOGLAVA II 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 
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Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

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

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

zahtjevom od 20. travnja 2020., zaprimljenim u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 20. i 22. 

travnja 2020. 

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. 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO 

POSTROJENJE PANA 1 POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA PANA ENERGY D.O.O., 

IVANA MAŽURANIĆA 2, ČAKOVEC 

 

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 

Pana 1 za 2019. godinu određuje se u iznosu 74,6 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA  KOGENERACIJA NA 

DRVNU BIOMASU ELEKTRANA "BRANA" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA 

BRANA D.O.O., A. MIHANOVIĆA 29, VIROVITICA 

 

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 
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Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu 

biomasu elektrana „Brana“ za 2019. godinu određuje se u iznosu 56,1 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA 

DRVNU BIOMASU "ENERGIJA VOĆIN" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA 

ENERGIJA VOĆIN D.O.O., JOSIPA MARTINCA 22, VOĆIN 

 

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 Kogeneracija na drvnu 

biomasu „Energija Voćin“ za 2019. godinu određuje se u iznosu 55,1 %. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA 

DRVNU BIOMASU ELEKTRANA "BRANA 1" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA 

BRANA DAR D.O.O., JOSIPA JELAČIĆA 87 L, DARUVAR 

 

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 Kogeneracija na drvnu 

biomasu „Brana 1“ za 2019. godinu određuje se u iznosu 55,8 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI  

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA 

DRVNU BIOMASU "ENERGIJA INVEST" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA 

ENERGIJA INVEST D.O.O., UL. RUDOLFA ROUPECA BB, GRUBIŠNO POLJE 

 

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 
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Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu 

biomasu „ENERGIJA INVEST“ za 2019. godinu određuje se u iznosu 62,7 %. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA 

PRIJEDLOG PRAVILA ZA NADOMJEŠTANJE I KOREKCIJU PODATAKA U 

REGISTRU OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA ENERGETSKOG SUBJEKTA 

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 

284, 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 Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih 

mjernih mjesta, kojeg je operator tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE 

d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz 

dopis Klasa: 011-03/20-01/02, Ur. broj: 251-544-06-20-2, od 28. travnja 2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO 

UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA ROGULJIĆ D.O.O., 

KOČE POPOVIĆA 2, DIVOŠ 

 

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 

 

Trgovačkom društvu Roguljić društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Koče 

Popovića 2, Divoš, MBS: 030000129, OIB: 82425133390, izdaje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa 

od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM 

DERIVATIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA SEDLIĆ D.O.O., BEREK 54, BEREK 

 

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 
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Trgovačkom društvu SEDLIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, Berek 

54, Berek, MBS: 010044456, OIB: 31937776003, izdaje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima na razdoblje od 1 (jedne) godine, koje se računa od 

dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM 

DERIVATIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ASPETROL D.O.O., MATULJSKA CESTA 

29/A, OPATIJA 

 

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 

 

Trgovačkom društvu ASPETROL, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu nafte i naftnim 

derivatima, Matuljska Cesta 29/a, Opatija, MBS: 040065483, OIB: 95552033960, izdaje se dozvola 

za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima na razdoblje od 1 (jedne) 

godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE 

ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA PPD 

ENERGIJA D.O.O., POT ZA BRDOM 104, LJUBLJANA, REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

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 

Trgovačkom društvu PPD energija, trgovanje z energijo d.o.o., Pot za Brdom 104, 1000 Ljubljana, 

Republika Slovenija, matični broj: 6451861000, izdaje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti trgovine plinom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga 

Rješenja. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE BIOGORIVA 

ENERGETSKOG SUBJEKTA VITREX D.O.O., ZBORA NARODNE GARDE 3, 

VIROVITICA 

 

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 
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Energetskom subjektu VITREX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, 

Zbora Narodne Garde 3, Virovitica, MBS: 010018752, OIB: 78047300881, produžuje se dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje biogoriva, registarski broj: 010018752-313-12/07-I/10-

II/15, na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 14. svibnja 2020. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO 

UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM ENERGETSKOG SUBJEKTA GAS OIL D.O.O., 

LIBURNIJSKA 6, IČIĆI 

 

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 GAS OIL društvo s ograničenom odgovornošću za prodaju naftnih derivata, 

Liburnijska 6, Ičići, MBS: 040290145, OIB: 86918255783, produžuje se dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom, registarski broj: 040290145-

0701/14-I/17, na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 18. lipnja 2020.  

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE PLINA 

ENERGETSKOG SUBJEKTA PAKRAC PLIN D.O.O., ULICA KRIŽNOG PUTA 18, 

PAKRAC 

 

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 PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i 

opskrbu plina, Ulica križnog puta 18, Pakrac, MBS: 050045775, OIB: 56937802546, produžuje se 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina, registarski broj: 050045775-0520/10-

I/15, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 6. ožujka 2020. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PROMJENU NOSITELJA PROJEKTA U 

PRETHODNOM RJEŠENJU O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG 

PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE PROJEKT 

PROIZVODNJE ENERGIJE IZ BIOMASE NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA BE-TO BRINJE 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. 
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G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Odobrava se zahtjev trgovačkog društva BE-TO BRINJE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, MBS: 030228651, OIB: 51144808742, za promjenu nositelja 

projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 

UPI 034-02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04, od 26. veljače 2015. 

U Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 

034-02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04, od 26. veljače 2015. umjesto: 

- nositelja projekta DEPOD PROJEKTI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, VIII 

Vrbik 17, Zagreb, MBS: 080644224, OIB: 11517387673, 

- označava se trgovačko društvo BE-TO BRINJE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, MBS: 030228651, OIB: 51144808742. 

U ostalom dijelu Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, 

UPI 034-02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04, od 26. veljače 2015., ostaje nepromijenjeno. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

 

             Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Sanja Hudobec, dipl. iur., v. r.                 Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 


