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KLASA: 023-04/20-01/18 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  31. kolovoza 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

s 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

31. kolovoza 2020. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 12.00 sati 

 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća  

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća  

dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća  

dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća  

mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća 

 

 

Zapisničar: 

gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu 

 

Ostali prisutni: 

mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije  

dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. - 

4. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 5. i 6. 

mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkom 7.  

gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove 

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 

energijom za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2020. za energetski subjekt HEP 

ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 
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3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za 

razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA 

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

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije trgovačkog društva Eco-biogas d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 2, 

Pisarovina 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva FUEL Trading d.o.o., Amruševa ulica 5, Zagreb 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

skladištenja nafte i naftnih derivata trgovačkog društva FUEL Trading d.o.o., Amruševa ulica 5, 

Zagreb 

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Pisarovina 1200 kWel trgovačkog 

društva Eco-biogas d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina 

 

 

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 17. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 

energijom za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2020. za energetski subjekt HEP 

ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za 

razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA 

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

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije trgovačkog društva Eco-biogas d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 2, 

Pisarovina 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva FUEL Trading d.o.o., Amruševa ulica 5, Zagreb 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

skladištenja nafte i naftnih derivata trgovačkog društva FUEL Trading d.o.o., Amruševa ulica 5, 

Zagreb 

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Pisarovina 1200 kWel trgovačkog 

društva Eco-biogas d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina 
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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 SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 17. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 17. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA 

ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1. 

LISTOPADA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP 

ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, 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 

 

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje 

iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, broj 20/19), 

za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. 

listopada 2020. do 31. prosinca 2020., iznose kako slijedi:   
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Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe 

Tarifni modeli 

Tarifne stavke za radnu energiju  

[kn/kWh] 

ENJT ENVT ENNT 

Visoki napon - 0,5638 0,3317 

Srednji napon - 0,5474 0,3220 

Niski 

napon 

Plavi 0,5342 - - 

Bijeli - 0,6140 0,3612 

Crveni - 0,5350 0,3147 

Žuti  

(javna rasvjeta) 
0,4181 - - 

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe 

Tarifni modeli  

Tarifne stavke za radnu energiju  

[kn/kWh] 

ENJT ENVT ENNT 

Visoki napon - 0,6407 0,3769 

Srednji napon - 0,6221 0,3659 

Niski 

napon 

Plavi 0,6071 - - 

Bijeli - 0,6978 0,4105 

Crveni - 0,6080 0,3576 

Žuti  

(javna rasvjeta) 
0,4751 - - 

 

Iznos tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom iz točke 1. izreke ove Odluke 

Hrvatska energetska regulatorna agencija donijet će posebnom odlukom koja će se objaviti u 

„Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU 

ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA 2020. DO 31. 

PROSINCA 2020. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 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 

Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. 

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom objavit će se u 

„Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ECO-BIOGAS D.O.O., IVANA GORANA 

KOVAČIĆA 2, PISAROVINA 

 

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 Eco-biogas d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Ivana Gorana Kovačića 2, 

Pisarovina, MBS: 080971518, OIB: 49433857561, 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. 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM 

DERIVATIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA FUEL TRADING D.O.O., AMRUŠEVA 

ULICA 5, 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 sljedeće: 
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RJEŠENJE 

 

Trgovačkom društvu FUEL trading d.o.o. za usluge, Amruševa ulica 5, Zagreb, MBS: 081225807, 

OIB: 85760885912, 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. 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA NAFTE I NAFTNIH 

DERIVATA TRGOVAČKOG DRUŠTVA FUEL TRADING D.O.O., AMRUŠEVA ULICA 

5, 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 sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

Trgovačkom društvu FUEL trading d.o.o. za usluge, Amruševa ulica 5, Zagreb, MBS: 081225807, 

OIB: 85760885912, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih 

derivata na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE BIOPLINSKO POSTROJENJE PISAROVINA 1200 KWEL 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA ECO-BIOGAS D.O.O., IVANA GORANA KOVAČIĆA 2, 

PISAROVINA 

 

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 

Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva Eco-

biogas d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina, MBS: 080971518, 

OIB: 49433857561. 

Trgovačko društvo Eco-biogas d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina, 

MBS: 080971518, OIB: 49433857561, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne 

energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: Bioplinsko postrojenje 

Pisarovina 1200 kWel. 
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 12.45  sati. 

 

          Zapisničar:                                    Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 


