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KLASA: 023-04/20-01/21 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  6. listopada 2020. 

 

ZAPISNIK 

s 21. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

6. listopada 2020. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10.00 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 - prisutan pod točkama 1. – 14. 

mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća 

 

Odsutni članovi Upravnog vijeća: 

dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća – opravdano odsutan pod točkama 15. i 16. 

 

 

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 4. -

10. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 1. - 3.  

mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 11. – 

16. 

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

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
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2. Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i 

zajamčenu opskrbu 

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

studenoga 2020. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA 

d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna 

Mrežnih pravila prijenosnog sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi 

električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta HOPS d.o.o., Kupska 

4, Zagreb 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova 

uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja za 2020. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova 

uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje aranžmana prijenosa za jedinstveno unutardnevno 

povezivanje tržišta električne energije Hrvatske burze električne energije d.o.o., Slavonska 

avenija 6/A, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta TEKONET d.o.o., Trnac 50, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva RENETEH OGULIN d.o.o., Otok Oštarski 

4/e, Ogulin 

11. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Bioplin Kućanci 

povlaštenog proizvođača MIAGRO ENERGO d.o.o., Ribnjak, Stjepana Radića 1, Našice 

12. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja BIOPLIN ROVIŠĆE (999 

kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 2, Zagreb 

13. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 

1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 

14. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja BIOPLINSKO 

POSTROJENJE povlaštenog proizvođača DAR PRIRODE d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 8, 

Vukovar 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Hrastin trgovačkog društva MICO 

d.o.o., Dobra 33, Brijest 



3/12 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gudovac trgovačkog društva BIOPLIN GUDOVAC 

d.o.o., Gudovac 1/E, Gudovac 

 

 

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 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i 

zajamčenu opskrbu 

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

studenoga 2020. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA 

d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna 

Mrežnih pravila prijenosnog sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi 

električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta HOPS d.o.o., Kupska 

4, Zagreb 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova 

uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja za 2020. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova 

uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje aranžmana prijenosa za jedinstveno unutardnevno 

povezivanje tržišta električne energije Hrvatske burze električne energije d.o.o., Slavonska 

avenija 6/A, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta TEKONET d.o.o., Trnac 50, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva RENETEH OGULIN d.o.o., Otok Oštarski 

4/e, Ogulin 

11. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Bioplin Kućanci 

povlaštenog proizvođača MIAGRO ENERGO d.o.o., Ribnjak, Stjepana Radića 1, Našice 



4/12 

12. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja BIOPLIN ROVIŠĆE (999 

kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 2, Zagreb 

13. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 

1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 

14. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja BIOPLINSKO 

POSTROJENJE povlaštenog proizvođača DAR PRIRODE d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 8, 

Vukovar 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Hrastin trgovačkog društva MICO 

d.o.o., Dobra 33, Brijest 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gudovac trgovačkog društva BIOPLIN GUDOVAC 

d.o.o., Gudovac 1/E, Gudovac 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 20. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 20. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

2. PRIJEDLOG METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA 

JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU 

 

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

 

Zaključeno je da se u članku 14. Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu briše dio rečenice iza zareza. 

 

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

Donosi se Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i 

zajamčenu opskrbu. 

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 

objavit će se u „Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU 

OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. STUDENOGA 2020. DO 31. OŽUJKA 2021. 

ZA ENERGETSKI SUBJEKT DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O., JOSIPA 

KOZARCA 19, DARUVAR 

 

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 

Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski 

subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar. 

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. 

prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM 

DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar objavit će se u „Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA PRIJENOSNOG 

SUSTAVA 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 Izmjena i dopuna Mrežnih pravila prijenosnog sustava koji 

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

regulatornoj agenciji uz dopise broj i znak: 32-179/19.ŽK, od 11. siječnja 2019., broj i znak: 32-
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64S/19.ŽK, od 1. veljače 2019., Klasa: 700/20-15/493, Urbroj: 3-200-004-01/LT-20-01, od 29. 

travnja 2020. i Klasa: 700/20-15/493, Urbroj: 3-200-004-01/LT-20-02, od 15. rujna 2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PRIJEDLOG UGOVORA O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 

RAZDOBLJE OD JEDNE GODINE ENERGETSKOG SUBJEKTA HOPS 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 opskrbi električnom energijom za razdoblje od 

jedne godine koji je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 

Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Klasa: 400/20-16/422, Urbroj: 

3-600-001-04/MJ-20-02, od 21. rujna 2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG 

DOPRINOSA NAMIRENJU TROŠKOVA USPOSTAVLJANJA, IZMJENE I RADA 

JEDINSTVENOG POVEZIVANJA DAN UNAPRIJED I UNUTARDNEVNOG 

POVEZIVANJA ZA 2020. 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 odobrenje na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada 

jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja Hrvatskoj burzi električne 

energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, za 2020. godinu, kojeg je Hrvatski operator 

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

dopis broj i znak: Ko:100/20-08/436, Ub:3-500/JB-20-01, od 18. rujna 2020. 
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG 

DOPRINOSA NAMIRENJU TROŠKOVA USPOSTAVLJANJA, IZMJENE I RADA 

JEDINSTVENOG POVEZIVANJA DAN UNAPRIJED I UNUTARDNEVNOG 

POVEZIVANJA ZA 2021. 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 odobrenje na prijedlog doprinosa namirenju troškova uspostavljanja, izmjene i rada 

jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja Hrvatskoj burzi električne 

energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, za 2021. godinu, kojeg je Hrvatski operator 

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

dopis broj i znak: Ko:100/20-08/457, Ub:3-500/JB-20-01, od 24. rujna 2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA ODREĐIVANJE ARANŽMANA 

PRIJENOSA ZA JEDINSTVENO UNUTARDNEVNO POVEZIVANJE TRŽIŠTA 

ELEKTRIČNE ENERGIJE HRVATSKE BURZE ELEKTRIČNE ENERGIJE D.O.O., 

SLAVONSKA AVENIJA 6/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 sljedeća: 

 

ODLUKA 

 

Određuju se aranžmani prijenosa za jedinstveno unutardnevno povezivanje tržišta električne energije 

u skladu sa zahtjevom Hrvatske burze električne energije d.o.o., Slavonska avenija 6/A, Zagreb, 

dostavljenim uz dopise broj: 03/20, od 28. siječnja 2020. i broj: 11/20, od 5. veljače 2020. 

 

Nalaže se Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o., Slavonska avenija 6/A, Zagreb i Hrvatskom 

operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb postupanje u skladu s dokumentom naziva 

„Transit shipping arrangements for the exchange of energy and financial settlement resulting from 

the single intraday coupling in all European bidding zones, as agreed in a coordinated manner by 

all the European regulatory authorities in accordance with Article 68(6) of the Commission 



8/12 

Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and 

congestion management” koji je prilog ove Odluke. 

 

Ova Odluka dostavit će se Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o., Slavonska avenija 6/A, Zagreb 

i Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA TEKONET D.O.O., TRNAC 50, 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 

 

Energetskom subjektu TEKONET d.o.o. za telekomunikacijsku tehniku i usluge, Trnac 50, Zagreb, 

MBS: 080128779, OIB: 90302704759, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije, registarski broj: 080128779-0746/15, na razdoblje od 7 (sedam) 

godina, koje se računa od 26. studenoga 2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA RENETEH OGULIN D.O.O., OTOK 

OŠTARSKI 4/E, OGULIN 

 

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 RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Otok 

Oštarski 4/e, Ogulin, MBS: 020047708, OIB: 31296566610, izdaje se dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti proizvodnje električne energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa 

od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA VEZANO ZA UVJETE KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA BIOPLIN KUĆANCI POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MIAGRO 

ENERGO D.O.O., RIBNJAK, STJEPANA RADIĆA 1, NAŠICE 

 

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 

Za proizvodno postrojenje naziva Bioplin Kućanci trgovačkog društva MIAGRO ENERGO društvo 

s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i usluge, Ribnjak, Stjepana Radića 

1, Našice, MBS: 030145761, OIB: 21305249328, utvrđuje se nepravilnost, i to nedostatak ugrađene 

mjerne opreme za mjerenje količine bioplina na ulazu u proizvodno postrojenje. 

Nalaže se trgovačkom društvu MIAGRO ENERGO društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju električne energije i usluge, Ribnjak, Stjepana Radića 1, Našice, MBS: 030145761, OIB: 

21305249328, da bez odlaganja, a najkasnije do 31. prosinca 2020. na proizvodnom postrojenju 

naziva Bioplin Kućanci, ugradi mjernu opremu za mjerenje količine bioplina na ulazu u to proizvodno 

postrojenje, koja će biti u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom s područja mjeriteljstva.  

Nalaže se trgovačkom društvu MIAGRO ENERGO društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju električne energije i usluge, Ribnjak, Stjepana Radića 1, Našice, MBS: 030145761, OIB: 

21305249328, da najkasnije u roku 15 (petnaest) dana nakon ugradnje mjerne opreme iz točke 1. 

izreke ovoga Rješenja dostavi HERA-i elaborat o ugrađenim mjernim uređajima koji treba prikazivati 

izvedeno stanje, i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom 

obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr, prema uputama dostupnim na internetskoj stranici: 

https://www.hera.hr/hr/html/odgovori ppee.html.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA VEZANO ZA UVJETE KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA BIOPLIN ROVIŠĆE (999 KW) POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA 

BIOPLIN-MAKS D.O.O., TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 2, 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 

Za proizvodno postrojenje naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) trgovačkog društva BIOPLIN-

MAKS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg žrtava fašizma 

mailto:oieik-dostava@hera.hr
https://www.hera.hr/hr/html/odgovori%20ppee.html
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6, Zagreb, MBS: 010079289, OIB: 32844634737, utvrđuje se nepravilnost, i to nedostatak ugrađene 

mjerne opreme za mjerenje količine bioplina na ulazu u proizvodno postrojenje. 

Nalaže se trgovačkom društvu BIOPLIN-MAKS društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb, MBS: 010079289, OIB: 32844634737, 

da bez odlaganja, a najkasnije do 31. prosinca 2020. na proizvodnom postrojenju naziva BIOPLIN 

ROVIŠĆE (999 kW), ugradi mjernu opremu za mjerenje količine bioplina na ulazu u to proizvodno 

postrojenje, koja će biti u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom s područja mjeriteljstva.  

Nalaže se trgovačkom društvu BIOPLIN-MAKS društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb, MBS: 010079289, OIB: 32844634737 

da najkasnije u roku 15 (petnaest) dana nakon ugradnje mjerne opreme iz točke 1. izreke ovoga 

Rješenja dostavi HERA-i elaborat o ugrađenim mjernim uređajima koji treba prikazivati izvedeno 

stanje, i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku 

na adresu oieik-dostava@hera.hr, prema uputama dostupnim na internetskoj stranici: 

https://www.hera.hr/hr/html/odgovori ppee.html.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA VEZANO ZA UVJETE KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA ELEKTRANA NA BIOPLIN CRNAC 1 POVLAŠTENOG 

PROIZVOĐAČA BR BIOPLIN CRNAC 1 D.O.O., ZRINSKA 2, CRNAC 

 

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 

Za proizvodno postrojenje naziva Elektrana na bioplin Crnac 1 trgovačkog društva BR BIOPLIN 

CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zrinska 2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 

97092881822, utvrđuje se nepravilnost, i to nedostatak ugrađene mjerne opreme za mjerenje količine 

bioplina na ulazu u proizvodno postrojenje. 

Nalaže se trgovačkom društvu BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Zrinska 2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822, da bez odlaganja, a najkasnije do 31. 

prosinca 2020. na proizvodnom postrojenju naziva Elektrana na bioplin Crnac 1, ugradi mjernu 

opremu za mjerenje količine bioplina na ulazu u to proizvodno postrojenje, koja će biti u skladu sa 

zakonskim i podzakonskim okvirom s područja mjeriteljstva.  

Nalaže se trgovačkom društvu BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Zrinska 2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822, da najkasnije u roku 15 (petnaest) dana 

nakon ugradnje mjerne opreme iz točke 1. izreke ovoga Rješenja dostavi HERA-i elaborat o 

ugrađenim mjernim uređajima koji treba prikazivati izvedeno stanje, i to u tiskanom obliku na adresu 

Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr, prema 

uputama dostupnim na internetskoj stranici: https://www.hera.hr/hr/html/odgovori ppee.html.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

mailto:oieik-dostava@hera.hr
https://www.hera.hr/hr/html/odgovori%20ppee.html
mailto:oieik-dostava@hera.hr
https://www.hera.hr/hr/html/odgovori%20ppee.html
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14. PRIJEDLOG RJEŠENJA VEZANO ZA UVJETE KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA 

DAR PRIRODE D.O.O., DR. FRANJE TUĐMANA 8, VUKOVAR 

 

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 

Za proizvodno postrojenje naziva BIOPLINSKO POSTROJENJE društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Dr. Franje Tuđmana 8, Vukovar, MBS: 030100429, 

OIB: 98481317617, utvrđuje se nepravilnost, i to nedostatak ugrađene mjerne opreme za mjerenje 

količine bioplina na ulazu u proizvodno postrojenje. 

Nalaže se trgovačkom društvu DAR PRIRODE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Dr. Franje Tuđmana 8, Vukovar, MBS: 030100429, OIB: 98481317617, da bez 

odlaganja, a najkasnije do 31. prosinca 2020. na proizvodnom postrojenju naziva BIOPLINSKO 

POSTROJENJE, ugradi mjernu opremu za mjerenje količine bioplina na ulazu u to proizvodno 

postrojenje, koja će biti u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom s područja mjeriteljstva.  

Nalaže se trgovačkom društvu DAR PRIRODE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Dr. Franje Tuđmana 8, Vukovar, MBS: 030100429, OIB: 98481317617 da 

najkasnije u roku 15 (petnaest) dana nakon ugradnje mjerne opreme iz točke 1. izreke ovoga Rješenja 

dostavi HERA-i elaborat o ugrađenim mjernim uređajima koji treba prikazivati izvedeno stanje, i to 

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

oieik-dostava@hera.hr, prema uputama dostupnim na internetskoj stranici: 

https://www.hera.hr/hr/html/odgovori ppee.html.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

15. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA BIOPLINSKO POSTROJENJE HRASTIN TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

MICO D.O.O., DOBRA 33, BRIJEST 

 

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 sljedeću: 

 

ODLUKU 

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

Bioplinsko postrojenje Hrastin 2, koju je trgovačko društvo MICO društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Dobra 33, Brijest, MBS: 030159734, OIB: 

mailto:oieik-dostava@hera.hr
https://www.hera.hr/hr/html/odgovori%20ppee.html
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84252006848, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 21. rujna 2020. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj 

agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu MICO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu 

i usluge, Dobra 33, Brijest, MBS: 030159734, OIB: 84252006848, 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 MICO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu 

i usluge, Dobra 33, Brijest, MBS: 030159734, OIB: 84252006848, 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, a osobito novi Elaborat o ugrađenim mjernim uređajima i to u tiskanom obliku na 

adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE GUDOVAC TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIOPLIN GUDOVAC D.O.O., 

GUDOVAC 1/E, GUDOVAC 

 

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 Bioplinsko postrojenje Gudovac 

za 2019. godinu određuje se u iznosu 53,6 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

 

Završeno u 12.10  sati. 

 

          Zapisničar:                                      Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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