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KLASA: 023-04/20-01/23 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  20. listopada 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

20. 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  

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. -

3. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 6. i 7. 

mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - prisutan pod točkama 4. i 5. 

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

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

električne energije za postrojenje Hidroelektrana Peruća trgovačkog društva HEP Proizvodnja 

d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 
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3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Hidroelektrana Sklope trgovačkog društva HEP Proizvodnja 

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

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

postrojenja naziva Elektrana na bioplin "MATVEJ" povlaštenog proizvođača MATVEJ d.o.o., 

Lonjička ulica 2a, Zagreb 

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

postrojenja naziva BIOPLINSKO POSTROJENJE trgovačkog društva  DAR PRIRODE d.o.o., 

Dr. Franje Tuđmana 8, Vukovar 

6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom 

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

plinom trgovačkog društva Danske Commodities A/S, Vaerkmestergade 3, 8000 Aarhus C, 

Kraljevina Danska 

 

 

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 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

električne energije za postrojenje Hidroelektrana Peruća trgovačkog društva HEP Proizvodnja 

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

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

električne energije za postrojenje Hidroelektrana Sklope trgovačkog društva HEP Proizvodnja 

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

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

postrojenja naziva Elektrana na bioplin "MATVEJ" povlaštenog proizvođača MATVEJ d.o.o., 

Lonjička ulica 2a, Zagreb 

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

postrojenja naziva BIOPLINSKO POSTROJENJE trgovačkog društva  DAR PRIRODE d.o.o., 

Dr. Franje Tuđmana 8, Vukovar 

6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom 

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

plinom trgovačkog društva Danske Commodities A/S, Vaerkmestergade 3, 8000 Aarhus C, 

Kraljevina Danska 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 22. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 22. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE HIDROELEKTRANA PERUĆA TRGOVAČKOG DRUŠTVA HEP 

PROIZVODNJA 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 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 

HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, 

Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079. 

Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica 

grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, obavljat će energetsku djelatnost 

proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: 

Hidroelektrana Peruća. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE HIDROELEKTRANA SKLOPE TRGOVAČKOG DRUŠTVA HEP 

PROIZVODNJA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB 
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G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

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

 

RJEŠENJE 

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

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

HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, 

Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079. 

Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica 

grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, obavljat će energetsku djelatnost 

proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: 

Hidroelektrana Sklope. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ELEKTRANA NA 

BIOPLIN "MATVEJ" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MATVEJ D.O.O., 

LONJIČKA ULICA 2A, ZAGREB 

 

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

rasprava. 

 

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

 

RJEŠENJE 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Elektrana na bioplin 

„MATVEJ“ za 2019. godinu određuje se u iznosu 50,6 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA  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: 
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RJEŠENJE 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva BIOPLINSKO 

POSTROJENJE za 2019. godinu određuje se u iznosu 60,5 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA ODABIR OPSKRBLJIVAČA 

U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM 

 

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

 

Zaključeno je da će se tekst Dokumentacije za javni natječaj za prikupljanje ponuda za odabir 

opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom izmijeniti u skladu s primjedbama iznesenim u 

raspravi. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Pokreće se postupak za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom. 

 

Dokumentacija za javni natječaj za prikupljanje ponuda za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge 

opskrbe plinom objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije, a 

obavijest o otvaranju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za odabir opskrbljivača u obvezi javne 

usluge opskrbe plinom objavit će se u "Narodnim novinama" i u Službenom listu Europske unije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA DANSKE COMMODITIES A/S, VAERKMESTERGADE 3, 8000 AARHUS C, 

KRALJEVINA DANSKA 

 

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 DANSKE COMMODITIES A/S, Værkmestergade 3, 3., 8000 Aarhus C, 

Kraljevina Danska, matični broj: 28113951, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

trgovine plinom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 12.30  sati. 

 

          Zapisničar:                                     Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 

 


