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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/20-01/25
URBROJ: 371-06-20-2
Zagreb, 25. studenog 2020.

ZAPISNIK
s 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
24. studenoga 2020. u 10,30 sati, putem konferencijske video veze
Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na video vezi
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na video vezi
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na video vezi
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća – u prostorijama HERA-e, na video vezi
Konstatira se da je mr. sc. Sonji Tomašić Škevin istekao mandat člana Upravnog vijeća Hrvatske
energetske regulatorne agencije pa Upravno vijeće, do imenovanja člana Upravnog vijeća u skladu s
propisanom procedurom, ima 4 člana.
Zapisničar:
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERAe, na video vezi
Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije – izvan prostorija HERA-e, na video vezi
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, savjetnica predsjednika Upravnog vijeća za pitanja tehničke struke
- u prostorijama HERA-e, na video vezi
dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - u prostorijama HERA-e,
na video vezi pod točkama 1. - 8.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - u prostorijama HERA-e,
na video vezi pod točkama 9. - 14.
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. 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. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju
pomoćnih usluga za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 16.
stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem
tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagreb
6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju
osobe za praćenje usklađenosti (službenik za usklađenost) energetskog subjekta Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
7. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva „Postrojenje za
proizvodnju bioplina i električne energije“ povlaštenog proizvođača AGROPROTEINKAENERGIJA d.o.o., Strojarska cesta 11, Sesvete
8. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva "Kogeneracijsko
postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO" povlaštenog proizvođača LIKA ENERGO EKO
d.o.o., Podudbina 15, Udbina
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom energetskog subjekta GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1,
Vinkovci
10.Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS
d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb
11.Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Elektrana na bioplin Crnac 1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC
1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac
12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog postrojenja
Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. povlaštenog proizvođača HRVATSKA INDUSTRIJA
ŠEĆERA d.d., Ulica grada Vukovara 269g, Zagreb
13.Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Projekt SPIN VALIS 1525 kWe trgovačkog društva SPIN
VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Industrijska 24, Požega
14.Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 1 trgovačkog društva BR BIOPLIN
CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac
15. Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga
za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog
plina i javnu uslugu opskrbe plinom
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G. Jureković je napomenuo da se s dnevnog reda briše točka 15. koja glasi:
15. Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga
za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog
plina i javnu uslugu opskrbe plinom
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 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. 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. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada
Vukovara 37, Zagreb
4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju
pomoćnih usluga za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 16.
stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem
tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagreb
6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju
osobe za praćenje usklađenosti (službenik za usklađenost) energetskog subjekta Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
7. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva „Postrojenje za
proizvodnju bioplina i električne energije“ povlaštenog proizvođača AGROPROTEINKAENERGIJA d.o.o., Strojarska cesta 11, Sesvete
8. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva "Kogeneracijsko
postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO" povlaštenog proizvođača LIKA ENERGO EKO
d.o.o., Podudbina 15, Udbina
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom energetskog subjekta GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1,
Vinkovci
10.Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS
d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb
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11.Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Elektrana na bioplin Crnac 1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC
1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac
12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog postrojenja
Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. povlaštenog proizvođača HRVATSKA INDUSTRIJA
ŠEĆERA d.d., Ulica grada Vukovara 269g, Zagreb
13.Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Projekt SPIN VALIS 1525 kWe trgovačkog društva SPIN
VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Industrijska 24, Požega
14.Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 1 trgovačkog društva BR BIOPLIN
CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.
Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:
1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 24. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 24.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.
2.
PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA
ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1.
SIJEČNJA 2021. DO 31. OŽUJKA 2021. 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.
siječnja 2021. do 31. ožujka 2021., iznose kako slijedi:
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Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]

Tarifni modeli
ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

-

0,5584

0,3285

Srednji napon

-

0,5422

0,3190

Plavi

0,5291

-

-

Bijeli

-

0,6082

0,3578

Crveni

-

0,5299

0,3117

Žuti
(javna rasvjeta)

0,4141

-

-

Niski
napon

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
Tarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]

Tarifni modeli
ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

-

0,6346

0,3733

Srednji napon

-

0,6162

0,3624

Plavi

0,6013

-

-

Bijeli

-

0,6911

0,4065

Crveni

-

0,6022

0,3542

Žuti
(javna rasvjeta)

0,4706

-

-

Niski
napon

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 s četiri glasa.
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3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31.
OŽUJKA 2021. 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 s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOGE UGOVORA O PRUŽANJU POMOĆNIH USLUGA 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 prethodna suglasnost na prijedloge ugovora o pružanju pomoćnih usluga za 2021. godinu:
1. Ugovor o osiguravanju rezerve snage za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom
aktivacijom i energije uravnoteženja,
2. Ugovor o osiguravanju rezerve snage za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom
aktivacijom za uravnoteženje sustava i energije uravnoteženja,
3. Ugovor o osiguravanju rezerve snage za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom
aktivacijom za sigurnost sustava i energije uravnoteženja,
4. Ugovor o pružanju usluge kompenzacijskog rada za potrebe regulacije napona i jalove
snage,
5. Ugovor o pružanju usluge otočnog pogona i
6. Ugovor o pružanju usluge crnog starta,
koje je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise broj i znak: Ko: 100/20-08/476, Ub: 3-500/JB20-01, od 29. rujna 2020. i broj i znak: Ko: 100/20-08/587, Ub: 3-500/JB-20-01, od 5. studenoga
2020.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA ODSTUPANJE
OD OBVEZA PROPISANIH ČLANKOM 16. STAVKOM 8. UREDBE (EU) 2019/943
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 5. LIPNJA 2019. O UNUTARNJEM
TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE 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.
Nakon rasprave zaključeno je da se točka 3. izreke dopuni tako se iza riječi „metodologiju i“, a prije
riječi „projekte“ doda riječ „navede“.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Odobrava se zahtjev Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, Klasa:
700/20-15/1168, Urbroj: 3-300/DB-20-01, od 2. listopada 2020., za odobrenje odstupanja od obveza
propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja
2019. o unutarnjem tržištu električne energije.
Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb odstupanje od obveza propisanih
člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o
unutarnjem tržištu električne energije odobrava se na razdoblje od 1 (jedne) godine počevši od 1.
siječnja 2021.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, u skladu s člankom
16. stavkom 9. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem
tržištu električne energije, do 30. travnja 2021. donese metodologiju i navede projekte koji pružaju
dugoročno rješenje za uzroke navedene u zahtjevu iz točke 1. ove Odluke te ih objavi na svojoj
internetskoj stranici.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OSOBE ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI
(SLUŽBENIK ZA USKLAĐENOST) 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
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Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o imenovanju osobe za praćenje usklađenosti
(službenik za usklađenost), koju je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis klasa: 800/2001/180, urbroj: 3-600-004-01/SJ-20-01, od 9. studenoga 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA VEZANO ZA UVJETE KORIŠTENJA PROIZVODNOG
POSTROJENJA NAZIVA „POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU BIOPLINA I
ELEKTRIČNE ENERGIJE“ POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA AGROPROTEINKAENERGIJA D.O.O., STROJARSKA CESTA 11, SESVETE
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
Utvrđuje se da za je proizvodno postrojenje naziva Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne
energije, na obračunskom mjernom mjestu oznake 0115344821, u obračunskom razdoblju za kolovoz
2020. godine zabilježeno 1398 prekoračenja snage većih od 2%, što predstavlja privremenu
nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Postrojenje za
proizvodnju bioplina i električne energije na temelju kojeg je povlaštenom proizvođaču električne
energije, trgovačkom društvu AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju i prodaju
električne i toplinske energije iz obnovljevih izvora, Strojarska cesta 11, Sesvete, MBS: 080758522,
OIB: 90174095121, izdano Rješenje Hrvatske energetske regulatorne agencije o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/17-15/01, urbroj: 371-06-17-4 od 4.
kolovoza 2017.
Nalaže se trgovačkom društvu AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju i prodaju
električne i toplinske energije iz obnovljevih izvora, Strojarska cesta 11, Sesvete, MBS: 080758522,
OIB: 90174095121 da, u roku od 3 mjeseca od dana dostave ovoga Rješenja, otkloni utvrđenu
privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Postrojenje
za proizvodnju bioplina i električne energije iz točke 1. izreke ovoga Rješenja.
Ako trgovačko društvo AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju i prodaju električne
i toplinske energije iz obnovljevih izvora, Strojarska cesta 11, Sesvete, MBS: 080758522, OIB:
90174095121, ne otkloni utvrđenu privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja
proizvodnog postrojenja naziva Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije iz točke 1.
izreke ovoga Rješenja, Hrvatska energetska regulatorna agencija će, bez daljnjeg upozorenja,
pokrenuti postupak ukidanja Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
klasa: UPI 034-02/17-15/01, urbroj: 371-06-17-4 od 4. kolovoza 2017.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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8. PRIJEDLOG RJEŠENJA VEZANO ZA UVJETE KORIŠTENJA PROIZVODNOG
POSTROJENJA NAZIVA "KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU LIKA
ENERGO EKO" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA LIKA ENERGO EKO D.O.O.,
PODUDBINA 15, UDBINA
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
Utvrđuje se da je za proizvodno postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA
ENERGO EKO, na obračunskom mjernom mjestu oznake 1908000140, u obračunskom razdoblju za
srpanj 2020. godine zabilježeno 814 prekoračenja snage većih od 2%, što predstavlja privremenu
nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko
postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO na temelju kojeg je povlaštenom proizvođaču
električne energije, trgovačkom društvu LIKA ENERGO EKO društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju, trgovinu i usluge, Podudbina 15, Udbina, MBS: 020045232, OIB: 84637584071,
izdano Rješenje Hrvatske energetske regulatorne agencije o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/14, urbroj: 371-01/12-05 od 16. travnja
2012.
Nalaže se trgovačkom društvu LIKA ENERGO EKO društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge, Podudbina 15, Udbina, MBS: 020045232, OIB: 84637584071 da, u
roku od 3 mjeseca od dana dostave ovoga Rješenja, otkloni utvrđenu privremenu nepravilnost u
ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na
biomasu LIKA ENERGO EKO iz točke 1. izreke ovoga Rješenja.
Ako trgovačko društvo LIKA ENERGO EKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Podudbina 15, Udbina, MBS: 020045232, OIB: 84637584071, ne otkloni utvrđenu
privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva
Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO iz točke 1. izreke ovoga Rješenja,
Hrvatska energetska regulatorna agencija će, bez daljnjeg upozorenja, pokrenuti postupak ukidanja
Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/14,
urbroj: 371-01/12-05 od 16. travnja 2012.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
OPSKRBE
TOPLINSKOM
ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA GTG VINKOVCI D.O.O., KRALJA
ZVONIMIRA 1, VINKOVCI
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
Energetskom subjektu GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i
proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, MBS:
030110949, OIB: 10215081461, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom, registarski broj: 030038269-0213-18/06, na razdoblje od 15 (petnaest) godina,
koje se računa od 13. siječnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLIN ROVIŠĆE (999
KW) POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOPLIN-MAKS D.O.O., TRG ŽRTAVA
FAŠIZMA 6, 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 BIOPLIN ROVIŠĆE (999
kW) za 2019. godinu određuje se u iznosu 51,1 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA 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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Elektrana na bioplin Crnac
1 za 2019. godinu određuje se u iznosu 53,4 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UŠTEDE PRIMARNE ENERGIJE ZA
2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE
SLADORANE D.D. POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA HRVATSKA INDUSTRIJA
ŠEĆERA D.D., ULICA GRADA VUKOVARA 269G, 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
Ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. za
2019. godinu iznosi 0,15.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

13. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA
PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA
KORIŠTENJA
PROIZVODNOG
POSTROJENJA PROJEKT SPIN VALIS 1525 KWE TRGOVAČKOG DRUŠTVA SPIN
VALIS INTERNACIONAL D.O.O., INDUSTRIJSKA 24, POŽEGA
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 sljedeća:
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva
Projekt SPIN VALIS 1525 kWe, koju je trgovačko društvo SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o.
za proizvodnju i usluge, Industrijska 24, Požega, MBS: 050045574, OIB: 46390555097, zatražilo
zahtjevom zaprimljenim 27. listopada 2020. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge,
Industrijska 24, Požega, MBS: 050045574, OIB: 46390555097, 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 SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge,
Industrijska 24, Požega, MBS: 050045574, OIB: 46390555097, 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 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.
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14. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA
PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA
KORIŠTENJA
PROIZVODNOG
POSTROJENJA ELEKTRANA NA BIOPLIN CRNAC 1 TRGOVAČKOG DRUŠTVA 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 sljedeća:
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva
Elektrana na bioplin Crnac 1, koju je trgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za
proizvodnju, trgovinu i usluge, Zrinska 2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822, zatražilo
zahtjevom zaprimljenim 9. studenoga 2020. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Zrinska 2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822, 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 BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge,
Zrinska 2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822, 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 oieik-dostava@hera.hr.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

Završeno u 13,40 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

Sanja Hudobec, dipl. iur., v. r.
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