*P/142665*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/20-01/29
URBROJ: 371-06-20-2
Zagreb, 28. prosinca 2020.
ZAPISNIK
s 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
28. prosinca 2020. u 11.00 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, pod točkama
1. - 15.
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
Odsutni članovi Upravnog vijeća:
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća – odsutan pod točkama 16. – 18.
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu - u prostorijama HERA-e, na
video vezi
Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
prof. dr. sc. Eraldo Banovac, glavni savjetnik Agencije - u prostorijama HERA-e, na video vezi pod
točkama 1. - 2.
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
- izvan prostorija HERA-e, na video vezi
dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - izvan prostorija HERAe, na video vezi pod točkama 1. - 8.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - u prostorijama HERA-e, na video vezi pod točkama
16. – 18.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - izvan prostorija HERA-e,
na video vezi pod točkama 9. – 15.
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - izvan prostorija HERAe, na video vezi
gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove – u prostorijama HERA-e, na video
vezi, pod točkama 1. - 4.
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G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. i projekcija za
2022. i 2023.
4. Prijedlog III. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće
gubitaka u distribucijskoj mreži za 2021. godinu energetskog subjekta HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o., Poslovno
industrijska zona Šopot 28, Šopot
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine električnom energijom energetskog subjekta ELECTRADE S.p.A, Via Nonis 68/A,
36063 Marostica, Talijanska Republika
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini trgovačkog
društva EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o.
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) trgovačkog
društva BIONARDO GUNJA d.o.o., Fra Grge Martića bb, Gunja
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije
iz drvne biomase "Panonska biomasa" trgovačkog društva PANONSKA BIOMASA d.o.o., Šet.
P. Preradovića 3, Osijek
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo trgovačkog društva OBZOR d.o.o.,
Vlašićka 11, Osijek
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 trgovačkog društva BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec
13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinska elektrana Orehovec trgovačkog društva BIOPLINSKA
ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bio postrojenje Viljevo trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o.,
Gregurovec 23, Gregurovec
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15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bio postrojenje Donji Miholjac trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o.,
Gregurovec 23, Gregurovec
G. Jureković je predložio da se na dnevni red dodaju točke 16. – 18. koje glase:
16. Prijedlog odluke o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina („Narodne
novine“, broj 144/20)
17. Prijedlog odluke o zahtjevu za redovnu reviziju drugog regulacijskog razdoblja 2017.-2020. i
određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina za treće regulacijsko razdoblje 2021.-2025.
energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
18. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine trećeg regulacijskog
razdoblja 2021. - 2025.
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 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. i projekcija za
2022. i 2023.
4. Prijedlog III. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće
gubitaka u distribucijskoj mreži za 2021. godinu energetskog subjekta HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o., Poslovno
industrijska zona Šopot 28, Šopot
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine električnom energijom energetskog subjekta ELECTRADE S.p.A, Via Nonis 68/A,
36063 Marostica, Talijanska Republika
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini trgovačkog
društva EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o.
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) trgovačkog
društva BIONARDO GUNJA d.o.o., Fra Grge Martića bb, Gunja
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije
iz drvne biomase "Panonska biomasa" trgovačkog društva PANONSKA BIOMASA d.o.o., Šet.
P. Preradovića 3, Osijek
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11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Kogeneracija Nard-Valpovo trgovačkog društva OBZOR d.o.o.,
Vlašićka 11, Osijek
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 trgovačkog društva BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec
13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinska elektrana Orehovec trgovačkog društva BIOPLINSKA
ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bio postrojenje Viljevo trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o.,
Gregurovec 23, Gregurovec
15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bio postrojenje Donji Miholjac trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o.,
Gregurovec 23, Gregurovec
16. Prijedlog odluke o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina („Narodne
novine“, broj 144/20)
17. Prijedlog odluke o zahtjevu za redovnu reviziju drugog regulacijskog razdoblja 2017.-2020. i
određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina za treće regulacijsko razdoblje 2021.-2025.
energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb
18. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine trećeg regulacijskog
razdoblja 2021. - 2025.
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 28. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 28. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 28.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.
2. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I RAZVOJA
REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU

HRVATSKE

ENERGETSKE

G. Jureković je pozvao g. Banovca 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 sljedeća:
ODLUKA
Donosi se Program rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu.
Program rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu objavit će se na
internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE
AGENCIJE ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.
G. Jureković je pozvao gđu Garašić 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 Financijski plan Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. i projekcije za 2022. i
2023.
Financijski plan Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.
objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG III. IZMJENA PLANA NABAVE
REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU

HRVATSKE

ENERGETSKE

G. Jureković je pozvao gđu Garašić 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
Donose se III. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu.
III. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu objavit će se u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Hrvatske
energetske regulatorne agencije.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI
PLAN NABAVE ENERGIJE ZA POKRIĆE GUBITAKA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI
ZA
2021.
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 se po ovoj točki dnevnog reda odgađa donošenje odluke.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGANA GOSPIĆ 1 D.O.O., POSLOVNO
INDUSTRIJSKA ZONA ŠOPOT 28, ŠOPOT
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 ENERGANA GOSPIĆ 1 d. o. o. za proizvodnju električne struje i topline,
Poslovno industrijska zona Šopot br. 28, Šopot, MBS: 040328712, OIB: 23302778966, 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 s četiri glasa.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA ELECTRADE S.P.A, VIA NONIS 68/A,
36063 MAROSTICA, TALIJANSKA REPUBLIKA
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:
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RJEŠENJE
Energetskom subjektu ELECTRADE S.P.A., Via Nonis 68/A, 36063 Marostica (VI), Talijanska
Republika, matični broj: 03294530245, na vlastiti zahtjev, danom izvršnosti ovoga Rješenja, prestaje
važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom registarski broj:
03294530245-0873/19, koja je izdana na razdoblje od 3 (tri) godine.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE MHE FAJEROV MLIN NA RIJECI
GLINI TRGOVAČKOG DRUŠTVA EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK D.O.O.
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 trgovačkog društva EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Mlinarska ulica 14, Glina, MBS: 081047671, OIB: 81995523959, za produženje
važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa:
034-02/15-30/52, urbroj: 371-01/15-05, od 23. prosinca 2015., za postrojenje naziva MHE Fajerov
mlin na rijeci Glini.
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/52, urbroj: 371-01/15-05, od 23. prosinca 2015., produžuje se na razdoblje od 6 (šest)
mjeseci, koje se računa od 25. prosinca 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POSTROJENJE BIOPLINSKA ELEKTRANA GUNJA
(1000 KW) TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIONARDO GUNJA D.O.O., FRA GRGE
MARTIĆA BB, GUNJA
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
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva BIONARDO GUNJA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju
toplinske i električne energije, Fra Grge Martića bb, Gunja, MBS: 030108677, OIB: 41322591450,
za produženje važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije, klasa: UPI 034-02/15-30/73, urbroj: 371-01/15-04, od 17. prosinca 2015., za postrojenje
naziva Bioplinska elektrana Gunja (1000kW).
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/73, urbroj: 371-01/15-04, od 17. prosinca 2015., produžuje se na razdoblje od 6 (šest)
mjeseci, koje se računa od 20. prosinca 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE PRETHODNOG
RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE ZA
PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ DRVNE BIOMASE "PANONSKA
BIOMASA" TRGOVAČKOG DRUŠTVA PANONSKA BIOMASA D.O.O., ŠET. P.
PRERADOVIĆA 3, OSIJEK
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 trgovačkog društva PANONSKA BIOMASA d.o.o. za usluge, Fra Grge Šet.
P.Preradovića 3, Osijek, MBS: 030154424, OIB: 84286719008, za produženje važenja Prethodnog
rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/26,
urbroj: 371-01/15-04, od 12. listopada 2015., za postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje za
proizvodnju električne energije iz drvne biomase „Panonska biomasa“.
Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 03402/15-30/26, urbroj: 371-01/15-04, od 12. listopada 2015., produžuje se na razdoblje od 6 (šest)
mjeseci, koje se računa od 18. listopada 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE KOGENERACIJA NARD-VALPOVO TRGOVAČKOG DRUŠTVA
OBZOR D.O.O., VLAŠIĆKA 11, OSIJEK
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
Odbija se zahtjev trgovačkog društva OBZOR d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Vlašička 11, Osijek,
MBS: 030124302, OIB: 65735385466, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 371-01-17-12, od
22. prosinca 2017., za postrojenje naziva „Kogeneracija Nard-Valpovo“.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIOPLINARA ORGANICA
KALNIK 1 D.O.O., SVETI PETAR OREHOVEC 135, SVETI PETAR OREHOVEC
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 BIOPLINARA
ORGANICA KALNIK 1 za 2019. godinu određuje se u iznosu 51,9 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKA
ELEKTRANA OREHOVEC TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIOPLINSKA ELEKTRANA
OREHOVEC D.O.O., SVETI PETAR OREHOVEC 97/A, SVETI PETAR OREHOVEC
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 Bioplinska elektrana
Orehovec za 2019. godinu određuje se u iznosu 53,2 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIO POSTROJENJE
VILJEVO TRGOVAČKOG DRUŠTVA VDM ENERGIJA D.O.O., GREGUROVEC 23,
GREGUROVEC
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 Bio postrojenje Viljevo za
2019. godinu određuje se u iznosu 51,0 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIO POSTROJENJE
DONJI MIHOLJAC TRGOVAČKOG DRUŠTVA VDM ENERGIJA D.O.O.,
GREGUROVEC 23, GREGUROVEC
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 Bio postrojenje Donji
Miholjac za 2019. godinu određuje se u iznosu 52,5 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

16. PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI
ZA TRANSPORT PLINA („NARODNE NOVINE“, BROJ 144/20)
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:
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ODLUKA
Donosi se Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina („Narodne
novine“, broj 144/20).
Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina („Narodne novine“, broj
144/20) objavit će se u „Narodnim novinama“.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

17. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA REDOVNU REVIZIJU DRUGOG
REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2017.-2020. I ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH
STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ZA TREĆE REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2021.2025. ENERGETSKOG SUBJEKTA PLINACRO D.O.O., SAVSKA CESTA 88/A,
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
Poništava se Odluka Hrvatske energetske regulatorne agencije o Zahtjevu za redovnu reviziju drugog
regulacijskog razdoblja 2017.-2020. i određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina za treće
regulacijsko razdoblje 2021.-2025. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb, Klasa: 31045/20-02/65, Urbroj: 371-04-20-5 od 18. prosinca 2020. te se o Zahtjevu za redovnu reviziju drugog
regulacijskog razdoblja 2017.-2020. i određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina za treće
regulacijsko razdoblje 2021.-2025. donosi nova odluka.
Odbija se iznos tarifnih stavki za transport plina iz Zahtjeva za redovnu reviziju drugog regulacijskog
razdoblja 2017. – 2020. i određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina za godine trećeg
regulacijskog razdoblja 2021. – 2025. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A,
Zagreb, od 14. kolovoza 2020., prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport
plina, kako je navedeno u Tablici 1.
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Tablica 1. Iznosi tarifnih stavki za transport plina za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2021. – 2025.
iz Zahtjeva energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb

Vrsta tarifnih stavki

Tarifne stavke za
ugovoreni stalni
kapacitet na
godišnjoj razini za
ulaze u transportni
sustav

Oznaka
tarifne
stavke

Naziv tarifne
stavke

TU,IN

TU,PR

TU,SK

TU,UPP

Tarifne stavke za
ugovoreni stalni
kapacitet na
godišnjoj razini za
izlaze iz
transportnog
sustava

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja - prema
Zahtjevu (bez PDV-a)

Mjerna
jedinica

T
2021.

T+1
2022.

T+2
2023.

T+3
2024.

T+4
2025.

Tarifna stavka
za ulaz na
interkonekciji

3,5332

3,5164

3,6521

3,8105

3,8413

kn/kWh
/dan

Tarifna stavka
za ulaz iz
proizvodnje

3,5332

3,5164

3,6521

3,8105

3,8413

kn/kWh
/dan

0,3533

0,3516

0,3652

0,3811

0,3841

kn/kWh
/dan

3,0032

2,9889

3,1043

3,2389

3,2651

kn/kWh
/dan

Tarifna stavka
za ulaz iz
sustava
skladišta plina
Tarifna stavka
za ulaz iz
terminala za
UPP

TI,IN

Tarifna stavka
za izlaz na
interkonekciji

2,1016

2,0468

2,0756

2,1752

2,1808

kn/kWh
/dan

TI,HR

Tarifna stavka
za izlaz u
Hrvatskoj

2,1016

2,0468

2,0756

2,1752

2,1808

kn/kWh
/dan

Iznosi tarifnih stavki za transport plina odredit će energetskom subjektu iz točke 2. ove Odluke
Hrvatska energetska regulatorna agencija posebnom odlukom koja će se objaviti u „Narodnim
novinama“.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

18. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA ZA
GODINE TREĆEG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2021. - 2025.
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 transport plina.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina objavit će se u „Narodnim novinama“.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.
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