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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/21-01/3
URBROJ: 371-06-21-2
Zagreb, 10. veljače 2021.

ZAPISNIK
s 3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
10. veljače 2021. 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
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na video vezi
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća – izvan prostorija HERA-e, na video vezi
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:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije - u prostorijama 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. - 4. i 10.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - u prostorijama HERA-e, na video vezi
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - izvan prostorija HERAe, na video vezi
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Dodatna svojstva FCR-a u skladu s člankom 154.
stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon
elektroenergetskog prijenosnog sustava
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3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o
prekograničnom redispečingu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagreb
4. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Bio postrojenje Viljevo
povlaštenog proizvođača VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec 23, Križevci
5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
plinom energetskog subjekta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Ulica grada Vukovara
37, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
plinom energetskog subjekta PETROKEMIJA d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
plinom trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
plinom trgovačkog društva HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
plinom trgovačkog društva HEP - ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

G. Jureković je predložio da se s dnevnog reda briše točka 4. koja glasi:
4. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Bio postrojenje Viljevo
povlaštenog proizvođača VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec 23, Križevci
te da se na dnevni red doda točka 9. koja glasi:

9. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog tijela za
sigurnost opskrbe električnom energijom
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 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Dodatna svojstva FCR-a u skladu s člankom 154.
stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon
elektroenergetskog prijenosnog sustava
3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o
prekograničnom redispečingu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagreb
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
plinom energetskog subjekta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Ulica grada Vukovara
37, Zagreb
5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
plinom energetskog subjekta PETROKEMIJA d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
plinom trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
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7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
plinom trgovačkog društva HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
plinom trgovačkog društva HEP - ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
9. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog tijela za
sigurnost opskrbe električnom energijom
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 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 2. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 2. sjednici
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA NA DODATNA SVOJSTVA FCR-A
U SKLADU S ČLANKOM 154. STAVKOM 2. UREDBE (EU) 2017/1485 OD 2.
KOLOVOZA
2017.
O
USPOSTAVLJANJU
SMJERNICA
ZA
POGON
ELEKTROENERGETSKOG PRIJENOSNOG SUSTAVA
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 Dodatna svojstva FCR-a u skladu s člankom 154. stavkom 2. Uredbe (EU)
2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog
sustava (engl. Additional properties of FCR in accordance with Article 154(2) of the Commission
Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission
system operation) koja su izradila sva regulatorna tijela zemalja članica sinkronog područja
kontinentalne Europe.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, na temelju članka
8. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za
pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava, na svojoj internetskoj stranici objavi Dodatna
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svojstva FCR-a u skladu s člankom 154. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o
uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA
SKLAPANJE
UGOVORA
O
PREKOGRANIČNOM
REDISPEČINGU
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 Ugovora o prekograničnom redispečingu, koji bi se trebao
sklopiti između energetskih subjekata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HEPProizvodnja d.o.o. za 2021. godinu, a koji je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom broj i znak:
Ko: 100/21-08/86, Ub: 3-500/JB-21-01, od 25. siječnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOG
SUBJEKTA HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D., ULICA GRADA VUKOVARA
37, 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
Energetskom subjektu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, Ulica grada
Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080004306, OIB: 28921978587, produžuje se dozvola za obavljanje
energetske djelatnosti opskrbe plinom, registarski broj: 080004306-0660/13-I/16 na razdoblje od 5
(pet) godina, koje se računa od 10. svibnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4/6

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOG
SUBJEKTA PETROKEMIJA D.D., ALEJA VUKOVAR 4, KUTINA
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
Energetskom subjektu PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva, Aleja Vukovar 4, Kutina, MBS:
080004355, OIB: 24503685008, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
plinom, registarski broj: 080004355-0621/12-I/15-II/18, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa
od 21. travnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM TRGOVAČKOG
DRUŠTVA HEP-PROIZVODNJA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, 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 HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, izdaje se dozvola za obavljanje
energetske djelatnosti trgovine plinom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana izvršnosti
ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM TRGOVAČKOG
DRUŠTVA HEP-TOPLINARSTVO D.O.O., MIŠEVEČKA 15/A, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
Zaključeno je da se po ovoj točki dnevnog reda odgađa donošenje rješenja.
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8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM TRGOVAČKOG
DRUŠTVA HEP - ESCO D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, 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 HEP - ESCO d.o.o. za vođenje i financiranje projekata energetske učinkovitosti,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080428848, OIB: 21361729232, izdaje se dozvola za
obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od
dana izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA PRIJEDLOG ODLUKE O
ODREĐIVANJU NADLEŽNOG TIJELA ZA SIGURNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM
G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
Zaključeno je da će se prijedlog mišljenja dopuniti u skladu s primjedbama iznesenim u raspravi.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Daje se Mišljenje na Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe
električnom energijom, koji je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dostavilo Hrvatskoj
energetskoj regulatornoj agenciji aktom Klasa: 310-02/19-01/279, Urbroj: 517-06-2-l-21-7, od 25.
siječnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
Završeno u 12.45 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.
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