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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/21-01/5
URBROJ: 371-06-21-2
Zagreb, 17. ožujka 2021.
ZAPISNIK
s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
17. ožujka 2021. u 13.30 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
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu - izvan prostorija HERA-e, 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. - 12.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - izvan prostorija HERA-e, na video vezi
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERAe, na video vezi
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg
(2021.-2030.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i
jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb
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3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o priključenju
na distribucijsku mrežu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb
4. Prijedlog odluke o referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i
referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s
člankom 62. stavkom 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“,
broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20)
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o zamjeni
nekretnina i prijedlog Aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Dodatka 2. Ugovora o
zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagreb
7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju
Solarne elektrane Sukošan na prijenosnu mrežu br. N-69/21 energetskog subjekta Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom trgovačkog društva Nano Energies Trade s.r.o., Národní 135/14, Nové
Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.,
Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom energetskog subjekta HEP-Trgovina d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Solarni paneli na zidu za zaštitu od buke na zaobilaznici grada
Rijeke trgovačkog društva Hrvatske autoceste, Širolina ulica 4, Zagreb
12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana BRANA I trgovačkog društva BRANA
d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica
13. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.
travnja do 31. prosinca 2021.
14. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije plina energetskog subjekta GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Frana Galovića
7 B/II, Krapina
16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta LUKOIL Croatia d.o.o., Capraška ulica 6,
Zagreb
17. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka
avenija 100 A, Zagreb

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.
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G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
1.

Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg
(2021.-2030.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i
jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb
3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o priključenju
na distribucijsku mrežu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb
4. Prijedlog odluke o referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i
referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s
člankom 62. stavkom 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“,
broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20)
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o zamjeni
nekretnina i prijedlog Aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Dodatka 2. Ugovora o
zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagreb
7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju
Solarne elektrane Sukošan na prijenosnu mrežu br. N-69/21 energetskog subjekta Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom trgovačkog društva Nano Energies Trade s.r.o., Národní 135/14, Nové
Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.,
Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom energetskog subjekta HEP-Trgovina d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Solarni paneli na zidu za zaštitu od buke na zaobilaznici grada
Rijeke trgovačkog društva Hrvatske autoceste, Širolina ulica 4, Zagreb
12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana BRANA I trgovačkog društva BRANA
d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica
13. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.
travnja do 31. prosinca 2021.
14. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije plina energetskog subjekta GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Frana Galovića
7 B/II, Krapina
3/12

16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta LUKOIL Croatia d.o.o., Capraška ulica 6,
Zagreb
17. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka
avenija 100 A, Zagreb
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 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 4. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 4. sjednici
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA
PRIJEDLOG
DESETOGODIŠNJEG
(2021.-2030.)
PLANA
RAZVOJA
DISTRIBUCIJSKE MREŽE S DETALJNOM RAZRADOM ZA POČETNO
TROGODIŠNJE I JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 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.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost energetskom subjektu HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb na prijedlog Desetogodišnjeg (2021. – 2030.) plana razvoja
distribucijske mreže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje
razdoblje, koji je energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada
Vukovara 37, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise broj i znak:
44/15651/20TM od 30. listopada 2020. i broj i znak: 44/955/21TM, od 22. siječnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNOG ODOBRENJA
NA PRIJEDLOG PRAVILA O PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
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.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Daje se prethodno odobrenje na Prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu koji je HEPOperator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb dostavio Hrvatskoj
energetskoj regulatornoj agenciji dopisom broj i znak: 44/18717/20IB, od 22. prosinca 2020. i
elektroničkom poštom od 24. veljače 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O REFERENTNOJ CIJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
KRAJNJE KUPCE NA NISKOM NAPONU I REFERENTNOJ CIJENI ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA KRAJNJE KUPCE NA SREDNJEM I VISOKOM NAPONU U SKLADU
S ČLANKOM 62. STAVKOM 2. I 3. UVJETA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM („NARODNE NOVINE“, BROJ 37/17, 47/17, 31/18 I 16/20)
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
Referentna cijena električne energije za krajnje kupce na niskom naponu u skladu s člankom 62.
stavkom 2. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17,
31/18 i 16/20) iznosi:
Cref = 0,4496 kn/kWh, za krajnje kupce na niskom naponu.
Referentna cijena električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s
člankom 62. stavkom 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj
37/17, 47/17, 31/18 i 16/20) iznosi:
Cref = 0,4153 kn/kWh, za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu.

Referentne cijene električne energije iz točke 1. i 2. ove Odluke objavit će se 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 PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG UGOVORA O ZAMJENI NEKRETNINA I PRIJEDLOG ANEKSA
UGOVORA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI 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
Odbacuje se Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na:
- prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina koji bi se trebao sklopiti između energetskog subjekta
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb i trgovačkog društva Hrvatska
elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb i
- prijedlog Aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti koji bi se trebao sklopiti između
energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb i
trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
koje je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom klasa: 300/21-08/16, ur.broj: 3600-004-02/MP-21-01, od 18. veljače 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG DODATKA 2. UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
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 Dodatka 2. Ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji je
energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom Klasa: 300/21-08/16, Urbroj: 3-600-00402/MP-21-02, od 4. ožujka 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG UGOVORA O PRIKLJUČENJU SOLARNE ELEKTRANE SUKOŠAN
NA PRIJENOSNU MREŽU BR. N-69/21 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
Odbacuje se Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju Solarne
elektrane Sukošan na prijenosnu mrežu br. N-69/21 koji je energetski subjekt Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji
dopisom klasa: 700/20-15/1150, ur.broj: 3-200-003-02/ŽR-21-05, od 26. veljače 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA NANO ENERGIES TRADE S.R.O.,
NÁRODNÍ 135/14, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1, ČEŠKA 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:
RJEŠENJE
Trgovačkom društvu Nano Energies Trade s.r.o., Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Češka
Republika, matični broj: 286 64 779, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga
Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK
D.O.O., ORLOVNJAK TOVILIŠTE 1, ANTUNOVAC
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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
Energetskom subjektu Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac,
MBS: 030105588, OIB: 67259327174, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije, registarski broj: 030105588-0766/16, na razdoblje od 7 (sedam)
godina, koje se računa od 4. svibnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-TRGOVINA 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
Energetskom subjektu HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom, Ulica grada
Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080593713, OIB: 16725102805, produžuje se dozvola za obavljanje
energetske djelatnosti trgovine električnom energijom, registarski broj: 080593713-0664/13-I/16, na
razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 26. svibnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE SOLARNI PANELI NA ZIDU ZA ZAŠTITU OD BUKE NA
ZAOBILAZNICI GRADA RIJEKE TRGOVAČKOG DRUŠTVA HRVATSKE
AUTOCESTE, ŠIROLINA ULICA 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 sljedeće:
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RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev trgovačkog društva Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću,
za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina ulica 4, Zagreb, MBS: 080391688, OIB:
57500462912, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/73, urbroj: 371-01/12-05 od 16. studenoga 2012.
U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/1231/73, urbroj: 371-01/12-05 od 16. studenoga 2012., umjesto:
-

trgovačko društvo AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB, društvo za građenje i gospodarenje
autocestom, d.d., Koturaška cesta 43, Zagreb, matični broj subjekta: 080211313, OIB:
96330310281,

-

označava se trgovačko društvo Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću,
za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina ulica 4, Zagreb, MBS: 080391688,
OIB: 57500462912.

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02/12-31/73, urbroj: 371-01/12-05 od 16. studenoga 2012., ostaje nepromijenjeno.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

12. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG
POSTROJENJA SUNČANA ELEKTRANA BRANA I TRGOVAČKOG DRUŠTVA
BRANA D.O.O., ANTUNA MIHANOVIĆA 29, VIROVITICA
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 planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva
Sunčana elektrana Brana I, koju je trgovačko društvo BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica,
MBS: 010029048, OIB: 84154988927, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 2. ožujka 2021. u Hrvatskoj
energetskoj regulatornoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje
hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica, MBS:
010029048, OIB: 84154988927, 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 BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje
hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica, MBS:
010029048, OIB: 84154988927, 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 novi Tehnički opis izgrađenog
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postrojenja), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom
obliku na adresu SEE-OOESKO@hera.hr.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU
OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2021.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
Zaključeno je da se u prijedlogu Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za
razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. briše tablica s iznosima tarifnih stavki za energetski
subjekt E.ON PLIN d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., IvanićGrad donijet će se u skladu s odgovarajućom odlukom Upravnog suda u Zagrebu u upravnom sporu
tužitelja IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10, protiv tuženika HERA-e radi
poništenja Odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ulica Krešimira IV 10,
Ivanić -Grad, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. Naime, protiv Odluke o određivanju
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
energetski subjekt IVAPLIN d.o.o. podnio je tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, te je ujedno zatražio
od suda da se donese rješenje kojim se odgađa izvršenje Odluke HERA-e. Upravni sud u Zagrebu
prihvatio je prijedlog energetskog subjekta IVAPLIN d.o.o. te je donio Rješenje kojim je odredio da
tužba ima odgodni učinak čime se odgađa izvršenje Odluke HERA-e do pravomoćnog okončanja
upravnog postupka. S obzirom na navedeno, HERA će odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o. donijeti
kada se za to steknu pravni uvjeti.
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. travnja
do 31. prosinca 2021.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31.
prosinca 2021. objavit će se u „Narodnim novinama“.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

14. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA METODOLOGIJE
IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

UTVRĐIVANJA

G. Jureković je pozvao g. Babića 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
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina.
O Prijedlogu Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina provest će se
javna rasprava u trajanju od 17. ožujka 2021. do 31. ožujka 2021. Prijedlog Izmjena Metodologije
utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske
energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
DISTRIBUCIJE
PLINA
ENERGETSKOG SUBJEKTA GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O., FRANA
GALOVIĆA 7 B/II, KRAPINA
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 GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom,
Frana Galovića 7 B/II, Krapina, MBS: 080609147, OIB: 25884640941, produžuje se dozvola za
obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina, registarski broj: 080266615-0063-09/04-I/09II/14, na razdoblje od 9 (devet) godina, koje se računa od 1. veljače 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA LUKOIL CROATIA D.O.O., CAPRAŠKA
ULICA 6, 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 LUKOIL Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftom i
naftnim derivatima, Capraška ulica 6, Zagreb, MBS: 080100007, OIB: 84740716328, produžuje se
dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, registarski broj:
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080100007-0222-13/06-I/09-II/14, na razdoblje od 9 (devet) godina, koje se računa od 19. ožujka
2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA NAFTE I NAFTNIH
DERIVATA ENERGETSKOG SUBJEKTA AGS HRVATSKA D.O.O., ZAGREBAČKA
AVENIJA 100 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 sljedeće:
RJEŠENJE
Energetskom subjektu AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagrebačka avenija 100 A,
Zagreb, MBS: 080778735, OIB: 47227514767, produžuje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, registarski broj: 080778735-0757/16, na razdoblje od
7 (sedam) godina, koje se računa od 15. ožujka 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

Završeno u 16.50 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

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