*P/148990*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/21-01/11
URBROJ: 371-06-21-2
Zagreb, 26. svibnja 2021.

ZAPISNIK
s 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
26. svibnja 2021. od 10.00 do 12.30 sati i od 14.00 do15.30 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 - izvan prostorija HERA-e, na video vezi
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu - izvan prostorija HERA-e, na
video vezi, vodi zapisnik pod točkama 1. - 4. i 11. – 17.
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERAe, na video vezi, vodi zapisnik pod točkama 5. – 10.
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. - 4.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - izvan prostorija HERA-e, na video vezi pod
točkama 5. - 10. i 17.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - u prostorijama HERA-e,
na video vezi pod točkama 1. - 4. i 11. – 17.
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 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
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2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora
prijenosnih sustava Core regije za proračun kapaciteta prve izmjene metodologije koordiniranog
proračuna kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed za proračun kapaciteta u skladu s člankom
20. i nadalje Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za
dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
električnom energijom energetskog subjekta HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Hidroelektrana Kraljevac trgovačkog društva HEP-Proizvodnja
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila
korištenja sustava skladišta plina energetskog subjekta Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka
2-4, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije plina energetskog subjekta PLIN-PROJEKT d.o.o., Alojzija Stepinca 36, Nova
Gradiška
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta BP-PETROL d.o.o., Rudolfa Matza 1, Sesvete
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta KTC d.d., N. Tesle 18, Križevci
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o., Križnog puta
151A, Nuštar
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja
mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om trgovačkog društva BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke
Dragonje 23, Novigrad
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom trgovačkog društva ENERGANA BENKOVAC d.o.o, Poslovno
industrijska zona Šopot br. 28, Šopot
12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80
MWt u TETO Zagreb trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb
13. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Županja trgovačkog
društva ENERGANA ŽUPANJA d.o.o. Industrijska 7, Županja
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU povlaštenog proizvođača
KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1 D, Ljubeščica
15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Benkovac povlaštenog proizvođača ENERGANA
BENKOVAC d.o.o., Poslovno industrijska zona Šopot br. 28, Šopot
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16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Županja povlaštenog proizvođača ENERGANA
ŽUPANJA d.o.o., Industrijska 7, Županja
G. Jureković je predložio da se na dnevni red doda točka 17. koja glasi:

17. Prijedlog Odluke o načinu određivanja jedinične cijene plina za gubitke plina u distribucijskom
sustavu za opskrbljivače u obvezi javne usluge opskrbe plinom
G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora
prijenosnih sustava Core regije za proračun kapaciteta prve izmjene metodologije koordiniranog
proračuna kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed za proračun kapaciteta u skladu s člankom
20. i nadalje Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za
dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
električnom energijom energetskog subjekta HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Hidroelektrana Kraljevac trgovačkog društva HEP-Proizvodnja
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila
korištenja sustava skladišta plina energetskog subjekta Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka
2-4, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije plina energetskog subjekta PLIN-PROJEKT d.o.o., Alojzija Stepinca 36, Nova
Gradiška
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta BP-PETROL d.o.o., Rudolfa Matza 1, Sesvete
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta KTC d.d., N. Tesle 18, Križevci
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o., Križnog puta
151A, Nuštar
10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja
mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om trgovačkog društva BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke
Dragonje 23, Novigrad
11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom trgovačkog društva ENERGANA BENKOVAC d.o.o, Poslovno
industrijska zona Šopot br. 28, Šopot
12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80
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MWt u TETO Zagreb trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb
13. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Županja trgovačkog
društva ENERGANA ŽUPANJA d.o.o. Industrijska 7, Županja
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU povlaštenog proizvođača
KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1 D, Ljubeščica
15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Benkovac povlaštenog proizvođača ENERGANA
BENKOVAC d.o.o., Poslovno industrijska zona Šopot br. 28, Šopot
16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Županja povlaštenog proizvođača ENERGANA
ŽUPANJA d.o.o., Industrijska 7, Županja
17. Prijedlog Odluke o načinu određivanja jedinične cijene plina za gubitke plina u distribucijskom
sustavu za opskrbljivače u obvezi javne usluge opskrbe plinom
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 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 10. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 10.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA ZAJEDNIČKI
PRIJEDLOG SVIH OPERATORA PRIJENOSNIH SUSTAVA CORE REGIJE ZA
PRORAČUN KAPACITETA PRVE IZMJENE METODOLOGIJE KOORDINIRANOG
PRORAČUNA KAPACITETA ZA RAZDOBLJE TRŽIŠTA DAN UNAPRIJED ZA
PRORAČUN KAPACITETA U SKLADU S ČLANKOM 20. I NADALJE UREDBE
KOMISIJE (EU) 2015/1222 ОD 24. SRPNJA 2015. O USPOSTAVLJANJU SMJERNICA
ZA DODJELU KAPACITETA I UPRAVLJANJE ZAGUŠENJIMA ENERGETSKOG
SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4,
ZAGREB
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G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Revidira se i daje se odobrenje na Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava Core regije
za proračun kapaciteta Prve izmjene metodologije koordiniranog proračuna kapaciteta za razdoblje
tržišta dan unaprijed za proračun kapaciteta u skladu s člankom 20. i nadalje Uredbe Komisije (EU)
2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje
zagušenjima (engl. First amendment of the Day-Ahead Capacity Calculation Methodology of the
Core Capacity Calculation Region in accordance with article 20ff. of the Commission Regulation
(EU) 2015/1222 of 24th July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion
management) koji je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom Klasa: 700/20-15/1420, Urbroj: 3-300/DB-2001, od 30. studenoga 2020.
Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, na temelju članka
9. stavka 14. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za
dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, na svojoj internetskoj stranici objavi Prve izmjene
metodologije koordiniranog proračuna kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed za proračun
kapaciteta u skladu s člankom 20. i nadalje Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o
uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA 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 sljedeće:
RJEŠENJE
Energetskom subjektu HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, Ulica grada
Vukovara 37, Zagreb, MBS: 081058899, OIB: 43965974818, produžuje se dozvola za obavljanje
energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom, registarski broj: 080434230-0262-04/06-I/09II/14, na razdoblje od 9 (devet) godina, koje se računa od 18. svibnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE HIDROELEKTRANA KRALJEVAC TRGOVAČKOG DRUŠTVA
HEP-PROIZVODNJA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079.
Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, obavljat će energetsku djelatnost
proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: HE
Kraljevac.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA PRAVILA KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA
ENERGETSKOG SUBJEKTA PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O., VESLAČKA
2-4, 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
Daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina kojeg je
operator sustava skladišta plina Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb, dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise Ur. br.: 1579-2021/UD, od 24. svibnja 2021.,
Ur. br.: 1590-2021/UD, od 25. svibnja 2021. i Ur. br.: 1599-2021/UD, od 26. svibnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
DISTRIBUCIJE
PLINA
ENERGETSKOG SUBJEKTA PLIN-PROJEKT D.O.O., ALOJZIJA STEPINCA 36,
NOVA GRADIŠKA
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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 PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju plinovoda
i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, MBS: 050028006, OIB: 42679240944,
produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina, registarski broj:
050028006-0061-09/04-I/09-II/13, na razdoblje od 9 (devet) godina, koje se računa od 11. siječnja
2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA BP-PETROL D.O.O., RUDOLFA MATZA
1, SESVETE
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 BP-PETROL d.o.o. za trgovinu i usluge, Rudolfa Matza 1, Sesvete, MBS:
080818295, OIB: 48594308966, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima, registarski broj: 080818295-0927/20, na razdoblje od 3 (tri) godine,
koje se računa od 25. srpnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA KTC D.D., N. TESLE 18, KRIŽEVCI
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 KTC proizvodnja, trgovina, usluge i turistička agencija, d.d., N. Tesle 18,
Križevci, MBS: 010041454, OIB: 95970838122, produžuje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, registarski broj: 010041454-0936/20, na razdoblje
od 3 (tri) godine, koje se računa od 22. kolovoza 2021.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ISTRAŽIVAČ BENZ D.O.O., KRIŽNOG
PUTA 151A, NUŠTAR
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 ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o. za trgovinu i usluge, Križnog puta 151A, Nuštar,
MBS: 030105859, OIB: 83368668739, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim derivatima na razdoblje od 1 (jedne) godine, koje se računa od dana
izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA MJESTOM ZA
OPSKRBU UPP-OM I/ILI SPP-OM TRGOVAČKOG DRUŠTVA BUTAN PLIN D.O.O.,
ULICA RIJEKE DRAGONJE 23, NOVIGRAD
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 BUTAN PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu nafte i naftnim
derivatima na veliko i na malo, Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad, MBS: 040173797, OIB:
80051835685, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti upravljanje mjestom za opskrbu
ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se
računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
OPSKRBE
TOPLINSKOM
ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGANA BENKOVAC D.O.O,
POSLOVNO INDUSTRIJSKA ZONA ŠOPOT BR. 28, ŠOPOT
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
Trgovačkom društvu ENERGANA BENKOVAC društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju energije, Poslovno industrijska zona Šopot br. 28, Šopot, MBS: 081004454, OIB:
39497681306, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom
na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

12. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG
POSTROJENJA NAZIVA KOMBI KOGENERACIJSKI BLOK L SNAGE 100 MWE/80
MWT U TETO ZAGREB TRGOVAČKOG DRUŠTVA HEP-PROIZVODNJA D.O.O.,
ULICA GRADA VUKOVARA 37, 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 sljedeća:
ODLUKA
Odbacuje se zahtjev trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske
energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, za prethodnu
suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kombi
kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80 MWt u TETO Zagreb, zaprimljen u Hrvatskoj energetskoj
regulatornoj agenciji 26. travnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

13. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG
POSTROJENJA
NAZIVA
KOGENERACIJSKO
POSTROJENJE
ŽUPANJA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGANA ŽUPANJA D.O.O. INDUSTRIJSKA 7,
ŽUPANJA
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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
Kogeneracijsko postrojenje Županja, koju je trgovačko društvo ENERGANA ŽUPANJA društvo s
ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, Industrijska 7, Županja, MBS: 081004500, OIB:
85159321317, zatražilo zahtjevom zaprimljenim u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji putem
elektroničke pošte 26. travnja 2021. te putem pismovne pošiljke 13. svibnja 2021. i 21. svibnja 2021.
Nalaže se trgovačkom društvu ENERGANA ŽUPANJA društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju energije, Industrijska 7, Županja, MBS: 081004500, OIB: 85159321317, 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 ENERGANA ŽUPANJA društvo s ograničenom odgovornošću za
proizvodnju energije, Industrijska 7, Županja, MBS: 081004500, OIB: 85159321317, 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 novi
Tehnički opis izgrađenog postrojenja te novi 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.

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ORC KOGENERACIJA
NA DRVNU BIOMASU POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA KIRCEK ENERGY D.O.O.,
IVANOVO POLJE 1 D, LJUBEŠČICA
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 ORC KOGENERACIJA
NA DRVNU BIOMASU za 2020. godinu određuje se u iznosu 58,4%.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO
POSTROJENJE BENKOVAC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGANA
BENKOVAC D.O.O., POSLOVNO INDUSTRIJSKA ZONA ŠOPOT BR. 28, ŠOPOT
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 Kogeneracijsko postrojenje
Benkovac za 2020. godinu određuje se u iznosu 53,0 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO
POSTROJENJE ŽUPANJA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGANA ŽUPANJA
D.O.O., INDUSTRIJSKA 7, ŽUPANJA
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 Kogeneracijsko postrojenje
Županja za 2020. godinu određuje se u iznosu 53,0 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

17. PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU ODREĐIVANJA JEDINIČNE CIJENE PLINA ZA
GUBITKE PLINA U DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU ZA OPSKRBLJIVAČE U
OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM
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
Jedinična cijena plina za gubitke plina u distribucijskom sustavu, koju su opskrbljivači u obvezi javne
usluge opskrbe plinom dužni primjenjivati za obračun naknade za gubitke plina operatorima
distribucijskog sustava, određuje se kao suma:
-

troška nabave plina koji je određen Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. („Narodne novine“, broj
28/21 i 33/21) u iznosu od 0,1422 kn/kWh, i

-

udjela od 76% troška opskrbe plinom koji je za pojedino distribucijsko područje određen
Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja
do 31. prosinca 2021. („Narodne novine“, broj 28/21 i 33/21), a koji se zaokružuje na četiri
decimale.

Ova Odluka dostavit će se opskrbljivačima u obvezi javne usluge opskrbe plinom i operatorima
distribucijskog sustava.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

Zapisničari:

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

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