*P/149488*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/21-01/12
URBROJ: 371-06-21-2
Zagreb, 8. lipnja 2021.
ZAPISNIK
s 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
8. lipnja 2021. u 13.00 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 - izvan prostorija 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. - 3.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - izvan prostorija HERA-e, na video vezi pod
točkama 1. - 5.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - u prostorijama HERA-e,
na video vezi pod točkama 6. - 8.
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 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
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2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom
energijom za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. za energetski subjekt HEP
ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za
razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb
4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom
5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta Air BP Croatia d.o.o., Savska cesta 32, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom energetskog subjekta ELEMENT ENERGETIKA d.o.o., Šetalište Nikole
Fallera 14, Zagreb
7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Ogulin trgovačkog društva RENETEH
OGULIN d.o.o., Otok Oštarski 4e, Ogulin
8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva BIOENERGANA BJELOVAR I povlaštenog proizvođača BIO ENERGANA
BJELOVAR d.o.o., Ulica hrvatskog proljeća 3, Bjelovar
9. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača

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 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom
energijom za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. za energetski subjekt HEP
ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za
razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica
grada Vukovara 37, Zagreb
4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom
5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta Air BP Croatia d.o.o., Savska cesta 32, Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe
toplinskom energijom energetskog subjekta ELEMENT ENERGETIKA d.o.o., Šetalište Nikole
Fallera 14, Zagreb
7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta
korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Ogulin trgovačkog društva RENETEH
OGULIN d.o.o., Otok Oštarski 4e, Ogulin
8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva BIOENERGANA BJELOVAR I povlaštenog proizvođača BIO ENERGANA
BJELOVAR d.o.o., Ulica hrvatskog proljeća 3, Bjelovar
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9. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača
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 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 11. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 11.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA
ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1.
SRPNJA 2021. DO 30. RUJNA 2021. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP ELEKTRA
D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje
iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, broj 20/19),
za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1.
srpnja 2021. do 30. rujna 2021., iznose kako slijedi:
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Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli
Visoki napon
Srednji napon
Plavi
Bijeli
Niski
napon
Crveni
Žuti

Tarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJT
0,6750
0,5283

ENVT
0,7096
0,6934
0,7780
0,6776
-

ENNT
0,4174
0,4079
0,4576
0,3986
-

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeli
Visoki napon
Srednji napon
Plavi
Bijeli
Niski
napon
Crveni
Žuti

Tarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJT
0,7671
0,6003

ENVT
0,8064
0,7879
0,8841
0,7701
-

ENNT
0,4743
0,4635
0,5200
0,4530
-

Iznos tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom iz točke 1. izreke ove Odluke
Hrvatska energetska regulatorna agencija donijet će posebnom odlukom koja će se objaviti u
„Narodnim novinama“.

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2021. DO 30. RUJNA
2021. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA
VUKOVARA 37, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
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G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom objavit će se u
„Narodnim novinama“.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA ODABIR ZAJAMČENOG
OPSKRBLJIVAČA 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:
ODLUKA
Pokreće se postupak za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom.
Dokumentacija za javni natječaj za prikupljanje ponuda za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom
objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije, a obavijest o otvaranju
javnog natječaja za prikupljanje ponuda za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom objavit će se u
"Narodnim novinama" i u Službenom listu Europske unije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA AIR BP CROATIA D.O.O., SAVSKA
CESTA 32, 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 Air BP Croatia d.o.o. za trgovinu naftom i naftnim derivatima, Savska cesta
32, Zagreb, MBS: 080926032, OIB: 54632550428, produžuje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, registarski broj: 080926032-0725/15-I/18, na
razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 29. travnja 2021.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
OPSKRBE
TOPLINSKOM
ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA ELEMENT ENERGETIKA D.O.O.,
ŠETALIŠTE NIKOLE FALLERA 14, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Energetskom subjektu ELEMENT ENERGETIKA, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
i trgovinu, Šetalište Nikole Fallera 14, Zagreb, MBS: 080634384, OIB: 48169772340, produžuje se
dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom registarski broj:
080634384-0835/18, na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 12. svibnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PLANIRANE
PROMJENE
UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG
POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA OGULIN TRGOVAČKOG DRUŠTVA
RENETEH OGULIN D.O.O., OTOK OŠTARSKI 4E, OGULIN
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
Kogeneracija Ogulin, koju je trgovačko društvo RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju
električne i toplinske energije, Otok Oštarski 4e, Ogulin, MBS: 020047708, OIB: 31296566610,
zatražilo zahtjevom zaprimljenim 28. svibnja 2021. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.
Nalaže se trgovačkom društvu RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske
energije, Otok Oštarski 4e, Ogulin, MBS: 020047708, OIB: 31296566610, 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 RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske
energije, Otok Oštarski 4e, Ogulin, MBS: 020047708, OIB: 31296566610, 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
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izgrađenog postrojenja, i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, te u
elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOENERGANA
BJELOVAR I POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIO ENERGANA BJELOVAR D.O.O.,
ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA 3, BJELOVAR
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 BIOENERGANA
BJELOVAR I za 2020. godinu određuje se u iznosu 56,2 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU SAVJETA ZA
REGULATORNE POSLOVE I ZAŠTITU POTROŠAČA
G. Jureković je pozvao gđu Hudobec 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 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača objavit će se
na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
Završeno u 15.20 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

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