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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/21-01/13
URBROJ: 371-06-21-2
Zagreb, 29. i 30. lipnja 2021.

ZAPISNIK
s 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
29. lipnja 2021. od 12.00 do 15.35 sati (točke 1. i 2.) i
30. lipnja 2021. od 9.00 do 10.45 sati (točke 3. – 15.)
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. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - u prostorijama 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 – opravdano odsutan
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:
dr. sc. Mićo Klepo, savjetnik predsjednika Upravnog vijeća za pitanja tehničke struke - u
prostorijama HERA-e, na video vezi pod točkama 1. i 2.
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. - 7.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - u prostorijama HERA-e, na video vezi pod točkama
3. - 9.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - u prostorijama HERA-e,
na video vezi
gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove - u prostorijama HERA-e, na video
vezi pod točkama 1. - 4.
g. Željko Krklec, voditelj Odjela za sustave plina i nafte i kvalitetu opskrbe - u prostorijama HERAe, na video vezi pod točkama 1. i 2.
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gđa Ivana Lukač, voditeljica Odjela za tarifne sustave i tržište plina i nafte - u prostorijama HERAe, na video vezi pod točkama 1. i 2.
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020.
godinu
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2020. godine
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju
prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4,
Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., B. Radića
82, Strizivojna
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom trgovačkog društva D.TRADING d.o.o., Drenovačka 3, Zagreb
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta Coral Croatia d.o.o., Budmanijeva 5, Zagreb
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja
mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om trgovačkog društva Brod-plin d.o.o., Trg pobjede 5,
Slavonski Brod
10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva ENNA Biomasa Vukovar povlaštenog proizvođača Biomasa Vukovar d.o.o.,
Gospodarska zona 17, Vukovar
11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW
povlaštenog proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Ulica Franje Petračića 4, Zagreb
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana „Brana" povlaštenog proizvođača
BRANA d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica
13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu „Brana 1" povlaštenog proizvođača BRANA
DAR d.o.o., Josipa Jelačića 87 L, Daruvar
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" povlaštenog proizvođača
ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Josipa Martinca 22, Voćin
15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK povlaštenog proizvođača
SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Odvojak Slavka Pančića 3, Malinska
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 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020.
godinu
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2020. godine
5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju
prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4,
Zagreb
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., B. Radića
82, Strizivojna
7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
električnom energijom trgovačkog društva D.TRADING d.o.o., Drenovačka 3, Zagreb
8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta Coral Croatia d.o.o., Budmanijeva 5, Zagreb
9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja
mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om trgovačkog društva Brod-plin d.o.o., Trg pobjede 5,
Slavonski Brod
10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva ENNA Biomasa Vukovar povlaštenog proizvođača Biomasa Vukovar d.o.o.,
Gospodarska zona 17, Vukovar
11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW
povlaštenog proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Ulica Franje Petračića 4, Zagreb
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana „Brana" povlaštenog proizvođača
BRANA d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica
13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu „Brana 1" povlaštenog proizvođača BRANA
DAR d.o.o., Josipa Jelačića 87 L, Daruvar
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" povlaštenog proizvođača
ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Josipa Martinca 22, Voćin
15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK povlaštenog proizvođača
SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., Odvojak Slavka Pančića 3, Malinska
Dnevni red usvojen je s tri glasa.

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:
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1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 12. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 12.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s tri
glasa.

2. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE ENERGETSKE
REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU
G. Jureković je pozvao g. Klepu da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
izmijenjen je u skladu s primjedbama iznesenim u raspravi.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Donosi se Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu.
Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu uputit će se u
daljnji postupak Hrvatskom saboru.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

3. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE
REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU
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 Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu.
Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu uputit će
se u daljnji postupak Hrvatskom saboru.
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Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA I NAČINU KORIŠTENJA
VIŠKA PRIHODA IZ 2020. GODINE
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
Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) ostvarila je u 2020. godini višak prihoda
poslovanja u iznosu od 299.346,93 kn (rezultat razlike klase 6 Prihodi poslovanja i klase 3 Rashodi
poslovanja koji je iskazan na potražnoj strani računa 92211 na dan 31.12.2020.) i manjak prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 97.065,81 kn (rezultat razlike klase 7 Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine i klase 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji je iskazan na dugovnoj
strani računa 92222 na dan 31.12.2020.) iskazanih u bruto bilanci HERA-e na dan 31. prosinca 2020.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 299.346,93 kn ostvaren je zbog neutrošenih ostvarenih
namjenskih sredstava za koja u skladu sa člankom 47. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za
2020. ne postoji obveza uplate u državni proračun. Manjak prihoda nefinancijske imovine u iznosu
od 97.065,81 kn ostvaren je kao rezultat nabave nefinancijske imovine za obavljanje redovne
djelatnosti iz namjenskih prihoda.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 97.065,81 kn pokriva se u potpunosti iz viška
prihoda poslovanja.
Višak prihoda poslovanja, nakon pokrivanja manjka nefinancijske imovine, u iznosu od 202.281,12
kn koristit će se za financiranje osnovne djelatnosti.
Zadužuje se Služba za zajedničke poslove za provedbu odgovarajućih knjiženja u poslovnim
knjigama HERA-e.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG 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:
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ODLUKA
Odbacuje se Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju prava
služnosti koji je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom klasa: 100/20-03/54, ur.broj: 3-600004-02/AJ-21-08, od 31. svibnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA STRIZIVOJNA HRAST D.O.O., B. RADIĆA
82, STRIZIVOJNA
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 STRIZIVOJNA HRAST d.o.o. proizvodnja i trgovina drvom, B. Radića 82,
Strizivojna, MBS: 030020994, OIB: 30003644808, produžuje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti proizvodnje električne energije, registarski broj: 030020994-0587/11-I/16, na razdoblje
od 7 (sedam) godina, koje se računa od 22. rujna 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA D.TRADING D.O.O., DRENOVAČKA 3,
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
Trgovačkom društvu D. TRADING d.o.o. za trgovinu, Drenovačka 3, Zagreb, MBS: 081351331,
OIB: 76011767004, 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 tri glasa.
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8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA CORAL CROATIA D.O.O.,
BUDMANIJEVA 5, 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 Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, Budmanijeva
5, Zagreb, MBS: 080698261, OIB: 72594208197, produžuje se dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, registarski broj: 080698261-0654/13-I/16, na
razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 1. ožujka 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA MJESTOM ZA
OPSKRBU UPP-OM I/ILI SPP-OM TRGOVAČKOG DRUŠTVA BROD-PLIN D.O.O.,
TRG POBJEDE 5, SLAVONSKI BROD
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 Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i održavanje
plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu
toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, MBS: 050000030, OIB: 93572453653, izdaje
se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja 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 tri glasa.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ENNA BIOMASA
VUKOVAR POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOMASA VUKOVAR D.O.O.,
GOSPODARSKA ZONA 17, VUKOVAR
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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 sljedeće:
RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva ENNA Biomasa Vukovar
za 2020. godinu određuje se u iznosu 68,3 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO
POSTROJENJE NA BIOMASU "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW POVLAŠTENOG
PROIZVOĐAČA UNI VIRIDAS D.O.O., ULICA FRANJE PETRAČIĆA 4, 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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje
na biomasu „VIRIDAS BIOMASS“ 9,99 MW za 2020. godinu određuje se u iznosu 52,3 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA
DRVNU BIOMASU ELEKTRANA „BRANA" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
BRANA D.O.O., A. MIHANOVIĆA 29, VIROVITICA
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 Kogeneracija na drvnu
biomasu elektrana „Brana“ za 2020. godinu određuje se u iznosu 57,1 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.
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13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA
DRVNU BIOMASU „BRANA 1" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BRANA DAR
D.O.O., JOSIPA JELAČIĆA 87 L, DARUVAR
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 Kogeneracija na drvnu
biomasu „Brana 1“ za 2020. godinu određuje se u iznosu 55,7 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA
DRVNU BIOMASU "ENERGIJA VOĆIN" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ENERGIJA VOĆIN D.O.O., JOSIPA MARTINCA 22, VOĆIN
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 Kogeneracija na drvnu
biomasu „Energija Voćin“ za 2020. godinu određuje se u iznosu 55,3 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO
POSTROJENJE 60 KW I SUŠARE - ZRK POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SERVICE
& ENGINEERING INDUSTRY D.O.O., ODVOJAK SLAVKA PANČIĆA 3, MALINSKA
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
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje
60 kW i sušare - ZRK za 2020. godinu određuje se u iznosu 66,5 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

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