*P/150982*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/21-01/14
URBROJ: 371-06-21-2
Zagreb, 9. srpnja 2021.
ZAPISNIK
s 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
9. srpnja 2021. u 10.00 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 - u prostorijama 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
- 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. i 2.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - u prostorijama HERA-e, na video vezi pod točkama
1. - 6.
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - u prostorijama HERA-e,
na video vezi pod točkama 7. - 14.
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 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
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2. Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog
sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih kapaciteta u 2020. godini
3. Prijedlog odluke o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada
2021. do 30. rujna 2024.
4. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
5. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
plinom trgovačkog društva ENGIE Société anonyme, 1 Place Samuel de Champlain, 92400
Courbevoie, Francuska Republika
7. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje OVČARA povlaštenog proizvođača ENERGIJA
GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje OVČARA povlaštenog proizvođača ENERGIJA
GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva "Projekt SPIN VALIS 1525 kW" povlaštenog proizvođača SPIN VALIS
INTERNACIONAL d.o.o., Industrijska 24, Požega
10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva ENERGY 9 povlaštenog proizvođača ENERGY 9 d.o.o., Trg sv. Josipa 10,
Slatina
11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica povlaštenog proizvođača A&A
BIOENERGY VIRO d.o.o., Osječka 69, Darda
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" povlaštenog
proizvođača ENERGIJA INVEST d.o.o., Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje
13. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođača
ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka
14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođača
ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka

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 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog
sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih kapaciteta u 2020. godini
3. Prijedlog odluke o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada
2021. do 30. rujna 2024.
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4. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
5. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
plinom trgovačkog društva ENGIE Société anonyme, 1 Place Samuel de Champlain, 92400
Courbevoie, Francuska Republika
7. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje OVČARA povlaštenog proizvođača ENERGIJA
GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje OVČARA povlaštenog proizvođača ENERGIJA
GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva "Projekt SPIN VALIS 1525 kW" povlaštenog proizvođača SPIN VALIS
INTERNACIONAL d.o.o., Industrijska 24, Požega
10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva ENERGY 9 povlaštenog proizvođača ENERGY 9 d.o.o., Trg sv. Josipa 10,
Slatina
11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica povlaštenog proizvođača A&A
BIOENERGY VIRO d.o.o., Osječka 69, Darda
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" povlaštenog
proizvođača ENERGIJA INVEST d.o.o., Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje
13. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođača
ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka
14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođača
ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka
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 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 13. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 13.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
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Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU PRIHODA
HRVATSKOG OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. OD DODJELE
PREKOZONSKIH KAPACITETA U 2020. GODINI
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
Donosi se Izvješće o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele
prekozonskih kapaciteta u 2020. godini
Izvješće o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih
kapaciteta u 2020. godini objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU ZAJAMČENOG OPSKRBLJIVAČA
PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
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
Za zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. za
Republiku Hrvatsku određuje se energetski subjekt Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Spinčića
80, Varaždin.
Zajamčeni opskrbljivač plinom iz točke 1. ove Odluke dužan je, najkasnije do 30. srpnja 2021.,
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostaviti na suglasnost uvjete ugovora o zajamčenoj
opskrbi plinom krajnjeg kupca.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavljenih u
postupku javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada
2021. do 30. rujna 2024., dostavit će se energetskom subjektu iz točke 1. ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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4. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA OPĆIH UVJETA 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:
ODLUKA
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom.
O Prijedlogu Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom provest će se javna rasprava u trajanju
od 9. srpnja 2021. do 2. kolovoza 2021. Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA
PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

I

DOPUNA

MREŽNIH

PRAVILA

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Vištica je predložio da se, u članku 17. Prijedloga Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog
distribucijskog sustava, kojim se u članku 77. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava iza
stavka 1. dodaje novi stavak 2., predloženi stavak 2. izmijeni tako da glasi:
„(2) U slučaju kada je obustava isporuke izvršena, operator distribucijskog sustava uspostavit će
ponovnu isporuku plina krajnjem kupcu u roku do dva radna dana od dana plaćanja naknade za
potrošnju plina bez ugovora o opskrbi plinom.“
Prijedlog g. Vištice je prihvaćen.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.
O Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava provest će se javna
rasprava u trajanju od 9. srpnja 2021. do 2. kolovoza 2021. Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih
pravila plinskog distribucijskog sustava objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske
regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM TRGOVAČKOG
DRUŠTVA ENGIE SOCIÉTÉ ANONYME, 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN, 92400
COURBEVOIE, FRANCUSKA REPUBLIKA
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 ENGIE Société anonyme, 1 Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie,
Francuska Republika, matični broj: 542 107 651 R.C.S. Nanterre, 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 ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO
POSTROJENJE OVČARA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGIJA GRADEC
D.O.O., TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3, 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 Bioplinsko postrojenje
OVČARA za 2019. godinu određuje se u iznosu 54,5 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO
POSTROJENJE OVČARA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGIJA GRADEC
D.O.O., TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3, 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:
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RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje
OVČARA za 2020. godinu određuje se u iznosu 53,9 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA "PROJEKT SPIN
VALIS 1525 KW" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SPIN VALIS INTERNACIONAL
D.O.O., INDUSTRIJSKA 24, POŽEGA
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 Projekt SPIN VALIS 1525
kWe za 2020. godinu određuje se u iznosu 60,7 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ENERGY 9
POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGY 9 D.O.O., TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA
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 ENERGY 9 za 2020.
godinu određuje se u iznosu 60,2 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA
BIOMASU 3 MW VIROVITICA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA A&A BIOENERGY
VIRO D.O.O., OSJEČKA 69, DARDA
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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 Kogeneracija na biomasu
3 MW Virovitica za 2020. godinu određuje se u iznosu 53,1 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA
DRVNU BIOMASU "ENERGIJA INVEST" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA
ENERGIJA INVEST D.O.O., UL. RUDOLFA ROUPECA BB, GRUBIŠNO POLJE
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 INVEST“ za 2020. godinu određuje se u iznosu 54,8 %.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UŠTEDE PRIMARNE ENERGIJE ZA
2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ENERGETSKI OBJEKT UZ
DVORANSKO PLIVALIŠTE KANTRIDA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGO
D.O.O., DOLAC 14, RIJEKA
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
Ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište
Kantrida za 2019. godinu iznosi 0,260.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU UŠTEDE PRIMARNE ENERGIJE ZA
2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ENERGETSKI OBJEKT UZ
DVORANSKO PLIVALIŠTE KANTRIDA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGO
D.O.O., DOLAC 14, RIJEKA
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
Ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište
Kantrida za 2020. godinu iznosi 0,263.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

Završeno u 11.45 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v.r.

Tomislav Jureković, dipl. ing., v.r.
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