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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/21-01/16
URBROJ: 371-06-21-2
Zagreb, 30. srpnja 2021.

ZAPISNIK
s 16. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
30. srpnja 2021. u 11.00 sati putem konferencijske video veze
Prisutni članovi Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća – izvan prostorija HERA-e, na video vezi
dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević, članica 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 Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERAe, na video vezi
Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, savjetnica predsjednika Upravnog vijeća za pitanja tehničke struke u prostorijama HERA-e, na video vezi
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu – izvan prostorija HERA-e, na video vezi pod točkama
1. - 3.
g. Željko Krklec, voditelj Odjela za sustave plina i nafte i kvalitetu opskrbe – u prostorijama HERAe, na video vezi
mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - u prostorijama HERA-e, na
video vezi
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja terminala za
ukapljeni prirodni plin energetskog subjekta LNG HRVATSKA d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb
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3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima trgovačkom društvu FLASH ENERGY d.o.o. za trgovinu, Trg
hrvatske bratske zajednice 2, Split
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za ukidanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN trgovačkog društva Termoplin
d.d., Ulica Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin
Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.
G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
2. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja terminala za
ukapljeni prirodni plin energetskog subjekta LNG HRVATSKA d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb
3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine
na veliko naftnim derivatima trgovačkom društvu FLASH ENERGY d.o.o. za trgovinu, Trg
hrvatske bratske zajednice 2, Split
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za ukidanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN trgovačkog društva Termoplin
d.d., Ulica Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin

Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 15. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
G. Jureković je predložio da se zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća nadopuni s konstatacijom da
nitko od prisutnih na 15. sjednici Upravnog vijeća nije imao primjedbi na snimanje 15. sjednice
Upravnog vijeća, a s kojom dopunom su se složili i ostali članovi Upravnog vijeća.
Nakon toga je utvrđeno da zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome
na 15. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je
jednoglasno.
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2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN
ENERGETSKOG SUBJEKTA LNG HRVATSKA D.O.O., RADNIČKA CESTA 80,
ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Babića i g. Krkleca da obrazlože 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 Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, kojeg je
operator terminala za ukapljeni prirodni plin LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb,
dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Ur. broj: 002-001-IP/246-2021, od 20.
srpnja 2021. i Ur. broj: 002-001-IP/257-2021, od 28. srpnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM
DERIVATIMA TRGOVAČKOM DRUŠTVU FLASH ENERGY D.O.O. ZA TRGOVINU,
TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 2, SPLIT
G. Jureković je pozvao g. Krkleca 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 FLASH ENERGY d.o.o. za trgovinu, Trg hrvatske bratske zajednice 2, Split,
MBS: 100014625, OIB: 36337995301, 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 jednoglasno.
4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA UKIDANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE TERMOPLIN TRGOVAČKOG DRUŠTVA
TERMOPLIN D.D., ULICA VJEKOSLAVA SPINČIĆA 80, VARAŽDIN
G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića 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 sljedeće:
RJEŠENJE
Ukida se Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, KLASA: UPI 03402/09-31/07, URBROJ: 371-01/10-07 od 26. srpnja 2010., izdano trgovačkom društvu Termoplin
dioničko društvo, Ulica Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin, MBS: 070000094, OIB: 70140364776 za
postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN koje je izdano na razdoblje od 12
(dvanaest) godina, koje se računa od dana konačnosti istoga, odnosno od 29. srpnja 2010.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
Završeno u 12,50 sati.

Zapisničar:

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

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