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KLASA: 023-04/21-01/19 

URBROJ: 371-06-21-2 

Zagreb,  28. rujna 2021. 

 

ZAPISNIK 

s 19. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

28. rujna 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. 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 

dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević, članica 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: 

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. - 6. i 15. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - u prostorijama HERA-e, na video vezi pod točkama 

1. - 9.  

mr. sc. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju - u prostorijama HERA-e, 

na video vezi  

gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERA-

e, na video vezi 

 

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
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2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju 

prava stvarne služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije energetskog subjekta VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o., 

Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik 

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije energetskog subjekta  SLK PROJEKT d.o.o., Domagojeva 14, 

Zagreb 

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

električnom energijom energetskog subjekta GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Bradić, Nevena Bradića, vlasnika obrta SE 

BRADIĆ, Ulica Miroslava Krleže 42, Rovinj 

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta RIJEKA TRANS d.o.o., Kukuljanovo 337, 

Kukuljanovo 

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta PRIVAJ d.o.o., Putaljski put 58, Kaštel 

Sućurac 

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva Santini d.o.o., Starčević Ante 79, Vinkovci 

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

elektične energije za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 trgovačkog društva BR BIOPLIN 

CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 

11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) trgovačkog društva 

BIONARDO GUNJA d.o.o., Fra Grge Martića bb, Gunja 

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije 

iz drvne biomase „Panonska biomasa“ trgovačkog društva PANONSKA BIOMASA d.o.o, Šet. 

P. Preradovića 3, Osijek 

13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW povlaštenog proizvođača 

OSILOVAC d.o.o., Ferićeva 16, Feričanci 

14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva BIOPLINSKO POSTROJENJE trgovačkog društva  Apex bioplin d.o.o., Dr. 

Franje Tuđmana 8, Vukovar 

 

 
G. Jureković je predložio da se na dnevni red doda točka 15. koja glasi: 

15. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Hidroelektrana Sklope trgovačkog društva HEP-

Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 
 

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 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju 

prava stvarne služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije energetskog subjekta VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o., 

Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik 

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije energetskog subjekta  SLK PROJEKT d.o.o., Domagojeva 14, 

Zagreb 

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

električnom energijom energetskog subjekta GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Bradić, Nevena Bradića, vlasnika obrta SE 

BRADIĆ, Ulica Miroslava Krleže 42, Rovinj 

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta RIJEKA TRANS d.o.o., Kukuljanovo 337, 

Kukuljanovo 

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta PRIVAJ d.o.o., Putaljski put 58, Kaštel 

Sućurac 

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva Santini d.o.o., Starčević Ante 79, Vinkovci 

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

elektične energije za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 trgovačkog društva BR BIOPLIN 

CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 

11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) trgovačkog društva 

BIONARDO GUNJA d.o.o., Fra Grge Martića bb, Gunja 

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije 

iz drvne biomase „Panonska biomasa“ trgovačkog društva PANONSKA BIOMASA d.o.o, Šet. 

P. Preradovića 3, Osijek 

13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW povlaštenog proizvođača 

OSILOVAC d.o.o., Ferićeva 16, Feričanci 

14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva BIOPLINSKO POSTROJENJE trgovačkog društva  Apex bioplin d.o.o., Dr. 

Franje Tuđmana 8, Vukovar 

15. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Hidroelektrana Sklope trgovačkog društva HEP-

Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 
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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 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 18. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 18. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri 

glasa. 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PRIJEDLOG UGOVORA O OSNIVANJU PRAVA STVARNE 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: 

 

ODLUKA 

 

Odbacuje se zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju prava stvarne 

služnosti koji je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, 

dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom Klasa:100/21-08/422, Ur.broj: 3-600-

004-02/AJ-21-19, od 9. rujna 2021.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA VJETROELEKTRANA ORLICE D.O.O., DR. 

ANTE STARČEVIĆA 45, DUBROVNIK 

 

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 sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Energetskom subjektu VJETROELEKTRANA ORLICE društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju energije, Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik, MBS: 100007317, OIB: 56623189505, 

produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, registarski 

broj: 100007317-0505/09-I/14, na razdoblje od 9 (devet) godina, koje se računa od 17. prosinca 2021. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA  SLK PROJEKT D.O.O., DOMAGOJEVA 14, 

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 SLK PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

distribuciju i trgovinu električnom energijom, Domagojeva 14, Zagreb, MBS: 080523183, OIB: 

62803266687, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne 

energije, registarski broj: 080523183-0781/16, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 

5. studenoga 2021. 

  

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA GEN-I HRVATSKA D.O.O., RADNIČKA 

CESTA 54, 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 GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 

54, Zagreb, MBS: 080542189, OIB: 77604626413, produžuje se dozvola za obavljanje energetske 
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djelatnosti trgovine električnom energijom, registarski broj: 080542189-0281-22/06-I/09-II/14, na 

razdoblje od 9 (devet) godina, koje se računa od 3. prosinca 2021. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE SUNČANA ELEKTRANA BRADIĆ, NEVENA BRADIĆA, VLASNIKA 

OBRTA SE BRADIĆ, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 42, ROVINJ 

 

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 Nevena Bradića vlasnika obrta SE BRADIĆ, obrt za proizvodnju, prodaju i 

usluge, vl. Neven Bradić, Ulica Miroslava Krleže 42, Rovinj, MBO: 98256980, OIB: 27289177762, 

za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, 

klasa: UPI 034-02/13-31/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013. 

U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/13-

31/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013., umjesto: 

 

- Neven Bradić, Ulica kralja Zvonimira 2, Zagreb, OIB: 27289177762, 

- označava se Neven Bradić vlasnik obrta SE BRADIĆ, obrt za proizvodnju, prodaju i 

usluge, vl. Neven Bradić, Ulica Miroslava Krleže 42, Rovinj, MBO: 98256980, OIB: 

27289177762, 

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, UPI 034-

02/13-31/0024, urbroj: 371-01/13-04, od 15. srpnja 2013., ostaje nepromijenjeno. 

 

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 RIJEKA TRANS D.O.O., 

KUKULJANOVO 337, KUKULJANOVO 

 

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: 
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RJEŠENJE 

 

Energetskom subjektu RIJEKA TRANS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i 

poslovanje nekretninama, Kukuljanovo 337, Kukuljanovo, MBS: 040247648, OIB: 08418011938, 

produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, 

registarski broj: 040247648-0682/13-I/16, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 14. 

studenoga 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 PRIVAJ D.O.O., PUTALJSKI PUT 58, 

KAŠTEL SUĆURAC 

 

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 PRIVAJ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, preradu kave, 

uvoz-izvoz, Putaljski put 58, Kaštel Sućurac, MBS: 060117355, OIB: 24196707582, produžuje se 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, registarski broj: 

060117355-0945/20, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 24. rujna 2021. 

 

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 SANTINI D.O.O., STARČEVIĆ ANTE 79, 

VINKOVCI 

 

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 Santini društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, Starčević Ante 79, 

Vinkovci, MBS: 030002782, OIB: 55614719992, 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. 
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10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE ELEKTRANA NA BIOPLIN CRNAC 1 TRGOVAČKOG DRUŠTVA BR 

BIOPLIN CRNAC 1 D.O.O., ZRINSKA 2, CRNAC 

 

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 

 

Odobrava se zahtjev trgovačkog društva BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i 

usluge, Zrinska 2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822, za izdavanje rješenja o izmjeni 

rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje naziva 

„Elektrana na bioplin Crnac 1“, koji je Hrvatska energetska regulatorna agencija zaprimila 2. lipnja 

2021. 

U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-

31/16, urbroj: 371-01/15-19, od 8. lipnja 2015.: 

- umjesto instalirane toplinske snage postrojenja: 0,655 MW,  

- označava se instalirana toplinska snaga postrojenja: 1,213 MW. 

U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 

klasa: UPI 034-02/14-31/16, urbroj: 371-01/15-19, od 8. lipnja 2015., ostaje nepromijenjeno. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE BIOPLINSKA ELEKTRANA GUNJA (1000 KW) TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA BIONARDO GUNJA D.O.O., FRA GRGE MARTIĆA BB, GUNJA 

 

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 

Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva 

BIONARDO GUNJA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske i električne energije, Fra Grge 

Martića bb, Gunja, MBS: 030108677, OIB: 41322591450. 

Trgovačko društvo BIONARDO GUNJA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske i električne 

energije, Fra Grge Martića bb, Gunja, MBS: 030108677, OIB: 41322591450, obavljat će energetsku 
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djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod 

nazivom: Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW). 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE KOGENERACIJSKO POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU 

ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ DRVNE BIOMASE „PANONSKA BIOMASA“ 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA PANONSKA BIOMASA D.O.O, ŠET. P. PRERADOVIĆA 3, 

OSIJEK 

 

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 

 

Odbija se zahtjev trgovačkog društva PANONSKA BIOMASA d.o.o. za usluge, Šet. P. Preradovića 

3, Osijek, MBS: 030154424, OIB: 84286719008, za izdavanje rješenja o stjecanju statusa 

povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i 

kogeneraciju za postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz 

drvne biomase „Panonska biomasa“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE OSILOVAC 999 KW POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA OSILOVAC 

D.O.O., FERIĆEVA 16, FERIČANCI 

 

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 

Osilovac 999 kW za 2020. godinu određuje se u iznosu 52,4 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 
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14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA  APEX BIOPLIN D.O.O., DR. FRANJE 

TUĐMANA 8, VUKOVAR 

 

 

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 za 2020. godinu određuje se u iznosu 56,6 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

15. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA NAZIVA HIDROELEKTRANA SKLOPE 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 sljedeća: 

 

ODLUKA 

Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Hidroelektrana Sklope, koju je trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne 

i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, 

zatražilo zahtjevom zaprimljenim 13. rujna 2021. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, 

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, 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 HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, 

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, 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 je dužno dostaviti Tehnički  
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opis izgrađenog postrojenja nakon promjena, pri čemu novi Tehnički opis izgrađenog postrojenja 

treba dostaviti u pisanom obliku te poslati elektroničkom poštom na adresu SEE-OOESKO@hera.hr. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

Završeno u 14.40  sati. 

 

 

 

          Zapisničar:                                     Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.                                Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 
 

 

 

 


