*P/158951*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/21-01/28
URBROJ: 371-06-21-2
Zagreb, 29. prosinca 2021.

ZAPISNIK
s 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
29. prosinca 2021. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10.00 sati

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
mr. sc. Danijel Žamboki, predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća
dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević, članica Upravnog vijeća
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu
Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
gđa Dunja Trakoštenec Jokić – glavna tajnica Agencije
dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 5. - 8.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 9. i 10.
mr. sc. Lidija Hočurščak, v. d. direktorice Sektora za toplinsku energiju - prisutna pod točkama 1.
- 4.
gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove
gđa Suzana Garašić, v. d. direktorice Službe za zajedničke poslove - prisutna pod točkom 11.
gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću
G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red:
1.

Verificiranje zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

2.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije toplinske energije energetskog subjekta GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira
1, Vinkovci
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3.

Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS
d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb

4.

Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gradec povlaštenog proizvođača ENERGIJA
GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb

5.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom
16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o
unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

6.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dnevnu i
unutardnevnu dodjelu kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatske i Srbije,
energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

7.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva BERKO d.o.o., Marije Jurić-Zagorke 3,
Čakovec

8.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje SE "BERKO MIHALJEVEC" trgovačkog društva BERKO
d.o.o., Marije Jurić-Zagorke 3, Čakovec

9.

Prijedlog Ispravka Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje
od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.,
Avenija V. Holjevca 10, Zagreb
11. Prijedlog IV. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.
G. Žamboki je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
1.

Verificiranje zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

2.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije toplinske energije energetskog subjekta GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira
1, Vinkovci

3.

Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS
d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb

4.

Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gradec povlaštenog proizvođača ENERGIJA
GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb

5.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom
16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o
unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
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6.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dnevnu i
unutardnevnu dodjelu kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatske i Srbije,
energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

7.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovačkog društva BERKO d.o.o., Marije Jurić-Zagorke 3,
Čakovec

8.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje SE "BERKO MIHALJEVEC" trgovačkog društva BERKO
d.o.o., Marije Jurić-Zagorke 3, Čakovec

9.

Prijedlog Ispravka Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje
od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.,
Avenija V. Holjevca 10, Zagreb
11. Prijedlog IV. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1.

VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 27. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 27. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 27.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je
jednoglasno.

2.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE TOPLINSKE
ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA GTG VINKOVCI D.O.O., KRALJA
ZVONIMIRA 1, VINKOVCI

G. Žamboki je pozvao gđu Hočurščak da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
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RJEŠENJE
Energetskom subjektu GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i
proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, MBS:
030110949, OIB: 10215081461, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije toplinske energije, registarski broj: 030038269-0214-17/06, na razdoblje od 15 (petnaest)
godina, koje se računa od 13. siječnja 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

3.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLIN ROVIŠĆE
(999 KW) POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOPLIN-MAKS D.O.O., TRG ŽRTAVA
FAŠIZMA 6, ZAGREB

G. Žamboki je pozvao gđu Hočurščak da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999
kW) za 2020. godinu određuje se u iznosu 54,3 %.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

4.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI
ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO
POSTROJENJE GRADEC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGIJA GRADEC
D.O.O., TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3, ZAGREB

G. Žamboki je pozvao gđu Hočurščak da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje
Gradec za 2020. godinu određuje se u iznosu 51,9 %.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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5.

PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA
ODSTUPANJE OD OBVEZA PROPISANIH ČLANKOM 16. STAVKOM 8. UREDBE
(EU) 2019/943 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 5. LIPNJA 2019. O
UNUTARNJEM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA
HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

G. Žamboki je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Odobrava se zahtjev Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, Klasa:
300/21-08/45, Urbroj: 3-300/DB-21-01, od 11. studenoga 2021., za odobrenje odstupanja od obveza
propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja
2019. o unutarnjem tržištu električne energije.
Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, odstupanje od obveza propisanih
člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o
unutarnjem tržištu električne energije odobrava se za razdoblje od 1. siječnja 2022. do donošenja
akcijskog plana u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i
Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije, a najdulje do 31. prosinca 2022.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

6.

PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG PRAVILA ZA DNEVNU I UNUTARDNEVNU DODJELU
KAPACITETA ZA GRANICU IZMEĐU ZONA TRGOVANJA HRVATSKE I SRBIJE,
ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA
D.O.O., KUPSKA 4, ZAGREB

G. Žamboki je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na:
-

Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta na granici između zona trgovanja
Hrvatske i Srbije (engl. Rules for explicit Daily Capacity Allocation on Bidding Zone
border Croatia – Serbia) i

-

Pravila za dodjelu unutardnevnog prekozonskog kapaciteta između zona trgovanja
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i EMS AD Beograd (engl. Rules for the
Allocation of the Cross Zonal Intraday Capacity between the Bidding Zones of Croatian
Transmission System Operator Ltd. („HOPS“) and EMS AD Beograd („EMS“))
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koja je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Ko: 100/21-08/1316, Ub: 3-500/JB-21-01, od
24. prosinca 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

7.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA BERKO D.O.O., MARIJE JURIĆ-ZAGORKE
3, ČAKOVEC

G. Žamboki je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Trgovačkom društvu BERKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne
energije iz obnovljivih izvora energije, trgovinu i usluge, Marije Jurić-Zagorke 3, Čakovec, MBS:
070066107, OIB: 94639159357, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje
električne energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

8.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU
STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
POSTROJENJE SE "BERKO MIHALJEVEC" TRGOVAČKOG DRUŠTVA BERKO
D.O.O., MARIJE JURIĆ-ZAGORKE 3, ČAKOVEC

G. Žamboki je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Žamboki 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
BERKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije iz obnovljivih
izvora energije, trgovinu i usluge, Marije Jurić-Zagorke 3, Čakovec, MBS: 070066107, OIB:
94639159357.
Trgovačko društvo BERKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije
iz obnovljivih izvora energije, trgovinu i usluge, Marije Jurić-Zagorke 3, Čakovec, obavljat će
energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne
energije pod nazivom: SE „BERKO MIHALJEVEC“.
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

9.

PRIJEDLOG ISPRAVKA ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU
USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA
2022.

G. Žamboki je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Donosi se Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2022.
Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja
do 31. ožujka 2022. objavit će se u „Narodnim novinama“.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA NAFTE I NAFTNIH
DERIVATA ENERGETSKOG SUBJEKTA INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D., AVENIJA
V. HOLJEVCA 10, ZAGREB
G. Žamboki je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće:
RJEŠENJE
Energetskom subjektu INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb, MBS:
080000604, OIB: 27759560625, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata, registarski broj: 080000604-283-18/06, na razdoblje od 15
(petnaest) godina, koje se računa od 28. prosinca 2021.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.
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11. PRIJEDLOG IV. IZMJENA PLANA NABAVE
REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU

HRVATSKE

ENERGETSKE

G. Žamboki je pozvao gđu Garašić da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Donose se IV. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu.
IV. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu objavit će se u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Hrvatske
energetske regulatorne agencije.
Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno.

Završeno u 11.00 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.
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