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    ZA VERIFICIRANJE 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-04/21-01/7 

URBROJ: 371-06-21-2 

Zagreb,  31. ožujka 2021. 

 

 

ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

31. ožujka 2021. u 12.00 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 - izvan prostorija 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 - izvan prostorija HERA-e, 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  

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 sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za 

distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom 

odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, za razdoblje 

od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. 

3. Prijedlog Dopune Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 

1. travnja do 31. prosinca 2021. 
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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 sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za 

distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom 

odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, za razdoblje 

od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. 

3. Prijedlog Dopune Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 

1. travnja do 31. prosinca 2021. 

 

Dnevni red usvojen je s četiri glasa. 

 

 

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi: 

 

 

1.  VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 6. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 6. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri 

glasa. 

 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE 

USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA 

DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA IVAPLIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, ULICA KREŠIMIRA IV 

10, IVANIĆ-GRAD, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 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 

 

Energetski subjekt IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, 

Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom 
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odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, za razdoblje od 

1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. 

 

Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za 

distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, koji je točkom 1. izreke ove 

Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, za distribucijsko područje 

operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i 

opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, 

određuje se u iznosu od 0,0528 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a. 

 

Energetski subjekt IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, 

Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u 

obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima 

se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne, 

tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za 

opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan: 

- u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o 

opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor 

o opskrbi plinom u obvezi javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge 

te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje 

obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača, 

- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski 

ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem, 

odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je 

naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u 

obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024., 

- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim 

u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,  

- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o 

kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje 

opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,  

- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke 

omogućiti plaćanje novčanih obveza za isporučeni plin, na odgovarajućem prodajnom 

mjestu, najmanje u trajanju šest sati tijekom radnog dana, bez naknade za povezane 

troškove naplate. 

 

Nalaže se energetskom subjektu IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i 

opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za 

opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim 

kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove 

Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.  
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Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za 

distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, koji je točkom 1. izreke ove 

Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog 

sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica 

Krešimira IV 10, Ivanić-Grad i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA 

ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, 

Zagreb. 

 

Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se 

energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi 

javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko 

područje iz točke 1. izreke ove Odluke.  

 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

3. PRIJEDLOG DOPUNE ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU 

OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2021. 

 

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 

Donosi se Dopuna Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

travnja do 31. prosinca 2021.  

Dopuna Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 

31. prosinca 2021. objavit će se u „Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

Završeno u 12.40  sati. 

 

            Zapisničar:                                     Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 

 

 

 

 

 


