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KLASA: 023-04/21-01/22 

URBROJ: 371-06-21-2 

Zagreb, 12. studenoga 2021. 

 

 

ZAPISNIK 

s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

12. studenoga 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: 

dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. 

i 2. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 3. – 6. 

mr. sc. Lidija Hočurščak, v. d. direktorice Sektora za toplinsku energiju - prisutna pod točkama 7. 

– 10. 

gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove  

g. Ivan Kezele, voditelj Odjela za kadrovske poslove - prisutan pod točkama 11. - 13. 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 21. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Izvješće o strukturnim zagušenjima 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 



2/8 

3. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga 

za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog 

plina i javnu uslugu opskrbe plinom 

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

distribucije plina energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o., Slavka Kolara 4, Dugo Selo 

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

plinom energetskog subjekta INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb 

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

plinom trgovačkog društva INCERGO d.o.o., Hruševečka ulica 9, Zagreb 

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje 

na biomasu Belišće 2 trgovačkog društva CEP Belišće 2 d.o.o., Zagorska 31, Zagreb 

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje 

na biomasu Šibenik trgovačkog društva CEP Šibenik d.o.o., Zagorska ulica 31, Zagreb 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Klisa povlaštenog proizvođača BIOENERGIJA KLISA 

d.o.o., Đakovština 3, Osijek 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Orlovnjak povlaštenog proizvođača Farma muznih 

krava Orlovnjak d.o.o., Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac 

11. Prijedlog Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima koje moraju ispunjavati stručni voditelji Hrvatske 

energetske regulatorne agencije i o njihovim pravima, dužnostima i odgovornostima 

12. Prijedlog Pravilnika o obrazovanju i stručnom usavršavanju 

13. Prijedlog Etičkog kodeksa Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

 

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 21. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Izvješće o strukturnim zagušenjima 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

3. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga 

za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog 

plina i javnu uslugu opskrbe plinom 

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

distribucije plina energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o., Slavka Kolara 4, Dugo Selo 

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

plinom energetskog subjekta INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb 

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

plinom trgovačkog društva INCERGO d.o.o., Hruševečka ulica 9, Zagreb 
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7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje 

na biomasu Belišće 2 trgovačkog društva CEP Belišće 2 d.o.o., Zagorska 31, Zagreb 

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje 

na biomasu Šibenik trgovačkog društva CEP Šibenik d.o.o., Zagorska ulica 31, Zagreb 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Klisa povlaštenog proizvođača BIOENERGIJA KLISA 

d.o.o., Đakovština 3, Osijek 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Orlovnjak povlaštenog proizvođača Farma muznih 

krava Orlovnjak d.o.o., Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac 

11. Prijedlog Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima koje moraju ispunjavati stručni voditelji Hrvatske 

energetske regulatorne agencije i o njihovim pravima, dužnostima i odgovornostima 

12. Prijedlog Pravilnika o obrazovanju i stručnom usavršavanju 

13. Prijedlog Etičkog kodeksa Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

 

1.  VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE   

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 21. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 21. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA IZVJEŠĆE O 

STRUKTURNIM ZAGUŠENJIMA 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: 
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ODLUKA 

 

Daje se odobrenje na Izvješće o strukturnim zagušenjima koje je Hrvatski operator prijenosnog 

sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom Klasa: 

700/21-15/708, Urbroj: 3-300/TB-21-01, od 2. rujna 2021. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE 

UTVRĐIVANJA CIJENE NESTANDARDNIH USLUGA ZA TRANSPORT PLINA, 

DISTRIBUCIJU PLINA, SKLADIŠTENJE PLINA, PRIHVAT I OTPREMU 

UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA I JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM 

 

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 

 

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za 

transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i 

javnu uslugu opskrbe plinom.  

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport 

plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu 

uslugu opskrbe plinom provest će se javna rasprava u trajanju od 12. studenoga 2021. do 26. 

studenoga 2021. Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga 

za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina 

i javnu uslugu opskrbe plinom objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne 

agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE PLINA 

ENERGETSKOG SUBJEKTA DUKOM PLIN D.O.O., SLAVKA KOLARA 4, DUGO 

SELO 

 

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 DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo, MBS: 

080664084, OIB: 04711930896, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 
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distribucije plina, registarski broj: 080664084-0536/10-I/15, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se 

računa od 31. srpnja 2020. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM 

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 trgovine 

plinom, registarski broj: 080000604-0852/18, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 13. 

prosinca 2021. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA INCERGO D.O.O., HRUŠEVEČKA ULICA 9, 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 

 

Odbija se zahtjev trgovačkog društva INCERGO d.o.o. za trgovinu i usluge, Hruševečka ulica 9, 

Zagreb, MBS: 080805784, OIB: 51057626908, za izdavanje dozvole za obavljanje energetske 

djelatnosti trgovine plinom.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU PRETHODNOG RJEŠENJA O 

STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

ZA POSTROJENJE NAZIVA PLINIFIKACIJSKO KOGENERACIJSKO 

POSTROJENJE NA BIOMASU BELIŠĆE 2 TRGOVAČKOG DRUŠTVA CEP BELIŠĆE 

2 D.O.O., ZAGORSKA 31, ZAGREB 
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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 

 

Obustavlja se postupak pokrenut na zahtjev trgovačkog društva CEP Belišće 2 d.o.o. za proizvodnju 

električne energije, Zagorska 31, Zagreb, MBS: 080985830, OIB: 76386801400, za izmjenu 

prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, za postrojenje 

naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 2. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU PRETHODNOG RJEŠENJA O 

STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

ZA POSTROJENJE NAZIVA PLINIFIKACIJSKO KOGENERACIJSKO 

POSTROJENJE NA BIOMASU ŠIBENIK TRGOVAČKOG DRUŠTVA CEP ŠIBENIK 

D.O.O., ZAGORSKA ULICA 31, 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 

 

Obustavlja se postupak pokrenut na zahtjev trgovačkog društva CEP Šibenik d.o.o. za usluge, 

Zagorska ulica 31, Zagreb, MBS: 110053363, OIB: 16555616435 za izmjenu prethodnog rješenja o 

stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, za postrojenje naziva Plinifikacijsko 

kogeneracijsko postrojenje na biomasu Šibenik.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE KLISA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOENERGIJA KLISA 

D.O.O., ĐAKOVŠTINA 3, OSIJEK 

 

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 

 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

Klisa za 2020. godinu određuje se u iznosu 55,0%. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE ORLOVNJAK POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA FARMA MUZNIH 

KRAVA ORLOVNJAK D.O.O., ORLOVNJAK TOVILIŠTE 1, ANTUNOVAC 

 

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 

Orlovnjak za 2020. godinu određuje se u iznosu 51,0%. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

11. PRIJEDLOG PRAVILA O IZMJENI PRAVILA O UVJETIMA KOJE MORAJU 

ISPUNJAVATI STRUČNI VODITELJI HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE 

AGENCIJE I O NJIHOVIM PRAVIMA, DUŽNOSTIMA I ODGOVORNOSTIMA 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hudobec 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 Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima koje moraju ispunjavati stručni voditelji Hrvatske 

energetske regulatorne agencije i o njihovim pravima, dužnostima i odgovornostima. 

Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima koje moraju ispunjavati stručni voditelji Hrvatske energetske 

regulatorne agencije i o njihovim pravima, dužnostima i odgovornostima objavit će se na oglasnoj 

ploči Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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12. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O OBRAZOVANJU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hudobec 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 Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju. 

Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatske energetske 

regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

13. PRIJEDLOG ETIČKOG KODEKSA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE 

AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hudobec 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 Etički kodeks Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Etički kodeks Hrvatske energetske regulatorne agencije objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj 

stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 11.30  sati. 

 

 

 

             Zapisničar:                                    Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.                                   mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 
 

 

 


