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KLASA: 023-04/21-01/23 

URBROJ: 371-06-21-2 

Zagreb, 24. studenoga 2021. 

 

ZAPISNIK 

s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

24. 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, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. - 4. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkom 5.  

mr. sc. Lidija Hočurščak, v. d. direktorice Sektora za toplinsku energiju - prisutna pod točkom 6.  

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove  

 gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt Prijedloga Uredbe o udjelu u neto isporučenoj 

električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni 

preuzeti od operatora tržišta električne energije 

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

električnom energijom energetskog subjekta ENERGIA GAS AND POWER d.o.o., Ulica 

Alexandera von Humboldta 4 B, Zagreb 
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4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

električnom energijom trgovačkog društva Yesilyurt Energy Trading d.o.o., Josipa Stadlera 76, 

Zagreb 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., 

Gospodarska zona 13, Vukovar 

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

postrojenja naziva Elektrana na bioplin "MATVEJ" povlaštenog proizvođača MATVEJ d.o.o., 

Lonjička ulica 2a, Zagreb 

 

 

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 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt Prijedloga Uredbe o udjelu u neto isporučenoj 

električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni 

preuzeti od operatora tržišta električne energije 

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

električnom energijom energetskog subjekta ENERGIA GAS AND POWER d.o.o., Ulica 

Alexandera von Humboldta 4 B, Zagreb 

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

električnom energijom trgovačkog društva Yesilyurt Energy Trading d.o.o., Josipa Stadlera 76, 

Zagreb 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., 

Gospodarska zona 13, Vukovar 

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

postrojenja naziva Elektrana na bioplin "MATVEJ" povlaštenog proizvođača MATVEJ d.o.o., 

Lonjička ulica 2a, Zagreb 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

1.  VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 22. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 22. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
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Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU MIŠLJENJA NA NACRT PRIJEDLOGA UREDBE 

O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH 

PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI 

PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

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 Mišljenje na Nacrt Prijedloga Uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji 

povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta 

električne energije, koji je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dostavilo Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji aktom Klasa: 310-02/18-01/338, Urbroj: 517-07-2-2-21-27, od 9. 

studenoga 2021. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA ENERGIA GAS AND POWER D.O.O., 

ULICA ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4 B, 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 sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Odbija se zahtjev energetskog subjekta ENERGIA GAS AND POWER društvo s ograničenom 

odgovornošću za trgovinu i usluge, Ulica Alexandera von Humboldta 4 B, Zagreb, MBS: 080872637, 

OIB: 10326808167, za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom 

energijom, registarski broj 080872637-0683/13-I/16. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA YESILYURT ENERGY TRADING D.O.O., 

JOSIPA STADLERA 76, 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 sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Trgovačkom društvu Yesilyurt Energy Trading društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu 

električnom energijom, Josipa Stadlera 76, Zagreb, MBS: 081086811, OIB: 27290139073, izdaje se 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom na razdoblje od 3 (tri) 

godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM 

DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O., 

GOSPODARSKA ZONA 13, VUKOVAR 

 

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 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za uvoz, opskrbu i trgovinu plinom, 

Gospodarska zona 13, Vukovar, MBS: 030070559, OIB: 58292277611, produžuje se dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, registarski broj: 030070559-

859/19, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 31. siječnja 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ELEKTRANA NA 

BIOPLIN "MATVEJ" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MATVEJ D.O.O., 

LONJIČKA ULICA 2A, ZAGREB 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hočurščak da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 
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G. Žamboki je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Elektrana na bioplin 

„MATVEJ“ za 2020. godinu određuje se u iznosu 50,8 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 10.35  sati. 

 

 

 

          Zapisničar:                                    Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 


