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KLASA: 029-05/22-01/1 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 26. siječnja 2022. 

 

ZAPISNIK 

s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

26. siječnja 2022. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 14.00 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 – izvan prostorija HERA-e, na video vezi 

dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju – izvan prostorija HERA-e, na 

video vezi pod točkama 1. i 2. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 1. - 3. 

mr. sc. Lidija Hočurščak, v. d. direktorice Sektora za toplinsku energiju - prisutna pod točkom 4.  

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 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

električnom energijom 

3.  Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom energetskog subjekta KOMUNALAC, d.o.o., Ulica Križnog puta 18, Pakrac 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 



2/4 

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

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hrastin trgovačkog društva 

MICO d.o.o., Dobra 33, Brijest 

 

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 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

električnom energijom 

3.  Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom energetskog subjekta KOMUNALAC, d.o.o., Ulica Križnog puta 18, Pakrac 

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

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hrastin trgovačkog društva 

MICO d.o.o., Dobra 33, Brijest 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE    

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 1. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 1. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE IZNOSA 

TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 

G. Žamboki je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

U raspravi su analizirana četiri različita scenarija određivanja referentne cijene. Zaključeno je da je 

najprimjereniji odabir referentne cijene na temelju prosječnih kvartalnih cijena te je u skladu s time 
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izmijenjen članak 5. stavak 1. Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za 

zajamčenu opskrbu električnom energijom.  

 

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

 

ODLUKA 

Utvrđuje se Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

električnom energijom. 

O Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 

energijom provest će se javna rasprava u trajanju od 27. siječnja 2022. do 10. veljače 2022. Prijedlog 

Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom 

objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOG 

SUBJEKTA KOMUNALAC, D.O.O., ULICA KRIŽNOG PUTA 18, PAKRAC 

 

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 KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje 

komunalnih usluge, Ulica Križnog puta 18, Pakrac, MBS: 050031753, OIB: 01617722870, na vlastiti 

zahtjev, danom izvršnosti ovoga Rješenja, prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom registarski broj: 050031753-0359/08-I/12-II/17, koja je produžena na razdoblje od 5 

(pet) godina koje se računa od 30. siječnja 2018. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4.  PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG POSTROJENJA 

NAZIVA BIOPLINSKO POSTROJENJE HRASTIN TRGOVAČKOG DRUŠTVA MICO 

D.O.O., DOBRA 33, BRIJEST 

 

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 sljedeća: 
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ODLUKA 

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

Bioplinsko postrojenje Hrastin, koju je trgovačko društvo MICO društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Dobra 33, Brijest, MBS: 030159734, OIB: 

84252006848, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 16. prosinca 2020. u Hrvatskoj energetskoj 

regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu MICO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu 

i usluge, Dobra 33, Brijest, MBS: 030159734, OIB: 84252006848, 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 MICO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu 

i usluge, Dobra 33, Brijest, MBS: 030159734, OIB: 84252006848, 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 dostavi odgovarajuću tehničku 

dokumentaciju, osobito tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojena i elaborat o ugrađenim 

mjernim uređajima, i to u tiskanom obliku, na adresu: Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u 

elektroničkom obliku, na adresu elektroničke pošte: oieik-dostava@hera.hr. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

Završeno u 15.10  sati. 

 

 

 

            Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 


