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KLASA: 029-05/22-01/2 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 3. veljače 2022. 

 

ZAPISNIK 

s 3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

3. veljače 2022. 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 – izvan prostorija HERA-e, na video vezi 

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 - prisutan pod točkama 1. - 4. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 5. i 6. 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dnevnu 

eksplicitnu dodjelu prekozonskog kapaciteta na granici između zona trgovanja Hrvatske i 

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

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o., 

Savska Opatovina 36, Zagreb 
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4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

električnom energijom trgovačkog društva IE-ENERGY d.o.o., Korzo 40, Rijeka 

5. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 

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

plinom energetskog subjekta WIEE Hungary Kft., Váci út 37, 1134 Budimpešta, Republika 

Mađarska 

 

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 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dnevnu 

eksplicitnu dodjelu prekozonskog kapaciteta na granici između zona trgovanja Hrvatske i 

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

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o., 

Savska Opatovina 36, Zagreb 

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

električnom energijom trgovačkog društva IE-ENERGY d.o.o., Korzo 40, Rijeka 

5. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 

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

plinom energetskog subjekta WIEE Hungary Kft., Váci út 37, 1134 Budimpešta, Republika 

Mađarska 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 2. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 2. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 
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2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PRIJEDLOG PRAVILA ZA DNEVNU EKSPLICITNU DODJELU 

PREKOZONSKOG KAPACITETA NA GRANICI IZMEĐU ZONA TRGOVANJA 

HRVATSKE I MAĐARSKE, 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 Prijedlog Pravila za dnevnu eksplicitnu dodjelu prekozonskog 

kapaciteta na granici između zona trgovanja Hrvatske i Mađarske  (engl. Rules for Daily explicit 

Capacity Allocation on Bidding Zone border HR-HU) koji je energetski subjekt Hrvatski operator 

prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 

uz dopis broj i znak: Ko: 100/22-08/45, Ub: 3-500/JB-22-01, od 17. siječnja 2021.  

Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da Pravila za dnevnu 

eksplicitnu dodjelu prekozonskog kapaciteta na granici između zona trgovanja Hrvatske i Mađarske 

objavi na svojoj internetskoj stranici. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA VJETROELEKTRANE GLUNČA D.O.O., 

SAVSKA OPATOVINA 36, 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 

 

Energetskom subjektu VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o. za trgovinu i usluge, Savska 

Opatovina 36, Zagreb, MBS: 100006443, OIB: 79006291606, produžuje se dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, registarski broj: 100006443-0799/17, na 

razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 1. veljače 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA IE-ENERGY D.O.O., KORZO 40, RIJEKA 
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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 IE-ENERGY društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu okoliša, Korzo 

40, Rijeka, MBS: 040414398, OIB: 20017883360, izdaje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti opskrbe električnom energijom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana 

izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE 

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE 

PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU 

 

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

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom i zajamčenu opskrbu izmijenjen je u skladu s prijedlozima i zaključcima iznesenim u raspravi. 

 

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

 

ODLUKA 

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. 

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu provest će se javna rasprava u trajanju od 3. veljače 2022. do 

10. veljače 2022. Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske 

regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM 

ENERGETSKOG SUBJEKTA WIEE HUNGARY KFT., VÁCI ÚT 37, 1134 

BUDIMPEŠTA, REPUBLIKA MAĐARSKA 

 

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: 
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RJEŠENJE 

 

Energetskom subjektu WIEE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Váci út 37. III. em., 1134 

Budimpešta, Republika Mađarska, matični broj: 01-09-944596, produžuje se dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine plinom, registarski broj: 01-09-944596-0861/19, na razdoblje od 3 

(tri) godine, koje se računa od 26. siječnja 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

Završeno u 11.20  sati. 

 

 

 

          Zapisničar:                                   Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 


