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KLASA: 029-05/22-01/4 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 17. veljače 2022. 

 

ZAPISNIK 

s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

17. veljače 2022. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 8.30 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: 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 1. - 4. 

gđa Suada Mustajbegović, direktorica Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkama 5. i 6. 

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove 

gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove - prisutna pod točkom 7. 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću 

gđa Nina Šušnjar, specijalistica za visokoučinkovitu kogeneraciju – prisutna pod točkama 5. i 6. 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu 

kućanstvo za ožujak 2022. 

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

plinom energetskog subjekta BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad 
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4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko biogorivom trgovačkog društva DELTA-OIL INTERNATIONAL d.o.o., Kaptol 19, 

Zagreb 

5. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hrastin povlaštenog proizvođača MICO d.o.o., Dobra 

33, Brijest 

6. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWe 

povlaštenog proizvođača Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Poduzetnička cesta I. 4, Grubišno Polje 

7.  Utvrđivanje Prijedloga Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih      

djelatnosti 

 

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 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu 

kućanstvo za ožujak 2022. 

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

plinom energetskog subjekta BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad 

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

na veliko biogorivom trgovačkog društva DELTA-OIL INTERNATIONAL d.o.o., Kaptol 19, 

Zagreb 

5. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hrastin povlaštenog proizvođača MICO d.o.o., Dobra 

33, Brijest 

6. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWe 

povlaštenog proizvođača Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Poduzetnička cesta I. 4, Grubišno Polje 

7.  Utvrđivanje Prijedloga Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih      

djelatnosti 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 4. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
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Utvrđeno je da zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 4. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU 

PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA OŽUJAK 2022. 

 

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 

Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu 

kućanstvo za ožujak 2022.  

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo 

za ožujak 2022. objavit će se u „Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOG 

SUBJEKTA BUTAN PLIN D.O.O., ULICA RIJEKE DRAGONJE 23, NOVIGRAD 

 

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 BUTAN PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu nafte i 

naftnim derivatima na veliko i na malo, Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad, MBS: 040173797, OIB: 

80051835685, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom registarski 

broj: 040173797-0868/19 na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 5. ožujka 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO 

BIOGORIVOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA DELTA-OIL INTERNATIONAL D.O.O., 

KAPTOL 19, ZAGREB 
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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 

 

Trgovačkom društvu DELTA-OIL INTERNATIONAL društvo s ograničenom odgovornošću za 

trgovinu i usluge, Kaptol 19, Zagreb, MBS: 081354938, OIB: 01941808177, izdaje se dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko biogorivom na razdoblje od 1 (jedne) godine, 

koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE HRASTIN POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MICO D.O.O., DOBRA 

33, BRIJEST 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Mustajbegović 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 Bioplinsko postrojenje Hrastin za 

2021. godinu određuje se u iznosu 54,7 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO 

POSTROJENJE NA BIOMASU "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWE POVLAŠTENOG 

PROIZVOĐAČA ELEKTRANA GRUBIŠNO POLJE D.O.O., PODUZETNIČKA CESTA 

I. 4, GRUBIŠNO POLJE 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Mustajbegović 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 Kogeneracijsko postrojenje 

na biomasu „GRUBIŠNO POLJE“ 5,0 MWel za 2021. godinu određuje se u iznosu 51,4%. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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7.  UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE 

POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Garašić 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 

 

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih 

djelatnosti. 

Prijedlog Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti dostavit 

će se na mišljenje Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. 

Prijedlog Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti uputit će 

se u postupak donošenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa za i jednim glasom protiv. 

 

 

 

Završeno u 9.10  sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 


