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KLASA: 029-05/22-01/6 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 2. ožujka 2022. 

 

ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

2. ožujka 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 – izvan prostorija HERA-e, na 

video vezi 

 

Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća: 

gđa Dunja Trakoštenec Jokić, glavna tajnica Agencije  

dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. - 5. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 11. i 12. 

gđa Suada Mustajbegović, direktorica Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkama 6. - 10. 

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću 

gđa Ivana Kristić, specijalistica za normativu i pravnu potporu 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 

energijom za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. za energetski subjekt HEP 

ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 
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3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za 

razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., 

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i 

referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s 

člankom 62. stavkom 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, 

broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20) 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava 

kontinentalne Europe o nadopuni odluke o LFC blokovima sinkronog područja kontinentalne 

Europe s obzirom na LFC područje Danska zapad, energetskog subjekta Hrvatski operator 

prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije 

za centralni toplinski sustav Olajnica, energetskog subjekta TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 23, Vukovar 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije 

za centralni toplinski sustav Borovo Naselje, energetskog subjekta TEHNOSTAN d.o.o., Dr. 

Franje Tuđmana 23, Vukovar 

8. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske 

sustave Olajnica i Borovo Naselje za energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 23, Vukovar 

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

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura 

d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 

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

postrojenja naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 povlaštenog 

proizvođača CEP BELIŠĆE 1 d.o.o., Zagorska 31, Zagreb 

11. Prijedlog odluke o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva PETROM d.o.o., Jurja Dobrile 1 A, Slavonski 

Brod 

13. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća 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 sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 

energijom za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. za energetski subjekt HEP 

ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za 

razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., 

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i 

referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s 
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člankom 62. stavkom 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, 

broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20) 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava 

kontinentalne Europe o nadopuni odluke o LFC blokovima sinkronog područja kontinentalne 

Europe s obzirom na LFC područje Danska zapad, energetskog subjekta Hrvatski operator 

prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije 

za centralni toplinski sustav Olajnica, energetskog subjekta TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 23, Vukovar 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije 

za centralni toplinski sustav Borovo Naselje, energetskog subjekta TEHNOSTAN d.o.o., Dr. 

Franje Tuđmana 23, Vukovar 

8. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske 

sustave Olajnica i Borovo Naselje za energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 23, Vukovar 

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

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura 

d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 

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

postrojenja naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 povlaštenog 

proizvođača CEP BELIŠĆE 1 d.o.o., Zagorska 31, Zagreb 

11. Prijedlog odluke o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva PETROM d.o.o., Jurja Dobrile 1 A, Slavonski 

Brod 

13. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća 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 SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 6. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 6. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 
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2. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA 

ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1. 

TRAVNJA 2022. DO 30. LIPNJA 2022. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP ELEKTRA 

D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, 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 

 

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje 

iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, broj 20/22), 

za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. 

travnja 2022. do 30. lipnja 2022., iznose kako slijedi:   

 

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe 

 

Tarifni modeli 

Tarifne stavke za radnu 

energiju kn/kWh 

Opskrbna 

naknada 

[kn/mjes.] 
ENJT ENVT ENNT 

Visoki napon - 2,1891 1,2877 35,0 

Srednji napon - 2,0698 1,2175 35,0 

Niski 

napon 

Crveni - 2,0220 1,1894 35,0 

Bijeli - 2,3210 1,3653 35,0 

Plavi 2,0161 - - 35,0 

Žuti 1,5778 - - 0,0 

 

 

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe 

 

Tarifni modeli 

Tarifne stavke za radnu 

energiju  kn/kWh 
Opskrbna 

naknada 

[kn/mjes.] ENJT ENVT ENNT 

Visoki napon - 2,4877 1,4633 35,0 

Srednji napon - 2,3521 1,3836 35,0 

Niski 

napon 

Crveni - 2,2978 1,3516 35,0 

Bijeli - 2,6376 1,5515 35,0 

Plavi 2,2910 - - 35,0 

Žuti 1,7929 - - 0,0 
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Iznos tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom iz točke 1. izreke ove Odluke 

Hrvatska energetska regulatorna agencija donijet će posebnom odlukom koja će se objaviti u 

„Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU 

ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2022. DO 30. 

LIPNJA 2022. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA 

VUKOVARA 37, 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 

 

Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. 

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom objavit će se u 

„Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O REFERENTNOJ CIJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

KRAJNJE KUPCE NA NISKOM NAPONU I REFERENTNOJ CIJENI ELEKTRIČNE 

ENERGIJE ZA KRAJNJE KUPCE NA SREDNJEM I VISOKOM NAPONU U SKLADU 

S ČLANKOM 62. STAVKOM 2. I 3. UVJETA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM („NARODNE NOVINE“, BROJ 37/17, 47/17, 31/18 I 16/20) 

 

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 

Cijena električne energije za krajnje kupce na niskom naponu u skladu s člankom 62. stavkom 2. 

Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20) 

iznosi: 

Cref = 0,4488 kn/kWh, za krajnje kupce na niskom naponu. 

Cijena električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s člankom 62. 

stavkom 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17, 

31/18 i 16/20) iznosi: 
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Cref = 0,4101 kn/kWh, za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu. 

Cijene električne energije iz točke 1. i 2. ove Odluke objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske 

energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG 

SVIH OPERATORA PRIJENOSNIH SUSTAVA KONTINENTALNE EUROPE O 

NADOPUNI ODLUKE O LFC BLOKOVIMA SINKRONOG PODRUČJA 

KONTINENTALNE EUROPE S OBZIROM NA LFC PODRUČJE DANSKA ZAPAD, 

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 odobrenje na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o nadopuni 

odluke o LFC blokovima sinkronog područja kontinentalne Europe s obzirom na LFC područje 

Danska zapad (engl. All TSOs’ proposal for amending the determination of LFC blocks for the 

Synchronous Area Continental Europe with regard to LFC Area Denmark West) koji je Hrvatski 

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

agenciji dopisom Klasa: 300/21-08/20, Urbroj: 3-300/DB-21-01, od 29. ožujka 2022. 

 

Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, na temelju članka 

8. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za 

pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava, na svojoj internetskoj stranici objavi Prijedlog svih 

operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o nadopuni odluke o LFC blokovima sinkronog 

područja kontinentalne Europe s obzirom na LFC područje Danska zapad. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH 

STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNI TOPLINSKI 

SUSTAV OLAJNICA, ENERGETSKOG SUBJEKTA TEHNOSTAN D.O.O., DR. 

FRANJE TUĐMANA 23, VUKOVAR 

 

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

rasprava. 

 

Obrazloženje prijedloga odluke izmijenjeno je u skladu s primjedbama i prijedlozima iznesenim u 

raspravi. 



7/11 

 

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

 

ODLUKA 

Odobrava se iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije iz Zahtjeva za određivanje iznosa 

tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije energetskog subjekta Tehnostan d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 23, Vukovar, od 29. prosinca 2021. za centralni toplinski sustav Olajnica, prema 

Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije, kako je navedeno 

u Tablici 1. 

Tablica 1. Iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav 

Olajnica iz Zahtjeva energetskog subjekta Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar 

TARIFNE GRUPE   

(Tg) 

TARIFNI MODELI  

(TM) 

TARIFNE STAVKE 

(Ts) 

Energija Snaga 

kn/kWh kn/kW/mj 

Tg1 - Kućanstva TM1 Vrela/topla voda Ts11=0,3530 Ts12=9,50 

Tg2 - Industrija i poslovni potrošači TM2 Vrela/topla voda Ts21=0,4030 Ts22=9,50 

 

Iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije odredit će energetskom subjektu iz točke 1. 

ove Odluke Hrvatska energetska regulatorna agencija posebnom odlukom koja će se objaviti u 

„Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH 

STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNI TOPLINSKI 

SUSTAV BOROVO NASELJE, ENERGETSKOG SUBJEKTA TEHNOSTAN D.O.O., 

DR. FRANJE TUĐMANA 23, VUKOVAR 

 

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

rasprava. 

 

Obrazloženje prijedloga odluke izmijenjeno je u skladu s primjedbama i prijedlozima iznesenim u 

raspravi. 

 

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

 

ODLUKA 

Odobrava se iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije iz Zahtjeva za određivanje iznosa 

tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije energetskog subjekta Tehnostan d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 23, Vukovar, od 29. prosinca 2021. za centralni toplinski sustav Borovo Naselje, prema 

Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije, kako je navedeno 

u Tablici 1. 



8/11 

Tablica 1. Iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav 

Borovo Naselje iz Zahtjeva energetskog subjekta Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, 

Vukovar 

TARIFNE GRUPE   

(Tg) 

TARIFNI MODELI  

(TM) 

TARIFNE STAVKE (Ts) 

Energija Snaga 

kn/kWh kn/kW/mj 

Tg1 - Kućanstva TM1 Vrela/topla voda Ts11=0,3530 Ts12=9,50 

Tg2 - Industrija i poslovni potrošači TM2 Vrela/topla voda Ts21=0,4030 Ts22=9,50 

 

Iznos tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije odredit će energetskom subjektu iz točke 1. 

ove Odluke Hrvatska energetska regulatorna agencija posebnom odlukom koja će se objaviti u 

„Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU 

TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE OLAJNICA I 

BOROVO NASELJE ZA ENERGETSKI SUBJEKT TEHNOSTAN D.O.O., DR. FRANJE 

TUĐMANA 23, VUKOVAR 

 

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 sljedeća: 

 

ODLUKA 

 

Donosi se Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske 

sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, 

Vukovar. 

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave 

Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar 

objavit će se u „Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TOPLINSKE 

ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I 

INFRASTRUKTURA D.O.O., DR. MILE BUDAKA 1, SLAVONSKI BROD 
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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 

 

Energetskom subjektu ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura, društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i usluge, Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, MBS: 050008858, OIB: 

20183823241, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske 

energije, registarski broj: 050008858-0526/10-I/15, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa 

od 20. travnja 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA PLINIFIKACIJSKO 

KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU BELIŠĆE 1 POVLAŠTENOG 

PROIZVOĐAČA CEP BELIŠĆE 1 D.O.O., ZAGORSKA 31, ZAGREB 

 

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 Plinifikacijsko 

kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 za 2020. godinu ne može se odrediti. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU ZAJAMČENOG OPSKRBLJIVAČA 

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 

Za zajamčenog opskrbljivača plinom za Republiku Hrvatsku određuje se energetski subjekt HEP-

PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, zastupan 

po Damiru Pećušaku, OIB: 12825004838, za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. 

Zajamčeni opskrbljivač plinom iz točke 1. ove Odluke, dužan je poštovati sve zakonske i 

podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje zajamčene opskrbe te kontinuirano održavati 
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pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih 

je odabran za zajamčenog opskrbljivača, a osobito je dužan: 

- u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o opskrbi 

plinom (odnosi se na javnu i tržišnu uslugu), tipski ugovor o opskrbi plinom u obveze javne 

usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i za zajamčenu opskrbu 

plinom, važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge te poveznicu 

na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje obrasca zahtjeva 

za promjenu opskrbljivača,  

- imati objavljene uvjete ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca za koje je 

ishođena suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, 

- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće provoditi obračun i druge 

vezane radnje za najmanje 500.000 obračunskih mjernih mjesta,  

- imati najmanje šest (6) zaposlenih radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij. 

Zajamčeni opskrbljivač plinom iz točke 1. ove Odluke dužan je, najkasnije do 4. ožujka 2022., 

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostaviti na suglasnost uvjete ugovora o zajamčenoj 

opskrbi plinom krajnjeg kupca. 

Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, 

Cara Hadrijana 7, Osijek, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za zajamčenog opskrbljivača 

plinom i energetskom subjektu Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Spinčića 80, Varaždina. 

 

Danom od kojeg se energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara 

Hadrijana 7, Osijek, određuje za zajamčenog opskrbljivača, prestaje važiti Odluka o određivanju 

zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024., KLASA: 

310-09/21-01/1, URBROJ: 371-04-21-13, od 9. srpnja 2021., kojom je za zajamčenog opskrbljivača 

plinom određen energetski subjekt Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Spinčića 80, Varaždina. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM 

DERIVATIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PETROM D.O.O., JURJA DOBRILE 1 A, 

SLAVONSKI BROD 

 

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 

Odbija se zahtjev trgovačkog društva PETROM d.o.o. za trgovinu i usluge, Juraja Dobrile 1A, 

Slavonski Brod, MBO: 030216287, OIB: 33636963655, za izdavanje dozvole za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

13. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 5. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 5. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

Završeno u 15.15 sati. 

 

          Zapisničar:                                   Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 


