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KLASA: 029-05/22-01/7 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 7. ožujka 2022. 

 

ZAPISNIK 

s 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

7. 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 – izvan prostorija HERA-e, na video vezi 

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: 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 5. - 9. 

gđa Suada Mustajbegović, direktorica Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkama 1. - 4. 

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću – izvan prostorija HERA-e, na video vezi 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o. za proizvodnju energije 

i usluge, Park hrvatskih mučenika 4, Novoselec 

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

toplinskom energijom trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o., Park hrvatskih mučenika 4, 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW povlaštenog proizvođača BIOPLIN 

PROIZVODNJA d.o.o., Gregurovec 23, Gregurovec 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog 

subjekta HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina 

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

kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Uvjeta ugovora o zajamčenoj 

opskrbi plinom krajnjeg kupca energetskog subjekta HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek 

9. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. 

 

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 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o. za proizvodnju energije 

i usluge, Park hrvatskih mučenika 4, Novoselec 

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

toplinskom energijom trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o., Park hrvatskih mučenika 4, 

Novoselec 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW povlaštenog proizvođača BIOPLIN 

PROIZVODNJA d.o.o., Gregurovec 23, Gregurovec 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog 

subjekta HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina 

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

kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Uvjeta ugovora o zajamčenoj 

opskrbi plinom krajnjeg kupca energetskog subjekta HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek 

9. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi: 
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1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 7. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 7. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TOPLINSKE 

ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA DIN ENERGO D.O.O. ZA PROIZVODNJU 

ENERGIJE I USLUGE, PARK HRVATSKIH MUČENIKA 4, NOVOSELEC 

 

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 

 

Trgovačkom društvu DIN ENERGO d.o.o. za proizvodnju energije i usluge, Park hrvatskih mučenika 

4, Novoselec, MBS: 080986982, OIB: 94858707430, izdaje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti proizvodnje toplinske energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana 

izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE TOPLINSKOM 

ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA DIN ENERGO D.O.O., PARK HRVATSKIH 

MUČENIKA 4, NOVOSELEC 

 

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 

 

Trgovačkom društvu DIN ENERGO d.o.o. za proizvodnju energije i usluge, Park hrvatskih mučenika 

4, Novoselec, MBS: 080986982, OIB: 94858707430, izdaje se dozvola za obavljanje energetske 

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

izvršnosti ovoga Rješenja. 
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2020. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE "SLATINA" 1 MW POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIOPLIN 

PROIZVODNJA D.O.O., GREGUROVEC 23, GREGUROVEC 

 

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 Bioplinsko postrojenje 

„Slatina“ 1 MW za 2020. godinu određuje se u iznosu 51,2 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TARIFNIH 

STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-PLIN D.O.O., 

CARA HADRIJANA 7, OSIJEK 

 

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 

Odobrava se iznos tarifnih stavki za distribuciju plina za godine trećeg regulacijskog razdoblja, i to 

za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. prosinca 2026. godine, energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o. 

za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, iz Zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih 

stavki za distribuciju plina prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina 

(„Narodne novine“, broj 48/18), za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu 

plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, od 26. siječnja 2022. godine.  

Iznos revidiranih tarifnih stavki za distribuciju plina 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. 
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6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA 

DISTRIBUCIJU PLINA 

 

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 izmjenama Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina. 

Odluka o izmjenama Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina objavit će se u „Narodnim 

novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU 

PLINOM ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NISU KUĆANSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. 

TRAVNJA 2022. DO 30. LIPNJA 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 razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022.  

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

za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. objavit će se u „Narodnim novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG 

UVJETA UGOVORA O ZAJAMČENOJ OPSKRBI PLINOM KRAJNJEG KUPCA 

ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-PLIN D.O.O., CARA HADRIJANA 7, OSIJEK 

 

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 

 

Daje se suglasnost na Prijedlog Uvjeta ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca, koji je 

energetski subjekt HEP- PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, 
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dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Broj: F01-662/22.MT/DP od 4. ožujka 

2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU 

OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2022. TE 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023. 

 

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 javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 

do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.  

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. 

prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. objavit će se u „Narodnim 

novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 14.40 sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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


