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*P/162928* 
 

 

 

     

 

 

 

 

KLASA: 029-05/22-01/10 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 16. ožujka 2022. 

 

 

ZAPISNIK 

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

16. 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 Ivana Kristić, Specijalistica za normativu i pravnu potporu   

 

 

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

dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. - 6. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 8. - 16. 

gđa Suada Mustajbegović, direktorica Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkom 7. 

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 sa 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Dodatka 3. Ugovora o 

zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
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3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije energetskog subjekta SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, 

Stara Gradiška 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja 

proizvodnog postrojenja naziva Vjetroelektrana Crno brdo trgovačkog društva 

VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o., Šibenik 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o., Park hrvatskih 

mučenika 4, Novoselec 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva BIOINTEGRA d.o.o., Antuna Mihanovića 

23, Medinci 

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

postrojenja naziva Kogeneracija Nard-Valpovo trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o. u stečaju, 

Vlašička 11, Osijek 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina za treće 

regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA 

d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb 

9. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 

2022.-2026. za energetski subjekt PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Veslačka 2-4, 

Zagreb 

10. Prijedlog odluke o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom GRADSKA PLINARA 

ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb 

11. Prijedlog odluke o pokretanju prekršajnog postupka nad energetskim subjektom GRADSKA 

PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb 

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

opskrbe plinom energetskog subjekta MOSLAVINA PLIN d.o.o., Trg kralja Tomislava 6, Kutina 

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

opskrbe plinom energetskog subjekta PLIN-PROJEKT d.o.o., Alojzija Stepinca 36, Nova 

Gradiška 

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

plinom energetskog subjekta ERDAL TRADING LTD, 53 Office 2, Sir Adrian Dingli Street, 

Sliema SLM 1902, Republika Malta 

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

skladištenja biogoriva trgovačkog društva AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka avenija 100 A, 

Zagreb 

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

na veliko biogorivima trgovačkog društva AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka avenija 100 A, 

Zagreb 
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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 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Dodatka 3. Ugovora o 

zakupu poslovnog prostora 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 SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, 

Stara Gradiška 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja 

proizvodnog postrojenja naziva Vjetroelektrana Crno brdo trgovačkog društva 

VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o., Šibenik 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o., Park hrvatskih 

mučenika 4, Novoselec 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva BIOINTEGRA d.o.o., Antuna Mihanovića 

23, Medinci 

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

postrojenja naziva Kogeneracija Nard-Valpovo trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o. u stečaju, 

Vlašička 11, Osijek 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina za treće 

regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA 

d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb 

9. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 

2022.-2026. za energetski subjekt PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Veslačka 2-4, 

Zagreb 

10. Prijedlog odluke o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom GRADSKA PLINARA 

ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb 

11. Prijedlog odluke o pokretanju prekršajnog postupka nad energetskim subjektom GRADSKA 

PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb 

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

opskrbe plinom energetskog subjekta MOSLAVINA PLIN d.o.o., Trg kralja Tomislava 6, Kutina 

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

opskrbe plinom energetskog subjekta PLIN-PROJEKT d.o.o., Alojzija Stepinca 36, Nova 

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

plinom energetskog subjekta ERDAL TRADING LTD, 53 Office 2, Sir Adrian Dingli Street, 

Sliema SLM 1902, Republika Malta 

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

skladištenja biogoriva trgovačkog društva AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka avenija 100 A, 

Zagreb 

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

na veliko biogorivima trgovačkog društva AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka avenija 100 A, 

Zagreb 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 9. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 9. sjednici 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PRIJEDLOG DODATKA 3. UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 

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 Dodatka 3. Ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji je 

energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavio 

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom Klasa: 400/20-13/243, Urbroj: 3-600-004-

02/MP-22-04, od 21. veljače 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA SAVA D.O.O., TRG HRVATSKIH 

BRANITELJA 1, STARA GRADIŠKA 

 

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 SAVA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i 

usluge, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška, MBS: 050031472, OIB: 08556993077, produžuje 

se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, registarski broj: 

050031472-0807/17, na razdoblje od 7 (sedam) godina, koje se računa od 20. lipnja 2022. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PLANIRANE 

PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA 

VJETROELEKTRANA CRNO BRDO TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

VJETROELEKTRANA CRNO BRDO D.O.O., ŠIBENIK 

 

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 planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Vjetroelektrana Crno brdo, koju je trgovačko društvo VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o. 

za trgovinu i usluge, Krapanjska 8, Šibenik, MBS: 100006200, OIB: 02826763846, zatražilo 

zahtjevom zaprimljenim 4. ožujka 2022. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o. za trgovinu i usluge, 

Krapanjska 8, Šibenik, MBS: 100006200, OIB: 02826763846, 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 VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o. za trgovinu i usluge, 

Krapanjska 8, Šibenik, MBS: 100006200, OIB: 02826763846, da, po izvršenim promjenama iz točke 

1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju o izvršenim 

promjenama te dostavi novi Tehnički opis izgrađenog postrojenja, i to u tiskanom obliku na adresu 

Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-OOESKO@hera.hr 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

mailto:SEEOOESKO@hera.hr
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5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

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

MUČENIKA 4, NOVOSELEC 

 

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 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 električne energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana 

izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIOINTEGRA D.O.O., ANTUNA 

MIHANOVIĆA 23, MEDINCI 

 

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 BIOINTEGRA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu 

i usluge, Antuna Mihanovića 23, Medinci, MBS: 010062329, OIB: 77593355425, izdaje se dozvola 

za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije na razdoblje od 5 (pet) godina, 

koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA 

NARD-VALPOVO TRGOVAČKOG DRUŠTVA SOLITUDO D.O.O. U STEČAJU, 

VLAŠIČKA 11, OSIJEK 

 

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: 
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RJEŠENJE 

 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Nard-

Valpovo za 2021. godinu ne može se odrediti. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA 

ZA TREĆE REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2022.-2026. ZA ENERGETSKI SUBJEKT 

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O., VESLAČKA 2-4, ZAGREB  

 

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 

 

Odbija se iznos tarifnih stavki za skladištenje plina iz Zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki 

za skladištenje plina  za treće regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. energetskog subjekta 

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. za skladištenje plina, Veslačka 2-4, Zagreb, od 1. lipnja 

2021., prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina („Narodne novine“, 

broj 48/18), kako je navedeno u Tablici 1. 

 

Tablica 1. Iznos tarifnih stavki za skladištenje plina za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026. iz 

Zahtjeva energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. za skladištenje plina, Veslačka 2-4, 

Zagreb  

 

 Vrsta 

tarifnih 

stavki 

Oznaka 

tarifne 

stavke 

Naziv tarifne 

stavke 

Tarifne stavke - prema Zahtjevu (bez PDV-a) 

2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 

Tarifne 

stavke za 

ugovoreni 

standardni 

paket 

skladišnog 

kapaciteta na 

godišnjoj 

razini  

TSBU 

Tarifna stavka 

za standardni 

paket 

skladišnog 

kapaciteta 

1.465.056 1.513.015 1.562.544 1.613.694 1.666.519 

Tarifne 

stavke za 

ugovorene 

pojedinačne 

TS,UTIS 

Tarifna stavka 

za stalni 

kapacitet 

utiskivanja 

1,1875 1,2264 1,2665 1,3080 1,3508 
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stalne usluge 

na godišnjoj 

razini  
TS,POV 

Tarifna stavka 

za stalni 

kapacitet 

povlačenja 

0,9500 0,9811 1,0132 1,0464 1,0807 

TS,RV 

Tarifna stavka 

za stalni radni 

volumen 

0,0239 0,0247 0,0255 0,0263 0,0272 

Tarifna 

stavka za 

ugovorene 

pojedinačne 

prekidive 

usluge na 

dnevnoj 

razini 

TP,UTIS 

Tarifna stavka 

za prekidivi 

nenominirani 

kapacitet 

utiskivanja 

0,0097 0,0100 0,0104 0,0107 0,0110 

TP,POV 

Tarifna stavka 

za prekidivi 

nenominirani 

kapacitet 

povlačenja 

0,0078 0,0080 0,0083 0,0086 0,0088 

 

Iznos tarifnih stavki za skladištenje 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. 

 

 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA 

ZA TREĆE REGULACIJSKO RAZDOBLJE 2022.-2026. ZA ENERGETSKI SUBJEKT 

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O., VESLAČKA 2-4, ZAGREB  

 

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 skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-

2026. 

Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. 

objavit će se u „Narodnim novinama“. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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10. PRIJEDLOG ODLUKE O PROVEDENOM NADZORU NAD ENERGETSKIM 

SUBJEKTOM GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O., RADNIČKA CESTA 

1, ZAGREB 

 

 

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 

 

1. Utvrđuje se da postupanje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB-

OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, 

Zagreb, OIB: 74364571096, u vezi s izmjenom uvjeta ugovora o opskrbi plinom kupaca koji 

nisu kućanstvo, i to izmjene cijene plina, nije bilo provedeno u skladu s  člankom 6. Općih 

uvjeta opskrbe plinom, zbog toga što energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-

OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, 

Zagreb, OIB: 74364571096: 

 

a)  u „Obavijesti kupcima kategorije poduzetništvo“, znak: GPZ-O_ugovor01, od 11. listopada 

2021. i „Obavijesti kupcima kategorije poduzetništvo“, znak: GPZ-O_ugovor01, od 15. 

listopada 2021., koje su upućene kupcima koji nisu kućanstvo, nudeći im ugovorne uvjete koji 

su nepovoljniji od uvjeta pod kojima je ugovor o opskrbi plinom sklopljen, kupce koji nisu 

kućanstvo pritom nije upoznao s njihovim pravom na jednostrani prijevremeni raskid ugovora 

o opskrbi plinom bez plaćanja naknade ili bilo kakvih drugih troškova, u roku od 14 dana od 

dana zaprimanja obavijesti, 

 

b)   je izmijenjene uvjete ugovora o opskrbi plinom prema pojedinim kupcima koji nisu kućanstvo 

počeo primjenjivati prije isteka roka od najmanje 30 dana od primitka „Obavijesti kupcima 

kategorije poduzetništvo“, znak: GPZ-O_ugovor01, od 11. listopada 2021., odnosno 

„Obavijesti kupcima kategorije poduzetništvo“, znak: GPZ-O_ugovor01, od 15. listopada 

2021. 

 

2. Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s 

ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096, da, u 

vezi s postupanjem opisanim u točki 1. izreke ove Odluke: 

 

a)   u odnosu na kupce koji nisu kućanstvo, kojima je dostavljena „Obavijest kupcima kategorije 

poduzetništvo“, znak: GPZ-O_ugovor01, od 11. listopada 2021., odnosno „Obavijest kupcima 

kategorije poduzetništvo“, znak: GPZ-O_ugovor01, od 15. listopada 2021., a koji se nisu 

izjasnili ili očitovali u odnosu na primljenu „Obavijest kupcima kategorije poduzetništvo“, 

znak: GPZ-O_ugovor01, od 11. listopada 2021., odnosno „Obavijest kupcima kategorije 

poduzetništvo“, znak: GPZ-O_ugovor01, od 15. listopada 2021., ili koji su odbili izmjene 

uvjeta ugovora o opskrbi plinom navedene u „Obavijest kupcima kategorije poduzetništvo“, 

znak: GPZ-O_ugovor01, od 11. listopada 2021., odnosno „Obavijest kupcima kategorije 

poduzetništvo“, znak: GPZ-O_ugovor01, od 15. listopada 2021., ali nisu raskinuli ugovor o 

opskrbi plinom, i koji plaćaju račune za isporučeni plin u iznosu koji je u skladu s cijenom 
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plina ugovorenom ugovorom o opskrbi plinom u odnosu na koji je predložena izmjena uvjeta 

ugovora, operatoru plinskog sustava ne daje naloge za obustavu isporuke plina radi neplaćanja 

cjelokupnog iznosa računa za isporučeni plin te da ne prekida postupke promjene 

opskrbljivača plinom radi postojanja nepodmirenih dospjelih potraživanja po osnovi računa 

za isporučeni plin u iznosu koji premašuje cijenu plina ugovorenu ugovorom o opskrbi plinom 

u odnosu na koji je predložena izmjena uvjeta ugovora, sve do okončanja eventualnog 

sudskog ili izvansudskog postupka predmet kojega je osporavanje računa radi prethodno 

opisanih razloga, 

 

b)   svoja eventualna naredna postupanja prema kupcima koji nisu kućanstvo, koja se odnose na 

izmjenu uvjeta ugovora o opskrbi plinom, uskladi s odredbama članka 63. točke 4. i članka 

67. stavka 8. Zakona o tržištu plina te članka 4. stavka 2. i članka 6. Općih uvjeta opskrbe 

plinom.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU PREKRŠAJNOG POSTUPKA NAD 

ENERGETSKIM SUBJEKTOM GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O., 

RADNIČKA CESTA 1, ZAGREB  

 

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 

 

Na temelju činjeničnog stanja utvrđenog Odlukom o provedenom nadzoru od 16. ožujka 2022., 

KLASA: 040-10/21-01/6, URBROJ: 371-06-22-10, pokrenut će se prekršajni postupak protiv 

energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom 

odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096, i protiv odgovorne 

osobe energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom 

odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOG 

SUBJEKTA MOSLAVINA PLIN D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA 6, KUTINA 

 

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 MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja 

Tomislava 6, Kutina, MBS: 080439775, OIB: 78223722602, na vlastiti zahtjev, danom izvršnosti 

ovoga Rješenja, prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, 

registarski broj: 080439775-0345/08-I/12-II/17, koja je izdana na razdoblje od 5 (pet) godina koje se 

računa od 6. siječnja 2018. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOG 

SUBJEKTA PLIN-PROJEKT D.O.O., ALOJZIJA STEPINCA 36, NOVA GRADIŠKA 

 

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 PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju plinovoda 

i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, MBS: 050028006, OIB: 42679240944, na 

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

djelatnosti opskrbe plinom, registarski broj: 050028006-0351/08-I/12-II/17, koja je izdana na 

razdoblje od 5 (pet) godina koje se računa od 9. siječnja 2018.  

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM 

ENERGETSKOG SUBJEKTA ERDAL TRADING LTD, 53 OFFICE 2, SIR ADRIAN 

DINGLI STREET, SLIEMA SLM 1902, REPUBLIKA MALTA 

 

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 ERDAL TRADING LTD, 53, Office 2, Sir Adrian Dingli Street, Sliema SLM 

1902, Republika Malta, matični broj: C 75283, produžuje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti trgovine plinom, registarski broj: C 75283-0881/19, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se 

računa od 22. lipnja 2022. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA BIOGORIVA 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA AGS HRVATSKA D.O.O., ZAGREBAČKA AVENIJA 100 A, 

ZAGREB 

 

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 AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagrebačka avenija 100 A, 

Zagreb, MBS: 080778735, OIB: 47227514767, izdaje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

skladištenje biogoriva na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga 

Rješenja. 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO BIOGORIVIMA 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA AGS HRVATSKA D.O.O., ZAGREBAČKA AVENIJA 100 A, 

ZAGREB 

 

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 AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagrebačka avenija 100 A, 

Zagreb, MBS: 080778735, OIB: 47227514767, 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. 

 

Završeno u 15.45 sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Ivana Kristić, dipl. iur., v.r.                                   mr. sc. Danijel Žamboki, v.r. 

 


