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KLASA: 029-05/22-01/12 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 25. ožujka 2022. 

 

ZAPISNIK 

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

25. ožujka 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, izvan prostorija HERA-e, na video 

vezi 

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: 

gđa Dunja Trakoštenec Jokić, glavna tajnica Agencije, izvan prostorija HERA-e, na video vezi 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 3. - 4. 

gđa Suada Mustajbegović, direktorica Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkama 5.-9. 

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 s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 

2. Verificiranje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 

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

trgovine plinom trgovačkog društva HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., 

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 



2/12 

 

4. Prijedlog odluke o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom krajnjim kupcima, 

priključenima na distribucijski sustav, opskrbljivača plinom IVAPLIN d.o.o., Ulica Krešimira 

IV 10, Ivanić Grad 

 

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

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 

1D, Ljubešćica, 

 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo 

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

 

7. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija Nard-

Valpovo povlaštenog proizvođača SOLITUDO d.o.o. u stečaju, Vlašička 11, Osijek 

 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi 

izgaranja drvne bio mase trgovačkog društva SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara 

Gradiška 

 

9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja naziva  Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 

trgovačkog društva  EKO KOTOR d.o.o., Sajmišna 33, Kotoriba 

 

10. Prijedlog rješenja o prijedlogu trgovačkog društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ 

TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Inönü Caddesi 22 Sahinbey, 

Republika Turska za obnovu upravnog postupka za izdavanje dozvole za obavljanje 

energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, pokrenutog na zahtjev trgovačkog 

društva Geo Power Energy Development d.o.o., Radnička 34a, Zagreb 

 

11. Prijedlog rješenja o prijedlogu trgovačkog društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ 

TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Inönü Caddesi 22 Sahinbey, 

Republika Turska za obnovu upravnog postupka za prijenos prava i obveza iz Rješenja o 

stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, 

urbroj: 371-06-19-15 od 8. veljače 2019., pokrenutog na zahtjev trgovačkog društva Geo 

Power Energy Development d.o.o., Radnička 34a, Zagreb 

 

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 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 

2. Verificiranje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 

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

trgovine plinom trgovačkog društva HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., 

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija 
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4. Prijedlog odluke o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom krajnjim kupcima, 

priključenima na distribucijski sustav, opskrbljivača plinom IVAPLIN d.o.o., Ulica Krešimira 

IV 10, Ivanić Grad 

 

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

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 

1D, Ljubešćica, 

 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu DIN Energo 

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

 

7. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Kogeneracija Nard-

Valpovo povlaštenog proizvođača SOLITUDO d.o.o. u stečaju, Vlašička 11, Osijek 

 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi 

izgaranja drvne bio mase trgovačkog društva SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara 

Gradiška 

 

9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja naziva  Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1 

trgovačkog društva  EKO KOTOR d.o.o., Sajmišna 33, Kotoriba 

 

10. Prijedlog rješenja o prijedlogu trgovačkog društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ 

TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Inönü Caddesi 22 Sahinbey, 

Republika Turska za obnovu upravnog postupka za izdavanje dozvole za obavljanje 

energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, pokrenutog na zahtjev trgovačkog 

društva Geo Power Energy Development d.o.o., Radnička 34a, Zagreb 

 

11. Prijedlog rješenja o prijedlogu trgovačkog društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ 

TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Inönü Caddesi 22 Sahinbey, 

Republika Turska za obnovu upravnog postupka za prijenos prava i obveza iz Rješenja o 

stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, 

urbroj: 371-06-19-15 od 8. veljače 2019., pokrenutog na zahtjev trgovačkog društva Geo 

Power Energy Development d.o.o., Radnička 34a, Zagreb 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 10. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
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Utvrđeno je da zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 10. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

2. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 11. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 11. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O., KOPRSKA ULICA 92, 

1000 LJUBLJANA, REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

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 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 

Ljubljana, Republika Slovenija, matični broj: 1662970000, izdaje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti trgovine plinom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga 

Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O POČETKU PRUŽANJA ZAJAMČENE OPSKRBE PLINOM 

KRAJNJIM KUPCIMA, PRIKLJUČENIMA NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV, 

OPSKRBLJIVAČA PLINOM IVAPLIN D.O.O., ULICA KREŠIMIRA IV 10, IVANIĆ 

GRAD 

 

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: 
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ODLUKA 

1. Utvrđuje se da je opskrbljivač plinom IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za 

distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803, opskrbljivač 

u poteškoćama u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina. 

2. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 

7, Osijek, OIB: 41317489366, dana 1. travnja 2022. započinje pružati zajamčenu opskrbu plinom 

krajnjim kupcima, priključenima na distribucijski sustav, opskrbljivača u poteškoćama iz točke 1. ove 

Odluke, IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica 

Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803.  

3. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 

7, Osijek, OIB: 41317489366, pružat će zajamčenu opskrbu plinom na distribucijskim područjima na 

kojima opskrbljivač plinom IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu 

plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803, ima sklopljene ugovore o opskrbi 

plinom s krajnjim kupcima, odnosno na distribucijskim područjima operatora distribucijskog sustava 

IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 

10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803, i operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. 

za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, OIB: 78223722602. 

4. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 

7, Osijek, OIB: 41317489366, će pružati zajamčenu opskrbu plinom krajnjim kupcima iz točke 3. 

izreke ove Odluke te krajnjim kupcima priključenima na distribucijski sustav operatora 

distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu 

plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803 koji žele ostvariti pravo na opskrbu 

plinom u okviru javne usluge, do slobodnog odabira opskrbljivača plinom od strane krajnjeg kupca, 

odnosno do odabira novog opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge na distribucijskom području 

operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i 

opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803. 

5. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 

7, Osijek, OIB: 41317489366, će naplaćivati isporučeni plin krajnjim kupcima iz točke 3. izreke ove 

Odluke u skladu s iznosima tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom utvrđenima važećom 

odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i važećom odlukom o iznosu tarifnih 

stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, donesenima na temelju 

Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. 

6. Nalaže se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, 

Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, da odmah po zaprimanju ove Odluke, za potrebe 

ažuriranja podataka u registru obračunskih mjernih mjesta, za obračunska mjerna mjesta krajnjih 

kupaca iz točke 3. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA 

ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, 

Zagreb, OIB: 75801633608, dostavi podatak o: 

- voditelju bilančne skupine i  

- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio 

kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.  
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7. Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za 

organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 

75801633608, da s 1. travnjem 2022. u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz 

točke 3. izreke ove Odluke, za koja zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju 

i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, započinje pružati zajamčenu opskrbu 

plinom, u registru obračunskih mjernih mjesta ažurira podatke o: 

- opskrbljivaču plinom iz točke 2. izreke ove Odluke, 

- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu 

plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema podacima 

zaprimljenima od zajamčenog opskrbljivača plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i 

opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, u skladu s točkom 6. izreke 

ove Odluke, 

- datumu početka isporuke plina prema ugovoru o zajamčenoj opskrbi plinom, u skladu s 

točkom 2. izreke ove Odluke, 

- datumu završetka isporuke plina prema ugovoru o zajamčenoj opskrbi plinom, a u skladu s 

člankom 9. stavkom 6. Općih uvjeta opskrbe plinom, uz navođenje da se ugovor o zajamčenoj 

opskrbi sklapa na neodređeno vrijeme, 

- pravu na korištenje opskrbe plinom u obvezi javne usluge i statusu korištenja opskrbe plinom 

u obvezi javne usluge, navođenjem: 

o za kupce iz kategorije kućanstvo, da imaju pravo na korištenje opskrbe plinom u 

obvezi javne usluge te da se koristi javna usluga opskrbe plinom, uz naznaku 

korištenja zajamčene opskrbe,  

o za kupce koji nisu kućanstvo, da nemaju pravo na korištenje opskrbe plinom u obvezi 

javne usluge te da se ne koristi javna usluga opskrbe plinom, uz naznaku korištenja 

zajamčene opskrbe.  

8. Nalaže se opskrbljivaču plinom IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i 

opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803, da najkasnije do 2. travnja 

2022. zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara 

Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz svoje baze 

podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2022. imali sklopljen ugovor o opskrbi plinom 

s opskrbljivačem plinom IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu 

plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803, a koji trebaju sadržavati najmanje 

sljedeće: 

- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u 

registru obračunskih mjernih mjesta,  

- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,  

- ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca, 

- adresu krajnjeg kupca, 

- adresu na koju se ispostavlja račun, ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i 

- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav, 

a navedeni podaci moraju biti u digitalnom obliku, odnosno formatu koji je pogodan za automatsku 

obradu podataka. 
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9. Nalaže se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, 

Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, da najkasnije do 9. travnja 2022. svim krajnjim 

kupcima iz točke 3. izreke ove Odluke dostavi ugovor o zajamčenoj opskrbi plinom zajedno s 

uvjetima ugovora zajamčenog opskrbljivača plinom. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN 

d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, dužan je, uz 

ugovor o zajamčenoj opskrbi plinom i uvjete ugovora zajamčenog opskrbljivača, svim krajnjim 

kupcima iz točke 3. izreke ove Odluke, dostaviti i informacije o uvjetima zajamčene opskrbe, 

iznosima tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, pravu na raskid ugovora o zajamčenoj opskrbi 

krajnjeg kupca, odnosno pravu krajnjeg kupca na slobodan izbor opskrbljivača plinom.  

10. Nalaže se operatoru distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za 

distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803, da na svojem 

distribucijskom području očita obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca s kojima opskrbljivač 

plinom IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica 

Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803, ima sklopljen ugovor o opskrbi plinom i to na 

način da obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM6 do TM12 očita na dan početka zajamčene 

opskrbe, 1. travnja 2022., u 06:00 sati, a da obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do 

TM5 očita na dan početka zajamčene opskrbe, 1. travnja 2022. ± šest dana, ili da prihvati podatke o 

očitanju na dan 1. travnja 2022. ± 6 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju 

plinomjera nisu pribavljeni na prethodno opisani način, operator distribucijskog sustava IVAPLIN 

društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-

Grad, OIB: 57676681803, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2022. 

odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog 

distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2022. 

operator distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i 

opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 57676681803, dužan je, za obračunska 

mjerna mjesta tarifnog modela od TM6 do TM12 najkasnije do 1. travnja 2022. u 07:00 sati, a za 

obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do TM5 najkasnije do 8. travnja 2022., dostaviti 

zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 

7, Osijek, OIB: 41317489366, kao i opskrbljivaču plinom IVAPLIN društvo s ograničenom 

odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, OIB: 

57676681803, a dostavljeni podaci moraju biti u digitalnom obliku, odnosno formatu koji je pogodan 

za automatsku obradu podataka. 

11. Nalaže se operatoru distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i 

distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, OIB: 78223722602, da na svojem distribucijskom 

području očita obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca s kojima opskrbljivač plinom IVAPLIN 

društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-

Grad, OIB: 57676681803, ima sklopljen ugovor o opskrbi plinom i to na način da obračunska mjerna 

mjesta tarifnog modela od TM6 do TM12 očita na dan početka zajamčene opskrbe, 1. travnja 2022., 

u 06:00 sati, a da obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do TM5 očita na dan početka 

zajamčene opskrbe, 1. travnja 2022. ± šest dana, ili da prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja 

2022. ± 6 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera nisu pribavljeni 

na prethodno opisani način, operator distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju 

plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, OIB: 78223722602, dužan je stanje 

plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2022. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 
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1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja 

plinomjera na dan 1. travnja 2022. operator distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za 

gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, OIB: 78223722602, dužan je, 

za obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM6 do TM12 najkasnije do 1. travnja 2022. u 

07:00 sati, a za obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do TM5 najkasnije do 8. travnja 

2022., dostaviti zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, 

Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, kao i opskrbljivaču plinom IVAPLIN društvo s 

ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, 

OIB: 57676681803, a dostavljeni podaci moraju biti u digitalnom obliku, odnosno formatu koji je 

pogodan za automatsku obradu podataka.  

12. Nalaže se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, 

Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, da uz svaki dostavljeni račun za isporučeni plin 

obavijesti krajnje kupce o uvjetima zajamčene opskrbe, iznosima tarifnih stavki za zajamčenu 

opskrbu, pravu na raskid ugovora o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca, odnosno njihovu pravu na 

slobodan izbor opskrbljivača plinom.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE TOPLINSKE 

ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KIRCEK ENERGY D.O.O., IVANOVO POLJE 

1D, LJUBEŠĆICA, 

 

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 KIRCEK ENERGY društvo s ograničenom odgovornošću za preradu drva, 

proizvodnju električne i toplinske energije, trgovinu i poslovne usluge, Ivanovo polje 1D, Ljubešćica, 

MBS: 070093415, OIB: 14220388881, 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. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU DIN ENERGO 

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

4, NOVOSELEC 
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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 

 

Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva DIN 

ENERGO d.o.o. za proizvodnju energije i usluge, Park hrvatskih mučenika 4, Novoselec, MBS: 

080986982, OIB: 94858707430. 

Trgovačko društvo DIN ENERGO d.o.o. za proizvodnju energije i usluge, Park hrvatskih mučenika 

4, Novoselec, MBS: 080986982, OIB: 94858707430, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje 

električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije naziva Kogeneracijsko 

postrojenje na biomasu DIN Energo. 

Ovo Rješenje izdaje se na razdoblje od 25 godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA VEZANO ZA UVJETE KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA KOGENERACIJA NARD-VALPOVO POVLAŠTENOG 

PROIZVOĐAČA 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: 

 

 

RJEŠENJE 

 

Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: UP/I-034-02/19-07/32, urbroj: 371-06-

22-7, od 19. siječnja 2022., Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: UP/I-034-

02/20-10/70, urbroj: 371-06-22-11, od 19. siječnja 2022., Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne 

agencije, klasa: UP/I-034-02/21-10/7, urbroj: 371-06-22-6, od 19. siječnja 2022. i Rješenjem 

Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: UP/I-034-02/22-10/7, urbroj: 371-06-22-3, od 16. 

ožujka 2022. utvrđeno je da se ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja 

naziva Kogeneracija Nard-Valpovo za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu ne može odrediti iz razloga 

što proizvodno postrojenje naziva Kogeneracija Nard-Valpovo od 2018. godine nije proizvodilo 

električnu energiju, što predstavlja privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja 

proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Nard-Valpovo za koje postrojenje je Hrvatska 

energetska regulatorna agencija trgovačkom društvu SOLITUDO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u 

stečaju, Vlašička 11, Osijek, MBS: 030084266, OIB: 78760536671, izdala Rješenje o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 371-01/17-

12, od 22. prosinca 2017.  
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Nalaže se trgovačkom društvu SOLITUDO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju, Vlašička 11, 

Osijek, MBS: 030084266, OIB: 78760536671, da bez odlaganja započne korištenje proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracija Nard-Valpovo na način kojem je svrha ostvarenje ukupne godišnje 

energetske učinkovitosti za 2022. godinu u iznosu 50 % ili više. 

 

Nalaže se trgovačkom društvu SOLITUDO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju, Vlašička 11, 

Osijek, MBS: 030084266, OIB: 78760536671, da do uključivo siječnja 2023. godine, u svrhu 

praćenja provedbe obveze iz točke 2. izreke ovoga Rješenja, svaki mjesec najkasnije do 15. 

(petnaestog) dana u mjesecu dostavlja Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji izvješće o 

poduzetim aktivnostima i rezultatima tih aktivnosti, kao i podatke o ostvarenoj proizvodnji i isporuci 

električne i toplinske energije za prethodni kalendarski mjesec, odnosno izvješće o ostvarenju 

proizvodnje za proizvodno postrojenje naziva Kogeneracija Nard-Valpovo za prethodni kalendarski 

mjesec, počevši s izvješćem za travanj 2022. godine. 

 

Ako će ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Nard-

Valpovo za 2022. godinu iznositi manje od 50 % ili ako se ukupna godišnja energetska učinkovitost 

neće moći odrediti, Hrvatska energetska regulatorna agencija će, bez daljnjeg upozorenja, pokrenuti 

postupak ukidanja Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 

UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 371-01/17-12, od 22. prosinca 2017.  

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA NAZIVA IZGRADNJA KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA 

BAZI IZGARANJA DRVNE BIO MASE TRGOVAČKOG DRUŠTVA SAVA D.O.O., 

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1, STARA GRADIŠKA 

 

 

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 

 

Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja 

naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase, koju je trgovačko 

društvo SAVA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Trg 

hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška, MBS: 050031472, OIB: 08556993077, zatražilo zahtjevom 

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

Nalaže se trgovačkom društvu SAVA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

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

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 SAVA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 

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

da, neovisno o postojanju obveze podnošenja zahtjeva za izmjenu rješenja o stjecanju statusa 

povlaštenog proizvođača električne energije, po izvršenim promjenama iz točke 1. ove Odluke, bez 
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odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi 

odgovarajuću tehničku dokumentaciju (osobito novi Tehnički opis proizvodnog postrojenja i 

Elaborat o ugrađenim mjernim uređajima), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 

14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu oieik-dostava@hera.hr. 

 

 Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA NAZIVA  BIOELEKTRANA-ENERGANA NA BIOPLIN EKO KOTOR 

1 TRGOVAČKOG DRUŠTVA  EKO KOTOR D.O.O., SAJMIŠNA 33, KOTORIBA 

 

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 

 

Odbacuje se zahtjev trgovačkog društva EKO KOTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Josipa Slavenskog 7, Kotoriba, MBS: 070092377, OIB: 15641893226, za prethodnu suglasnost na 

planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Bioelektrana-energana na 

bioplin EKO KOTOR 1, zaprimljen u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 25. siječnja 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJEDLOGU TRGOVAČKOG DRUŠTVA BLT ENERJİ 

ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

INÖNÜ CADDESI 22 SAHINBEY, REPUBLIKA TURSKA ZA OBNOVU UPRAVNOG 

POSTUPKA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE 

DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, POKRENUTOG NA 

ZAHTJEV TRGOVAČKOG DRUŠTVA GEO POWER ENERGY DEVELOPMENT 

D.O.O., RADNIČKA 34A, ZAGREB 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hudobec 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 

 

Odbija se prijedlog trgovačkog društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, OIB: 31390535150, Inönü Caddesi 22 Sahinbey, 

Republika Turska, zastupanog po odvjetniku Vjekoslavu Ivančiću iz odvjetničkog društva 

Ostermann i Partneri, odvjetničko društvo, d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb od 4. veljače 

2022. i dopuna prijedloga od 14. ožujka 2022., za odgodu izvršnosti Rješenja, klasa: UP/I-034-

mailto:oieik-dostava@hera.hr
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02/21-03/29, urbroj: 371-06-21-41 od 23. srpnja 2021. i za obnovu upravnog postupka pokrenutog 

na zahtjev trgovačkog društva Geo Power Energy Development društvo s ograničenom 

odgovornošću za istraživanje, eksploataciju i proizvodnju električne energije, Radnička 34a, 

Zagreb, MBS: 081322442, OIB: 98303218954 za izdavanje dozvole za obavljanje energetske 

djelatnosti proizvodnje električne energije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJEDLOGU TRGOVAČKOG DRUŠTVA BLT ENERJİ 

ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

INÖNÜ CADDESI 22 SAHINBEY, REPUBLIKA TURSKA ZA OBNOVU UPRAVNOG 

POSTUPKA ZA PRIJENOS PRAVA I OBVEZA IZ RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, KLASA: 

UP/I-034-02/18-15/06, URBROJ: 371-06-19-15 OD 8. VELJAČE 2019., POKRENUTOG 

NA ZAHTJEV TRGOVAČKOG DRUŠTVA GEO POWER ENERGY DEVELOPMENT 

D.O.O., RADNIČKA 34A,ZAGREB 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hudobec 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 

 

Odbija se prijedlog trgovačkog društva BLT ENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, OIB: 31390535150, Inönü Caddesi 22 Sahinbey, 

Republika Turska, zastupanog po odvjetniku Vjekoslavu Ivančiću iz odvjetničkog društva Ostermann 

i Partneri, odvjetničko društvo, d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, od 4. veljače 2022. i 

dopuna prijedloga od 14. ožujka 2022., za odgodu izvršnosti Rješenja, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, 

urbroj: 371-06-21-61 od 23. srpnja 2021. i za obnovu upravnog postupka pokrenutog na zahtjev 

trgovačkog društva Geo Power Energy Development društvo s ograničenom odgovornošću za 

istraživanje, eksploataciju i proizvodnju električne energije, Radnička 34a, Zagreb, MBS: 

081322442, OIB: 98303218954, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/18-15/06, urbroj: 371-06-19-15 od 8. veljače 

2019. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

Završeno u 12 sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 


