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KLASA: 029-05/22-01/14 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 1. travnja 2022. 

ZAPISNIK 

sa 14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

1. travnja 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 

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: 

g. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju – prisutan pod točkama 1.-5. 

gđa Ankica Krušić, voditeljica Odjela za toplinske sustave i kvalitetu opskrbe – prisutna pod 

točkama 6.-7. 

gđa Nina Šušnjar, specijalistica za visokoučinkovitu kogeneraciju -  prisutna pod točkama 6.-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 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog 

sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih kapaciteta u 2021. godini 
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3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila o razmjeni podataka 

između operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i proizvodnih modula 

priključenih na distribucijski sustav, energetskog subjekta HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog 2. izmjena i dopuna alternativnih 

postupaka Core regije za proračun kapaciteta izrađenog u skladu s člankom 44. Uredbe Komisije 

(EU) 2015/1222 o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1D, 

Ljubešćica 

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

toplinskom energijom trgovačkom društvu Toplota Slatina d.o.o., Trg Sv. Josipa 10, Slatina 

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

toplinskom energijom trgovačkom društvu KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1D, 

Ljubešćica 

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

postrojenja naziva Bioelektrana-toplana Glina povlaštenog proizvođača BE-TO GLINA d.o.o., 

Žrtava Domovinskog rata 74A, Glina 

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

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase 

SLAVONIJA OIE povlaštenog proizvođača SLAVONIJA OIE d.o.o., Svetog Lovre 75, 

Slavonski Brod 

10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ulica 

Krešimira IV 10, Ivanić Grad 

G. Žamboki je predložio da se s dnevnog reda briše točka 10. koja glasi:  

 

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom 

za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ulica Krešimira IV 10, 

Ivanić Grad 

 

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 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog 

sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih kapaciteta u 2021. godini 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila o razmjeni podataka 

između operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i proizvodnih modula 

priključenih na distribucijski sustav, energetskog subjekta HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog 2. izmjena i dopuna alternativnih 

postupaka Core regije za proračun kapaciteta izrađenog u skladu s člankom 44. Uredbe Komisije 
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(EU) 2015/1222 o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1D, 

Ljubešćica 

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

toplinskom energijom trgovačkom društvu Toplota Slatina d.o.o., Trg Sv. Josipa 10, Slatina 

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

toplinskom energijom trgovačkom društvu KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1D, 

Ljubešćica 

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

postrojenja naziva Bioelektrana-toplana Glina povlaštenog proizvođača BE-TO GLINA d.o.o., 

Žrtava Domovinskog rata 74A, Glina 

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

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase 

SLAVONIJA OIE povlaštenog proizvođača SLAVONIJA OIE d.o.o., Svetog Lovre 75, 

Slavonski Brod 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 13. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 13. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU PRIHODA 

HRVATSKOG OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. OD DODJELE 

PREKOZONSKIH KAPACITETA U 2021. GODINI 

 

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: 
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ODLUKA 

 

Donosi se Izvješće o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele 

prekozonskih kapaciteta u 2021. godini. 

 

Izvješće o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih 

kapaciteta u 2021. godini objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne 

agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG 

PRAVILA O RAZMJENI PODATAKA IZMEĐU OPERATORA PRIJENOSNOG 

SUSTAVA, OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA I PROIZVODNIH MODULA 

PRIKLJUČENIH NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV, ENERGETSKOG SUBJEKTA HOPS 

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 Pravila o razmjeni podataka između operatora prijenosnog sustava, 

operatora distribucijskog sustava i proizvodnih modula priključenih na distribucijski sustav, koji je 

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

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Ko: 700/22-15/58, Ub:3-300/DB-22-01 od 26. 

siječnja 2022. 

 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG 

2. IZMJENA I DOPUNA ALTERNATIVNIH POSTUPAKA CORE REGIJE ZA 

PRORAČUN KAPACITETA IZRAĐENOG U SKLADU S ČLANKOM 44. UREDBE 

KOMISIJE (EU) 2015/1222 O USPOSTAVLJANJU SMJERNICA ZA DODJELU 

KAPACITETA I UPRAVLJANJE ZAGUŠENJIMA, 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: 
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ODLUKA 

 

Daje se odobrenje na Prijedlog 2. izmjena i dopuna alternativnih postupaka Core regije za proračun 

kapaciteta izrađenog u skladu s člankom 44. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o uspostavljanju 

smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (engl. 2nd amendment of the Core CCR 

fallback procedures in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 

24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management), koji je 

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

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Ko: 700/22-15/150, Ub:3-300/BM-22-01 od 4. 

ožujka 2022. 

 

Nalaže se energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, da 

u skladu s člankom 9. stavkom 14. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o 

uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima i člankom  1. Provedbene 

uredbe Komisije (EU) 2021/280 оd 22. veljače 2021. o izmjeni uredaba (EU) 2015/1222, (EU) 

2016/1719, (EU) 2017/2195 i (EU) 2017/1485 radi njihova usklađivanja s Uredbom (EU) 2019/943, 

na svojoj internetskoj stranici objavi 2. Izmjene i dopune alternativnih postupaka Core regije za 

proračun kapaciteta izrađenog u skladu s člankom 44. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 o 

uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

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

1D, LJUBEŠĆICA 

 

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 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 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 PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE TOPLINSKOM 

ENERGIJOM TRGOVAČKOM DRUŠTVU TOPLOTA SLATINA D.O.O., TRG SV. 

JOSIPA 10, SLATINA 
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G. Žamboki je pozvao gđu Krušić 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 Toplota Slatina društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu 

i usluge, Trg Sv. Josipa 10, Slatina, MBS: 010107026, OIB: 65341591192, produžuje se dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom, registarski broj: 010107026-

0870/19, na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 22. ožujka 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE TOPLINSKOM 

ENERGIJOM TRGOVAČKOM DRUŠTVU KIRCEK ENERGY D.O.O., IVANOVO 

POLJE 1D, LJUBEŠĆICA 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Krušić 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 opskrbe 

toplinskom energijom na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od dana izvršnosti ovoga 

Rješenja. 

 

 Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOELEKTRANA-

TOPLANA GLINA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BE-TO GLINA D.O.O., ŽRTAVA 

DOMOVINSKOG RATA 74A, GLINA 

G. Žamboki je pozvao gđu Šušnjar 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 Bioelektrana-toplana Glina 

za 2021. godinu određuje se u iznosu 55,1 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA IZGRADNJA 

KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIOMASE 

SLAVONIJA OIE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SLAVONIJA OIE D.O.O., 

SVETOG LOVRE 75, SLAVONSKI BROD 

 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Šušnjar 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 Izgradnja kogeneracijskog 

postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE za 2021. godinu određuje se u iznosu 

50,9 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

 

Završeno u 10.40 sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 

 


