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KLASA: 029-05/22-01/16 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 25. travnja 2022. 

 

 

 

ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

25. 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. Ivan Kezele, voditelj Odjela za kadrovske poslove - prisutan pod točkama 1.-3. 

g. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkom 4. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - prisutan pod točkama 5. - 8. 

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

točkom 9. 

gđa Nina Šušnjar, specijalistica za visokoučinkovitu kogeneraciju -  prisutna pod točkama 9.-13. 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
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2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 

3. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim 

pravima radnika 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila nominacije fizičkih prava 

prijenosa za granice između zona trgovanja Austrije, Hrvatske, Republike Češke, Njemačke, 

Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije u skladu s člankom 36. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719, 

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

5. Prijedlog Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Ulica Katarine 

Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina 

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

na distribucijski sustav, opskrbljivača plinom ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.,Ulica Katarine 

Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina 

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

plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Ulica 

Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o., Križnog puta 

151A, Nuštar 

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

toplinskom energijom trgovačkog društva MIAGRO ENERGO d.o.o. Ribnjak, Stjepana Radića 1, 

Našice 

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

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Ogulin trgovačkog društva RENETEH 

OGULIN d.o.o., Otok Oštarski 4e, Ogulin 

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

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase 

povlaštenog proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica povlaštenog proizvođača A&A 

BIOENERGY VIRO d.o.o., Ulica Antunovac 11A, Virovitica 

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

postrojenja naziva ENERGY 9 povlaštenog proizvođača ENERGY 9 d.o.o., Trg sv. Josipa 10, 

Slatina 

 

 

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 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 

2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 
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3. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim 

pravima radnika 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila nominacije fizičkih 

prava prijenosa za granice između zona trgovanja Austrije, Hrvatske, Republike Češke, 

Njemačke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije u skladu s člankom 36. Uredbe Komisije 

(EU) 2016/1719, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 

4, Zagreb 

5. Prijedlog Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Ulica Katarine 

Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina 

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

priključenima na distribucijski sustav, opskrbljivača plinom ZELINSKE KOMUNALIJE 

d.o.o., Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina 

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

plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., 

Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina 

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

trgovine na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o., 

Križnog puta 151A, Nuštar 

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

opskrbe toplinskom energijom trgovačkog društva MIAGRO ENERGO d.o.o. Ribnjak, 

Stjepana Radića 1, Našice 

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

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Ogulin trgovačkog društva 

RENETEH OGULIN d.o.o., Otok Oštarski 4e, Ogulin 

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

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase 

povlaštenog proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica povlaštenog proizvođača A&A 

BIOENERGY VIRO d.o.o., Ulica Antunovac 11A, Virovitica 

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

postrojenja naziva ENERGY 9 povlaštenog proizvođača ENERGY 9 d.o.o., Trg sv. Josipa 10, 

Slatina 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 
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G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 15. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 15. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU 

HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao g. Kezelea da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava. 

 

Nakon provedene rasprave zaključeno je da se odredba članka 4. stavka 6. Pravilnika o izmjenama i  

dopuni Pravilnika o radu korigira na način da se umjesto „30 dana“ navede „60 dana“. 

 

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

 

ODLUKA 

 

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne 

agencije. 

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije objavit 

će se na oglasnoj ploči Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PLAĆAMA, NAKNADAMA 

PLAĆA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA RADNIKA 

 

G. Žamboki je pozvao g. Kezelea 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 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima 

radnika Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika 

Hrvatske energetske regulatorne agencije objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatske energetske 

regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA PRIJEDLOG 

PRAVILA NOMINACIJE FIZIČKIH PRAVA PRIJENOSA ZA GRANICE IZMEĐU 

ZONA TRGOVANJA AUSTRIJE, HRVATSKE, REPUBLIKE ČEŠKE, NJEMAČKE, 

MAĐARSKE, POLJSKE, SLOVAČKE I SLOVENIJE U SKLADU S ČLANKOM 36. 

UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/1719, 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 Pravila nominacije fizičkih prava prijenosa za granice između zona 

trgovanja Austrije, Hrvatske, Republike Češke, Njemačke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije u 

skladu s člankom 36. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 оd 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica 

za dugoročnu dodjelu kapaciteta (engl. Proposal for nomination rules for Physical Transmission 

Rights for the bidding zone border(s) between Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, 

Poland, Slovakia, and Slovenia in accordance with Article 36 of Commission Regulation (EU) 

2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation), koji je 

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

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Ko: 100/22-08/211, Ub:3-500/JB-22-01 od 23. 

veljače 2022. 

 

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

u skladu s člankom 4. stavkom 13. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 оd 26. rujna 2016. o 

uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta i člankom 2. 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 Pravila nominacije fizičkih prava prijenosa za granice između zona 

trgovanja Austrije, Hrvatske, Republike Češke, Njemačke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije u 

skladu s člankom 36. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 оd 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica 

za dugoročnu dodjelu kapaciteta. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOM 

SUBJEKTU ZELINSKE KOMUNALIJE D.O.O., ULICA KATARINE KRIZMANIĆ 1, 

SVETI IVAN ZELINA 

 

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 
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Energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, Ulica 

Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, MBS: 080177689, OIB: 55460105464, privremeno se 

oduzima dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, registarski broj: 080177689-

0347/08-I/12-II/17, na razdoblje od 30 dana, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

 

Nalaže se energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, 

Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, da do 20. svibnja 2022. otkloni nedostatke zbog kojih 

mu se privremeno oduzima dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, registarski 

broj: 080177689-0347/08-I/12-II/17 te da Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostavi: 

- dokaze o ispunjavanju dužnosti iz članka 63. točke 5. Zakona o tržištu plina („Narodne 

novine“, broj 18/18 i 23/20), odnosno dokaze o tome da je osigurao istovjetnost količine plina 

koju preuzme iz plinskog sustava s količinom plina koju je predao u plinski sustav, u skladu 

s aktima iz članaka 89., 90., 91., 92., 93. i 95. Zakona o tržištu plina, i to ugovor o prodaji 

plina, 

- dokaze o ispunjavanju uvjeta financijske kvalificiranosti propisane člankom 7. i Prilogom II. 

Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i 

oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 88/15, 114/15 

i 66/18), i to obrazac BON-1 i obrazac BON-2 ili izjavu poslovne banke solventnosti pravne 

osobe. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O POČETKU PRUŽANJA ZAJAMČENE OPSKRBE PLINOM 

KRAJNJIM KUPCIMA, PRIKLJUČENIMA NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV, 

OPSKRBLJIVAČA PLINOM ZELINSKE KOMUNALIJE D.O.O.,ULICA KATARINE 

KRIZMANIĆ 1, SVETI IVAN ZELINA 

 

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. Opskrbljivaču plinom ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, 

Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 55460105464, Rješenjem Hrvatske 

energetske regulatorne agencije, klasa: 044-02/22-01/5, urbroj: 371-06-22-8, od 25. travnja 

2022., privremeno je oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, 

registarski broj: 080177689-0347/08-I/12-II/17. 

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

Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, dana 1. svibnja 2022. započinje pružati zajamčenu 

opskrbu plinom krajnjim kupcima, priključenima na distribucijski sustav, opskrbljivača 

plinom ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, Ulica Katarine 

Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 55460105464, kojemu je Rješenjem iz točke 1. izreke 
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ove Odluke privremeno oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom 

registarski broj: 080177689-0347/08-I/12-II/17.  

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 

distribucijskom području na kojem opskrbljivač plinom ZELINSKE KOMUNALIJE društvo 

s ograničenom odgovornošću, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 

55460105464, ima sklopljene ugovore o opskrbi plinom s krajnjim kupcima, odnosno na 

distribucijskom području operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za 

distribuciju plinom, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 00883067529. 

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 iz kategorije kućanstvo 

priključenima na distribucijski sustav operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. 

za distribuciju plinom, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 00883067529, 

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 

ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, 

OIB: 00883067529. 

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 distribucijskog sustava 

ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, 

OIB: 00883067529, dostavi podatak o: 

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

kapacitet na izlazu iz transportnog sustava i 

- voditelju bilančne skupine  

za potrebe raspodjele energije plina za gubitke u distribucijskom sustavu. 

7. Nalaže se operatoru distribucijskog sustava distribucijskog ZELINA-PLIN d.o.o. za 

distribuciju plinom, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 00883067529, da s 

1. svibnjem 2022. u registru obračunskih mjernih mjesta ažurira podatke u skladu s točkom 

6. izreke ove Odluke, odnosno podatke o: 
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- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio 

kapacitet na izlazu iz transportnog sustava i 

- voditelju bilančne skupine  

za potrebe raspodjele energije plina za gubitke u distribucijskom sustavu. 

8. 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: 

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

kapacitet na izlazu iz transportnog sustava i 

- voditelju bilančne skupine. 

9. 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. svibnjem 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 8. 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: 

- 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,  

- 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.  

10. Nalaže se opskrbljivaču plinom ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom 

odgovornošću, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 55460105464, da 
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najkasnije do 2. svibnja 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 iz točke 3. izreke 

ove Odluke, koji su na dan 1. svibnja 2022. imali sklopljen ugovor o opskrbi plinom s 

opskrbljivačem plinom ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, 

Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 55460105464, 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. 

11. Nalaže se operatoru distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, 

Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 00883067529, da na svojem 

distribucijskom području očita obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz točke 3. izreke 

ove Odluke s kojima opskrbljivač plinom ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s 

ograničenom odgovornošću, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 

55460105464, 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. svibnja 

2022., u 06:00 sati, a da obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do TM5 očita na 

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

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

plinomjera nisu pribavljeni na prethodno opisani način, operator distribucijskog sustava 

ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, 

OIB: 00883067529, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. svibnja 2022. 

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

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

2022. operator distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Ulica 

Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 00883067529, dužan je, za obračunska mjerna 

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

obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do TM5 najkasnije do 8. svibnja 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 

ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, Ulica Katarine 

Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, OIB: 55460105464, 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 najkasnije do 9. svibnja 2022. svim 
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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.  

13. 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. 

 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA ODABIR OPSKRBLJIVAČA 

U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 

OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ZELINA-PLIN D.O.O., ULICA 

KATARINE KRIZMANIĆ 1, SVETI IVAN ZELINA 

 

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 

 

Pokreće se postupak za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko 

područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Ulica 

Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina. 

 

Dokumentacija za javni natječaj za prikupljanje ponuda za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge 

opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za 

distribuciju plinom, Ulica Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, objavit će se na internetskoj 

stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije, a obavijest o otvaranju javnog natječaja za 

prikupljanje ponuda za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko 

područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Ulica 

Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, objavit će se u "Narodnim novinama" i u Službenom listu 

Europske unije. 

 

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

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO NAFTNIM 

DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA ISTRAŽIVAČ BENZ D.O.O., KRIŽNOG 

PUTA 151A, NUŠTAR 

 

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 

 

Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na 

veliko naftnim derivatima energetskog subjekta ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o., Križnog puta 151A, 

Nuštar 

 

 Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE TOPLINSKOM 

ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA MIAGRO ENERGO D.O.O. RIBNJAK, 

STJEPANA RADIĆA 1, NAŠICE 

 

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 MIAGRO ENERGO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju 

električne energije i usluge, Ribnjak, Stjepana Radića 1, Našice, MBS: 030145761, OIB: 

21305249328, 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. 

 

 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA PLANIRANE PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA OGULIN TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

RENETEH OGULIN D.O.O., OTOK OŠTARSKI 4E, OGULIN 

 

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

rasprava. 
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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 

Kogeneracija Ogulin, koju je trgovačko društvo RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju 

električne i toplinske energije, Otok Oštarski 4e, Ogulin, MBS: 020047708, OIB: 31296566610, 

zatražilo zahtjevom zaprimljenim 24. veljače 2022. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. 

Nalaže se trgovačkom društvu RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske 

energije, Otok Oštarski 4e, Ogulin, MBS: 020047708, OIB: 31296566610, 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 RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske 

energije, Otok Oštarski 4e, Ogulin, MBS: 020047708, OIB: 31296566610, da, po izvršenim 

promjenama iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu 

agenciju o izvršenim promjenama te dostavi novi 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. 

 

 

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA IZGRADNJA 

KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIO MASE 

POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SAVA D.O.O., TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1, 

STARA GRADIŠKA 

 

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 bio mase za 2021. godinu određuje se u iznosu 53,1 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA 

BIOMASU 3 MW VIROVITICA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA A&A BIOENERGY 

VIRO D.O.O., ULICA ANTUNOVAC 11A, VIROVITICA 

 

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 Kogeneracija na biomasu 

3 MW Virovitica za 2021. godinu određuje se u iznosu 51,1 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ENERGY 9 

POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGY 9 D.O.O., TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA 

 

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 ENERGY 9 za 2021. 

godinu određuje se u iznosu 65,2 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

 

Završeno u 11.20 sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 


