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KLASA: 029-05/22-01/20 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 6. lipnja 2022. 

 

 

 

 

ZAPISNIK 

sa 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

6. lipnja 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. Alenka Kinderman Lončarević, članica Upravnog vijeća  

 

Odsutni članovi Upravnog vijeća:  

dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća – opravdano odsutan 

 

 

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.-6. 

gđa Ivana Lukač, voditeljica Odjela za tarifne sustave i tržište plina i nafte – prisutna pod točkom 

7. 

g. Željko Krklec, voditelj Odjela za sustave plina i nafte i kvalitetu opskrbe - prisutan pod točkom 

8. 

gđa Suada Mustajbegović, direktorica Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkom 9. 

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
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G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Utvrđivanje Prijedloga Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora 

3. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne 

energije 

4. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju 

električne energije 

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

električnom energijom energetskog subjekta  AYEN ENERGIJA d.o.o., Zemljemerska ulica 12, 

1000 Ljubljana, Republika Slovenija 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC 

d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97A, Sveti Petar Orehovec 

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

kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. rujna 2022. 

8. Prijedlog rješenja o trajnom oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

plinom energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Ulica Katarine Krizmanić 1, 

Sveti Ivan Zelina  

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

toplinskom energijom energetskog subjekta Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Poduzetnička cesta 

I. 4, Grubišno Polje  

 
 

 

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 19. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Utvrđivanje Prijedloga Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora 

3. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne 

energije 

4. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju 

električne energije 

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

električnom energijom energetskog subjekta  AYEN ENERGIJA d.o.o., Zemljemerska ulica 12, 

1000 Ljubljana, Republika Slovenija 
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6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije trgovačkog društva BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC 

d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97A, Sveti Petar Orehovec 

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

kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. rujna 2022. 

8. Prijedlog rješenja o trajnom oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

plinom energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Ulica Katarine Krizmanić 1, 

Sveti Ivan Zelina  

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

toplinskom energijom energetskog subjekta Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Poduzetnička cesta 

I. 4, Grubišno Polje  

 

 

Dnevni red usvojen je s četiri glasa. 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 19. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 19. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri 

glasa. 

 

 

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA I 

AGREGATORA 

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 

 

Utvrđuje se Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora. 
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O Prijedlogu Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora provest će se savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću u razdoblju od 6. lipnja 2022. do 20. lipnja 2022. Prijedlog Pravila o 

promjeni opskrbljivača i agregatora objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske 

regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE IZNOSA 

TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE  

 

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 

 

Utvrđuje se Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne 

energije. 

O Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije 

provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 6. lipnja 2022. do 20. lipnja 

2022. Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije 

objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

4. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE IZNOSA 

TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

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 

 

Utvrđuje se Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne 

energije. 

 

O Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije 

provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 6. lipnja 2022. do 20. lipnja 

2022. Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije 

objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 
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5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA  AYEN ENERGIJA D.O.O., 

ZEMLJEMERSKA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA, REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

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 AYEN ENERGIJA, trgovanje z električno energijo, d.o.o., Zemljemerska 

ulica 12, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matični broj: 6632840000, produžuje se dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom, registarski broj: 6632840000-

0763/16-I/19, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 5. svibnja 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC 

D.O.O., SVETI PETAR OREHOVEC 97A, SVETI PETAR OREHOVEC 

 

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 BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC trgovačko društvo za proizvodnju 

električne energije i bioplina d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97A, Sveti Petar Orehovec, MBS: 

070097507, OIB: 75434757177, 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 s četiri glasa. 

 

 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU 

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

SRPNJA 2022. DO 30. RUJNA 2022. 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Lukač 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 

 

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

kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. rujna 2022.  

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

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

 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O TRAJNOM 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. Krkleca 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 ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, Ulica 

Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, MBS: 080177689, OIB: 55460105464, danom izvršnosti 

ovoga Rješenja, trajno se oduzima dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, 

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

 

 Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE TOPLINSKOM 

ENERGIJOM ENERGETSKOG SUBJEKTA ELEKTRANA GRUBIŠNO POLJE D.O.O., 

PODUZETNIČKA CESTA I. 4, GRUBIŠNO POLJE 

 

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 

 

Energetskom subjektu Elektrana Grubišno Polje društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Poduzetnička cesta I. 4, Grubišno Polje, MBS: 010076123, OIB: 

18885958586, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom 

energijom, registarski broj: 010076123-0876/19, na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 1. 

lipnja 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

Završeno u 10.45 sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 


