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KLASA: 029-05/22-01/23 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 29. lipnja 2022. 

  

  

ZAPISNIK 

sa 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

29. lipnja 2022. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 8.00 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. Alenka Kinderman Lončarević, članica Upravnog vijeća   

 

Odsutni članovi Upravnog vijeća: 

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

dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća – opravdano odsutan 

 

Zapisničar: 

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove 

 

 

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

dr. sc. Mićo Klepo, glavni savjetnik Agencije – prisutan pod točkama 1. – 4.  

gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove – prisutna pod točkama 1. – 5. 

dr. sc. Sandra Hutter, voditeljica Odjela za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskrbe, prisutna 

pod točkom 6. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu – prisutan pod točkom 7. 

gđa Lidija Hočurščak, pomoćnica direktorice Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkama 

8. i 9. 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Utvrđivanje Prijedloga Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije 
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3. Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu 

4. Prijedlog Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 

2021.godinu 

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2021. godine 

6. Utvrđivanje Prijedloga Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova 

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

na veliko biogorivom energetskog subjekta ADRIA OIL d.o.o., Spinčići 38, Kastav 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST" povlaštenog 

proizvođača ENERGIJA INVEST d.o.o., Ul. Rudolfa Roupeca bb, Grubišno Polje 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu „Brana 1" povlaštenog proizvođača BRANA 

DAR d.o.o., Josipa Jelačića 87 L, Daruvar 

 

Dnevni red je usvojen s tri glasa. 

 

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

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 22. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 22. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije je usvojen s tri 

glasa. 

 

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE 

REGULATORNE AGENCIJE 

 

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 sljedeća: 

 

ODLUKA 

Utvrđuje se Prijedlog Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije. 



3/5 

Prijedlog Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije uputit će se Hrvatskom saboru u postupak 

davanja prethodne suglasnosti. 

 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

3. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE ENERGETSKE 

REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU 

 

G. Žamboki je pozvao g. Klepu 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 Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu.  

 

Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu uputit će se u 

daljnji postupak Hrvatskom saboru. 

 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

 

4. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE 

REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021.GODINU 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Garašić 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 Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu. 

 

Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu uputit će 

se u daljnji postupak Hrvatskom saboru.  

 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA I NAČINU KORIŠTENJA VIŠKA  

PRIHODA IZ 2021. GODINE 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Garašić 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 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) ostvarila je u 2021. godini višak prihoda 

poslovanja u iznosu od 2.506.346,83 kn (rezultat razlike klase 6 Prihodi poslovanja i klase 3 Rashodi 

poslovanja koji je iskazan na potražnoj strani računa 92211 na dan 31.12.2021.) i manjak prihoda od 

nefinancijske imovine u iznosu od 584.657,13 kn (rezultat razlike klase 7 Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine i klase 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji je iskazan na dugovnoj 

strani računa 92222 na dan 31.12.2021.) iskazanih u bruto bilanci HERA-e na dan 31. prosinca 2021. 

 

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.506.346,83 kn ostvaren je zbog neutrošenih ostvarenih 

namjenskih sredstava za koja u skladu sa člankom 55. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 

2021. ne postoji obveza uplate u državni proračun. Manjak prihoda nefinancijske imovine u iznosu 

od 584.657,13 kn ostvaren je kao rezultat nabave nefinancijske imovine za obavljanje redovne 

djelatnosti iz namjenskih prihoda.   

 

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 584.657,13 kn pokriva se u potpunosti iz viška 

prihoda poslovanja.  

 

Višak prihoda poslovanja, nakon pokrivanja manjka nefinancijske imovine, u iznosu od 1.921.689,70 

kn koristit će se za financiranje osnovne djelatnosti. 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove za provedbu odgovarajućih knjiženja u poslovnim 

knjigama HERA-e. 

 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

 

6. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KRITERIJA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA  

IZGRADNJU I POGON IZRAVNIH VODOVA 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hutter 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 Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova. 

O Prijedlogu Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova provest će se 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 29. lipnja 2022. do 13. srpnja 2022. Prijedlog 

Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova objavit će se na internetskoj 

stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO 

BIOGORIVOM ENERGETSKOG SUBJEKTA ADRIA OIL D.O.O., SPINČIĆI 38, 

KASTAV 

 

G. Žamboki je pozvao g. Babića 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 sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Energetskom subjektu ADRIA OIL društvo s ograničenom odgovornošću za prodaju naftnih derivata, 

Spinčići 38, Kastav, MBS: 040189189, OIB: 03004159051, produžuje se dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine na veliko biogorivom, registarski broj: 040189189-0842/18-I/19 na 

razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 3. kolovoza 2022. 

 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA 

DRVNU BIOMASU "ENERGIJA INVEST" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA 

ENERGIJA INVEST D.O.O., UL. RUDOLFA ROUPECA BB, GRUBIŠNO POLJE 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hočurščak 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 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu 

biomasu „ENERGIJA INVEST“ za 2021. godinu određuje se u iznosu 53,8 %. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA 

DRVNU BIOMASU „BRANA 1" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BRANA DAR 

D.O.O., JOSIPA JELAČIĆA 87 L, DARUVAR 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Hočurščak 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 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu 

biomasu „Brana 1“ za 2021. godinu određuje se u iznosu 54,9 %. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

Završeno u 9,15 sati. 

 

             Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Sanja Hudobec, dipl. iur., v.r.                     mr. sc. Danijel Žamboki, v.r. 


