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KLASA: 029-05/22-01/25 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 20. srpnja 2022. 

 

 

ZAPISNIK 

sa 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

20. srpnja 2022. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,  

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10.30 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  

dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća 

 

 

Odsutni članovi Upravnog vijeća:  

dr. sc. Dalibor Pudić, 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: 

gđa Dunja Trakoštanec Jokić, glavna tajnica Agencije  

g. Hrvoje Miličić, specijalist za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskrbe- prisutan pod točkama 

1.- 6. 

g. Marko Poljak, specijalist za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskrbe – prisutan pod točkom 

2. 

g. Davorin Brkić, specijalist za elektroenergetski sustav i kvalitetu opskrbe - prisutan pod točkom 

4. 

gđa Tatjana Bertalanić, samostalna stručna suradnica za tarifne sustave i tržište električne energije 

– prisutna pod točkom 5. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu – prisutan pod točkom 6. 

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

7. 
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Ana Grdenić, voditeljica Odjela za zaštitu kupaca i dozvole 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Akt o osnivanju regionalnih koordinacijskih 

centara u regiji pogona sustava Središnja Europa u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2019/943 

Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije, 

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

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 

53. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za 

električnu energiju uravnoteženja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.d., Kupska 4, Zagreb 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o kratkoročnom 

revolving zajmu broj 3/2022 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., 

Kupska 4, Zagreb 

6. Prijedlog rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom energetskom subjektu ENERGIA GAS AND POWER d.o.o., Ulica Alexandera 

von Humboldta 4 B, Zagreb 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK povlaštenog proizvođača 

SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY  d.o.o., Odvojak Slavka Pančića 3, Malinska 
 

 

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 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Akt o osnivanju regionalnih koordinacijskih 

centara u regiji pogona sustava Središnja Europa u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2019/943 

Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije, 

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

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 

53. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za 

električnu energiju uravnoteženja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.d., Kupska 4, Zagreb 
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5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o kratkoročnom 

revolving zajmu broj 3/2022 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., 

Kupska 4, Zagreb 

6. Prijedlog rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom energetskom subjektu ENERGIA GAS AND POWER d.o.o., Ulica Alexandera 

von Humboldta 4 B, Zagreb 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK povlaštenog proizvođača 

SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY  d.o.o., Odvojak Slavka Pančića 3, Malinska 

 

 

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 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 24. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 24. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri 

glasa. 

 

 

 

2. PRIJEDLOG KRITERIJA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON 

IZRAVNIH VODOVA 

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

 

Nakon provedene rasprave zaključeno je da se briše odredba članka 7. stavka 1. podstavka 5 Kriterija 

za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova. 

 

 

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

 

 

 

ODLUKA 

Donose se Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova. 
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Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova objavit će se u „Narodnim 

novinama“. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA NA AKT O 

OSNIVANJU REGIONALNIH KOORDINACIJSKIH CENTARA U REGIJI POGONA 

SUSTAVA SREDIŠNJA EUROPA U SKLADU S ČLANKOM 35. UREDBE (EU) 2019/943 

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 5. LIPNJA 2019. O UNUTARNJEM 

TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI 

OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.D., KUPSKA 4, ZAGREB 

 

G. Žamboki je pozvao g. Miličića 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 

 

Odobrava se zahtjev Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, Zagreb, Klasa: 700/22-

15/249, Urbroj: 3-300/ZČ-22-01, od 12. travnja 2022., za davanje odobrenja na Akt o osnivanju 

regionalnih koordinacijskih centara u regiji pogona sustava Središnja Europa u skladu s člankom 35. 

Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu 

električne energije, zajedno s pratećima prilozima. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA ODSTUPANJE 

OD OBVEZA PROPISANIH ČLANKOM 53. UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/2195 OD 

23. STUDENOGA 2017. O USPOSTAVLJANJU SMJERNICA ZA ELEKTRIČNU 

ENERGIJU URAVNOTEŽENJA ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI 

OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.D., KUPSKA 4, ZAGREB 

 

G. Žamboki je pozvao g. Brkića 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 

 

 

Odobrava  se zahtjev Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, Zagreb, Klasa: 100/22-

08/528, Ur. broj:3-500/JB-22-01 od 24. svibnja 2022. s pripadajućom dokumentacijom zaprimljenom 

u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 15. srpnja 2022., za odobrenje odstupanja od obveza 

propisanih člankom 53. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju 

smjernica za električnu energiju uravnoteženja.  
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Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, Zagreb odstupanje od obveza propisanih 

člankom 53. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za 

električnu energiju uravnoteženja odobrava se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. 

 

Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, Zagreb da, u skladu s člankom 

8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem 

tržištu električne energije, od 1. siječnja 2025. započne primjenjivati razdoblje obračuna odstupanja 

od petnaest minuta. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE 

UGOVORA O KRATKOROČNOM REVOLVING ZAJMU BROJ 3/2022 

ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA 

D.D., KUPSKA 4, ZAGREB 

 

G. Žamboki je pozvao gđu Bertalanić 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 prijedlog Ugovora o kratkoročnom revolving zajmu broj 3/2022 koji 

bi se trebao sklopiti između Hrvatske elektroprivrede - dioničko društvo i Hrvatskog operatora 

prijenosnog sustava d.d., koji je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., 

Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom Klasa: 800/22-01/53, 

Urbroj: 3-600/IŽ-22-01, od 18. srpnja 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI OPSKRBE PLINOM ENERGETSKOM 

SUBJEKTU ENERGIA GAS AND POWER D.O.O., ULICA ALEXANDERA VON 

HUMBOLDTA 4 B, ZAGREB 

 

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 

 

Energetskom subjektu ENERGIA GAS AND POWER društvo s ograničenom odgovornošću za 

trgovinu i usluge, Ulica Alexandera von Humboldta 4B, Zagreb, MBS: 080872637, OIB: 
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10326808167, privremeno se oduzima dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, 

registarski broj: 080872637-0965/21, na razdoblje od 30 dana, koje se računa od dana izvršnosti 

ovoga Rješenja. 

 

Nalaže se energetskom subjektu ENERGIA GAS AND POWER društvo s ograničenom 

odgovornošću za trgovinu i usluge, Ulica Alexandera von Humboldta 4B, Zagreb, MBS: 080872637, 

OIB: 10326808167 da u roku iz točke 1. izreke ovoga Rješenja otkloni nedostatke zbog kojih mu se 

privremeno oduzima dozvola za obavljanje energetske djelatnosti o opskrbe plinom, registarski broj: 

080872637-0965/21 te da Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostavi dokaze o ispunjavanju 

uvjeta financijske kvalificiranosti propisane člankom 7. Pravilnika o dozvolama za obavljanje 

energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih 

djelatnosti („Narodne novine“, broj 44/22), i to obrazac BON-1 i obrazac BON-2 ili izjavu poslovne 

banke solventnosti pravne osobe. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2021. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO 

POSTROJENJE 60 KW I SUŠARE - ZRK POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SERVICE & 

ENGINEERING INDUSTRY  D.O.O., ODVOJAK SLAVKA PANČIĆA 3, MALINSKA 

 

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 sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje 

60 kW i sušare - ZRK za 2021. godinu određuje se u iznosu 85,4 %. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa. 

 

 

 

 

Završeno u 12.00 sati. 

 

          Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

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

 


