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KLASA: 029-05/22-01/26 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 27. srpnja 2022. 

ZAPISNIK 

sa 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

27. srpnja 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. Alenka Kinderman Lončarević, članica Upravnog vijeća, izvan prostorija HERA-e, na video 

vezi 

dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća 

dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća 

 

 

Zapisničar: 

gđa Ivana Kristić, specijalistica za normativu i pravnu potporu   

 

 

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

 

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

1.- 2. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu – prisutan pod točkama 3.-7. 

gđa Ana Grdenić, voditeljica Odjela za zaštitu kupaca i dozvole 

 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika sa 25.sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o. u 

stečaju, Tvornička ulica 31, Vrbovsko 

3. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom 
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4. 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 

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

plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o., Trg pobjede 

5, Slavonski Brod 

6. 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 

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

plinom energetskog subjekta ALPIQ ENERGY SE, Jungmannova 26/15, Nové Mĕsto, 110 00 

Prag 1, Češka Republika 

 

 

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 sa 25.sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o. u 

stečaju, Tvornička ulica 31, Vrbovsko 

3. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom 

4. 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 

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

plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o., Trg pobjede 

5, Slavonski Brod 

6. 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 

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

plinom energetskog subjekta ALPIQ ENERGY SE, Jungmannova 26/15, Nové Mĕsto, 110 00 

Prag 1, Češka Republika 

 

Dnevni red usvojen je je jednoglasno. 

 

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

 

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 
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G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik sa 25. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 25. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno 

 

 

 

2. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE ENERGETSKOG SUBJEKTA VRBOVSKO EKO ENERGIJA D.O.O. U 

STEČAJU, TVORNIČKA ULICA 31, VRBOVSKO 

 

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 sljedeće: 

 

 

 

RJEŠENJE 

 

Energetskom subjektu VRBOVSKO EKO ENERGIJA društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju električne i toplinske energije u stečaju, Tvornička ulica 31, Vrbovsko, MBS: 

040290112, OIB: 30557421377, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije, registarski broj: 040290112-0816/17, na razdoblje od 7 (sedam) 

godina, koje se računa od 2. rujna 2022. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA OPĆIH UVJETA OPSKRBE 

PLINOM 

 

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 

 

 

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom.  

 

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom provest će se javna rasprava u trajanju 

od 27. srpnja 2022. do 23. kolovoza 2022. Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom 

objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. 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 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 IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za 

distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad. 

 

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

opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s 

ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, 

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 IVAPLIN društvo s ograničenom 

odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, objavit će se u 

"Narodnim novinama" i u Službenom listu Europske unije. 

 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA ODABIR OPSKRBLJIVAČA 

U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 

OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA BROD-PLIN D.O.O., TRG POBJEDE 5, 

SLAVONSKI BROD 

 

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: 
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ODLUKA 

 

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

područje operatora distribucijskog sustava Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za 

izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, 

distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg Pobjede 5, Slavonski Brod. 

 

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

opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Brod-plin, društvo s 

ograničenom odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim 

plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg Pobjede 5, Slavonski Brod, 

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 Brod-plin, društvo s ograničenom 

odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, 

proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg Pobjede 5, Slavonski Brod, objavit će 

se u "Narodnim novinama" i u Službenom listu Europske unije. 

 

 

Navedeni prijedlog usvojen je je jednoglasno. 

 

 

6. 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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7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE PLINOM ENERGETSKOG 

SUBJEKTA ALPIQ ENERGY SE, JUNGMANNOVA 26/15, NOVÉ MĔSTO, 110 00 PRAG 

1, ČEŠKA REPUBLIKA 

 

 

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 ALPIQ ENERGY SE, Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Prag 1, Češka 

Republika, matični broj: 28477090, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

trgovine plinom, registarski broj: 28477090-0777/16-I/19, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se 

računa od 19. listopada 2022. 

 

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. 

 


