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KLASA: 029-05/22-01/29 

URBROJ: 371-06-22-2 

Zagreb, 9. rujna 2022. 

 

 

ZAPISNIK 

s 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

9. rujna 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 Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu  

 

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

gđa Dunja Trakoštenec Jokić – glavna tajnica Agencije – izvan prostorija HERA-e, na video vezi 

dr. sc. Lahorko Wagmann, direktor Sektora za električnu energiju - prisutan pod točkama 1. – 6. 

gđa Suada Mustajbegović, direktorica Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkom 7. 

gđa Suzana Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove – prisutna pod točkama 2. i 3. 

gđa Sanja Hudobec, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove 

gđa Blaženka Koštić Ćurić, voditeljica odnosa s javnošću 

 

Utvrđuje se da sjednici Upravnog vijeća, u svojstvu javnosti, prisustvuje g. Janko Havaš iz 

odvjetničkog društva Ostermann i Partneri, odvjetničko društvo d.o.o., i to pod točkom 6. dnevnog 

reda. 

 

 

G. Žamboki je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog II. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu 
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3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog 

računovodstva energetskih subjekata 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva ORNATUS d.o.o., Plomin Luka, Plomin Luka 

50, Plomin 

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Cmrečnjak II, trgovačkog društva 

CMREČNJAK d.o.o., Sveti Urban 273, Sveti Urban 

6. Prijedlog rješenja za obnovu upravnog postupka za izdavanje dozvole za obavljanje energetske 

djelatnosti proizvodnje električne energije, pokrenutog na zahtjev trgovačkog društva Geo Power 

Energy Development d.o.o., Radnička cesta 34A, Zagreb 

7. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko 

energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje povlaštenog proizvođača WHITEFIELD 

ENERGY d.o.o. u stečaju, Bjelopolje 65, Bjelopolje 

 

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 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog II. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog 

računovodstva energetskih subjekata 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva ORNATUS d.o.o., Plomin Luka, Plomin Luka 

50, Plomin 

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Cmrečnjak II, trgovačkog društva 

CMREČNJAK d.o.o., Sveti Urban 273, Sveti Urban 

6. Prijedlog rješenja za obnovu upravnog postupka za izdavanje dozvole za obavljanje energetske 

djelatnosti proizvodnje električne energije, pokrenutog na zahtjev trgovačkog društva Geo Power 

Energy Development d.o.o., Radnička cesta 34A, Zagreb 

7. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko 

energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje povlaštenog proizvođača WHITEFIELD 

ENERGY d.o.o. u stečaju, Bjelopolje 65, Bjelopolje 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi: 
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1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 28. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Žamboki je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 28. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 28. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je 

jednoglasno. 

 

 

2. PRIJEDLOG II. IZMJENA PLANA NABAVE HRVATSKE ENERGETSKE 

REGULATORNE AGENCIJE ZA 2022. 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 

 

Donose se II. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu. 

 

II. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu objavit će se u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Hrvatske 

energetske regulatorne agencije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU I 

POSTUPKU VOĐENJA RAZDVOJENOG RAČUNOVODSTVA ENERGETSKIH 

SUBJEKATA 

 

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 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog 

računovodstva energetskih subjekata. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva 

energetskih subjekata objavit će se u "Narodnim novinama". 
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ORNATUS D.O.O., PLOMIN LUKA, PLOMIN 

LUKA 50, PLOMIN 

 

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 

 

Odbija se zahtjev trgovačkog društva ORNATUS d.o.o. za građenje i usluge, Plomin Luka, Plomin 

Luka 50, Plomin, MBS: 100003847, OIB: 75391764991, za izdavanje dozvole za obavljanje 

energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.  

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZMJENU RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE SUNČANA ELEKTRANA CMREČNJAK II, TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA CMREČNJAK D.O.O., SVETI URBAN 273, SVETI URBAN 

 

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 

Odobrava se zahtjev trgovačkog društva CMREČNJAK društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Sveti Urban 273, Sveti Urban, MBS: 070188970, OIB: 60702085297, 

za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, 

klasa: UPI 034-02/14-31/33, urbroj: 371-01/14-02 od 11. prosinca 2014. 

U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/14-

31/33, urbroj: 371-01/14-02 od 11. prosinca 2014., umjesto: 

- Rajko Cmrečnjak, vlasnik obrta VINOGRADARSTVO – PODRUMARSTVO 

,,CMREČNJAK”, RAJKO CMREČNJAK, SVETI URBAN 273, Sveti Urban 273, 

Štrigova, MBO: 92220371, OIB: 05152670097,  

- označava se trgovačko društvo CMREČNJAK društvo s ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Sveti Urban 273, Sveti Urban, MBS: 070188970, OIB: 

60702085297. 
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U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije UPI 034-

02/14-31/33, urbroj: 371-01/14-02 od 11. prosinca 2014., ostaje nepromijenjeno. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA ZA OBNOVU UPRAVNOG POSTUPKA ZA IZDAVANJE 

DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE, POKRENUTOG NA ZAHTJEV TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA GEO POWER ENERGY DEVELOPMENT D.O.O., RADNIČKA CESTA 34A, 

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 sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

Određuje se obnova upravnog postupka produženja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije registarski broj: 081322442-0983/21, pokrenutog na zahtjev 

energetskog subjekta Geo Power Energy Development društvo s ograničenom odgovornošću za 

istraživanje, eksploataciju i proizvodnju električne energije, Radnička 34a, Zagreb, MBS: 

081322442, OIB: 98303218954. 

Odgađa se izvršenje Rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: UP/I-034-02/22-

03/39, urbroj: 371-06-22-4 od 20. svibnja 2022. 

U obnovljenom postupku poziva se energetski subjekt Geo Power Energy Development društvo s 

ograničenom odgovornošću za istraživanje, eksploataciju i proizvodnju električne energije, Radnička 

34a, Zagreb, MBS: 081322442, OIB: 98303218954 da u roku od 15 (petnaest) dana od dana 

zaprimanja ovoga Rješenja otkloni nedostatke dostavljene dokumentacije i ponovno dostavi 

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji izjavu odgovorne osobe s opisom svih promjena nastalih 

u razdoblju od izdavanja dozvole, a koje utječu na kvalificiranost energetskog subjekta za obavljanje 

energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, zajedno sa svom dokumentacijom u vezi 

promjena uvjeta kvalificiranosti, a osobito Obrazac BON-1 i Obrazac BON 2 ili Izjavu poslovne 

banke o solventnosti pravne osobe. 

Ako trgovačko društvo Geo Power Energy Development društvo s ograničenom odgovornošću za 

istraživanje, eksploataciju i proizvodnju električne energije, Radnička 34a, Zagreb, MBS: 

081322442, OIB: 98303218954, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja ovoga Rješenja ne 

dostavi traženu dokumentaciju i dokaze, u skladu s točkom ovoga Rješenja, Hrvatska energetska 

regulatorna agencija će, u skladu s člankom 47. stavkom 4. Zakona o općem upravnom postupku, a 

u svezi s člankom 11. stavkom 1. 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), o zahtjevu trgovačkog društva Geo Power Energy Development društvo s 

ograničenom odgovornošću za istraživanje, eksploataciju i proizvodnju električne energije, Radnička 

34a, Zagreb, MBS: 081322442, OIB: 98303218954, za produženje dozvole za obavljanje energetske 

djelatnosti proizvodnje električne energije, donijeti odgovarajuće rješenje na temelju raspoložive 

dokumentacije. 

 

Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 
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7. PRIJEDLOG RJEŠENJA VEZANO ZA UVJETE KORIŠTENJA PROIZVODNOG 

POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO ENERGETSKO POSTROJENJE NA 

BIOMASU 1 MW BJELOPOLJE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA WHITEFIELD 

ENERGY D.O.O. U STEČAJU, BJELOPOLJE 65, BJELOPOLJE 

 

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: 

 

RJEŠENJE 

Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: UP/I-034-02/19-07/40, urbroj: 371-06-

22-10, od 5. rujna 2022., Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: UP/I-034-

02/20-10/71, urbroj: 371-06-22-7, od 5. rujna 2022., Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne 

agencije, klasa: UP/I-034-02/21-10/29, urbroj: 371-06-22-6, od 5. rujna 2022. i Rješenjem Hrvatske 

energetske regulatorne agencije, klasa: UP/I-034-02/22-10/74, urbroj: 371-06-22-9, od 5. rujna 2022. 

utvrđeno je da se ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva 

Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje za 2018., 2019., 2020. i 2021. 

godinu ne može odrediti iz razloga što proizvodno postrojenje naziva Kogeneracijsko energetsko 

postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje od listopada do prosinca 2018. godine, kao i od veljače do 

ožujka 2019. godine te od svibnja 2019. godine do kraja 2021. godine nije proizvodilo električnu 

energiju, što predstavlja privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje, za koje 

postrojenje je Hrvatska energetska regulatorna agencija trgovačkom društvu WHITEFIELD 

ENERGY d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju, Bjelopolje 65, Bjelopolje, MBS: 

040320714, OIB: 18270898993, izdala Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/35, urbroj: 371-01/17-10, od 5. srpnja 2017.  

Nalaže se trgovačkom društvu WHITEFIELD ENERGY d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u 

stečaju, Bjelopolje 65, Bjelopolje, MBS: 040320714, OIB: 18270898993, da bez odlaganja započne 

korištenje proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW 

Bjelopolje na način kojem je svrha ostvarenje ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. 

godinu u iznosu 50 % ili više. 

Nalaže se trgovačkom društvu WHITEFIELD ENERGY d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u 

stečaju, Bjelopolje 65, Bjelopolje, MBS: 040320714, OIB: 18270898993, da do uključivo izvješća 

za ožujak 2023. godine, u svrhu praćenja provedbe obveze iz točke 2. izreke ovoga Rješenja, svaki 

mjesec najkasnije do 15. (petnaestog) dana u mjesecu dostavlja Hrvatskoj energetskoj regulatornoj 

agenciji izvješće o poduzetim aktivnostima i rezultatima tih aktivnosti, kao i podatke o ostvarenoj 

proizvodnji i isporuci električne i toplinske energije za prethodni kalendarski mjesec, odnosno 

izvješće o ostvarenju proizvodnje za proizvodno postrojenje naziva Kogeneracijsko energetsko 

postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje za prethodni kalendarski mjesec, počevši s izvješćem za 

rujan 2022. godine. 

Ako će ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko 

energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje za 2022. godinu iznositi manje od 50 % ili ako 

se ukupna godišnja energetska učinkovitost neće moći odrediti, Hrvatska energetska regulatorna 

agencija će, bez daljnjeg upozorenja, pokrenuti postupak ukidanja Rješenja o stjecanju statusa 

povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/35, urbroj: 371-01/17-10, od 

5. srpnja 2017. 
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Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno. 

 

Završeno u 10.45 sati. 

 

          Zapisničar:                                   Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.                                   mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 


