
3. tematska cjelina: TRŽIŠTE, REGULACIJA & PANDEMIJA
34

 Zagreb, 31. ožujka 2022.

21st FORUM ON GAS 2022

21. PLINARSKI FORUM 2022.

Goran BABIĆ, dipl. ing., univ. spec. oec.
Hrvatska energetska regulatorna agencija

Ulica grada Vukovara 14
10 000 Zagreb 
e-mail: gbabic@hera.hr
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HEP Trgovina d.o.o.
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10 000 Zagreb  
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Rođen je 6. siječnja 1976. godine. Diplomirao je naftno rudarstvo 2000. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fa-
kultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, tijekom 2008. godine usavršavao se na Sveučilištu Floride, a 2015. završio je 

poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju 2000. - 2004. godine radio je u 
Croscu, a 2004. - 2006. u Brodarskom institutu. Od 2006. godine radi u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, gdje 

je danas direktor Sektora za plin i naftu.

Rođen je 26. veljače 1980. godine. Diplomirao je naftno rudarstvo na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveu-
čilišta u Zagrebu. U razdoblju 2010. - 2013. godine radio je u Hrvatskom operatoru tržišta energije kao rukovoditelj 

Odjela za organiziranje tržišta plina, a 2013. - 2014. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji kao ekspert za ener-
getiku. U razdoblju 2014. - 2019. godine bio je direktor tvrtke HEP Opskrba plinom, a danas je direktor Sektora za razvoj 

plinskog poslovanja u HEP Trgovini. Dobitnik je priznanja Hrvatske stručne udruge za plin 2016. godine.

SUDIONICI OKRUGLOG STOLA:

Srećko EZGETA, dipl. ing., EWE, IWE
Hrvatska gospodarska komora 

Udruženje opskrbljivača i distributera plinom
Rooseveltov trg 2
10 000 Zagreb  
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Rođen je 18. kolovoza 1966. godine. Diplomirao je 1991. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta 
u Zagrebu. Uz to, na FSB-u je 1994. godine stekao i europske i međunarodne diplome za inženjera zavarivanja (EWE 

i IWE). U razdoblju 1992. - 1993. godine radio je u INA-i kao inženjer u odjelu razvoja i istraživanja, a 1993. - 1994. u 
Tvornici traktora, također kao inženjer u razvoju i istraživanju. U razdoblju 1994. - 2008. godine bio je voditelj distribucije 

plina u tvrtki Elektrometal, a od 2008., kada je iz nje izdvojena tvrtka Elektrometal - distribucija plina, tj. današnja Gradska 
plinara Bjelovar, njezin je direktor. Uz to, od 2016. godine je i predsjednik Grupacije distributera i opskrbljivača plinom pri Hr-

vatskoj gospodarskoj komori, a od 2017. i dopredsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.


