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5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Na temelju članka 24. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 
(„Narodne novine41, broj 100/15 i 111/18), Hrvatska energetska regulatoma agencija na 19. sjednici 
Upravnog vijeća održanoj 30. kolovoza 2019. donijela je

ODLUKU

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: UP/I-034-02/12-31/0077
URBROJ: 371-06-19-11
Zagreb, 30. kolovoza 2019.

GA.

o davanju prethodne suglasnosti
na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja

1. Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja 
naziva Landia-Gradina, koju je trgovačko društvo LANDIA d.o.o. za usluge i trgovinu, 
Vukovarska 27, Tordinci, MBS: 030061308, OIB: 86812953672, zatražilo zahtjevom 
zaprimljenim u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji putem elektroničke poruke 1. srpnja 
2019. i dopunjenim 21. kolovoza 2019., odnosno na objedinjavanje obračunskog mjernog mjesta 
vlastite potrošnje postrojenja naziva Landia-Gradina (obračunsko mjerno mjesto broj 7718624, 
priključne snage 55 kW) i obračunskog mjernog mjesta farme muznih krava (obračunsko mjerno 
mjesto broj 7717850, priključne snage 160 kW).

2. Nalaže se trgovačkom društvu LANDIA d.o.o. za usluge i trgovinu, Vukovarska 27, Tordinci, 
MBS: 030061308, OIB: 86812953672, da, u slučaju odustajanja od planirane promjene iz točke 
1. ove Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatomu agenciju o odustanku.

3. Nalaže se trgovačkom društvu LANDIA d.o.o. za usluge i trgovinu, Vukovarska 27, Tordinci, 
MBS: 030061308, OIB: 86812953672, da, neovisno o postojanju obveze podnošenja zahtjeva za 
izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, po izvršenim 
promjenama iz točke 1. ove Odluke, bez odlaganja, a najkasnije do 30. studenoga 2019. obavijesti 
Hrvatsku energetsku regulatomu agenciju o izvršenim promjenama te dostavi odgovarajuću 
tehničku dokumentaciju (osobito novu elektroenergetsku suglasnost, ugovor o korištenju mreže 
i Elaborat o ugrađenim mjernim uređajima koji pokazuje izvedeno stanje), i to u tiskanom obliku 
na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu 

.
oieik- 

dostava@hera.hr

4. Ova Odluka objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.
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