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KLASA: 023-04/20-01/11 

URBROJ: 371-06-20-2 

Zagreb,  18. svibnja 2020. 

ZAPISNIK 

s 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane 

18. svibnja 2020. od 11.00 do 12,15 sati  

putem konferencijske telefonske veze 

 

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:  

g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na telefonskoj vezi 

mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća, osobno u prostorijama  

HERA-e  

mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na telefonskoj vezi 

 

Odsutni članovu Upravnog vijeća: 

dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, opravdano odsutan 

dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, opravdano odsutan 

 

Zapisničar: 

gđa Sanja Hudobec, v.d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove, osobno u prostorijama 

HERA-e  

 

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

mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije, osobno u prostorijama HERA-e 

gđa. Suzana  Garašić, direktorica Službe za zajedničke poslove, na telefonskoj vezi, pod točkama 

1. i 2. 

dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju, na telefonskoj vezi pod 

točkama 1. do 4. 

g. Zlatko Zmijarević, v. d. direktora Sektora za toplinsku energiju, u prostorijama HERA-e, na 

telefonskoj vezi pod točkama 5. do 11. 

g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu, na telefonskoj vezi pod točkama 12. do 15.  

 

G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. 

i projekcija za 2021. i 2022. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
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3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o., 

Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik  

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva NTC GAJ d.o.o., Ulica Đure Dolušića 2B, 

Lipik 

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

električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Gaj" trgovačkog društva NTC GAJ 

d.o.o., Ulica Đure Dolušića 2B, Lipik 

6. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gradec povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

7. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Popovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Mitrovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje VINKA povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Slašćak povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA 

d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 

11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA 

d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 

12. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 

13. Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina 

14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovina 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta TRI BARTOLA d.o.o., Hrvatskog sabora 25 

G, Zadar 

15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja 

mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom trgovačkog 

društva ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka 

 

16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

skladištenja ukapljenog naftnog plina energetskog subjekta CRODUX PLIN društvo s 

ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Savska Opatovina 36, Zagreb 
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17. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom energetskog subjekta CRODUX PLIN društvo s 

ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Savska Opatovina 36, Zagreb 

 

G. Jureković je predložio da se s predloženog dnevnog reda skinu točke kako slijedi: 

12. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 

13. Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina 

 

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda. 

 

G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:  

 

1. Verificiranje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. 

i projekcija za 2021. i 2022. 

3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o., 

Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik  

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva NTC GAJ d.o.o., Ulica Đure Dolušića 2B, 

Lipik 

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

električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje "Gaj" trgovačkog društva NTC GAJ 

d.o.o., Ulica Đure Dolušića 2B, Lipik 

6. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gradec povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

7. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Popovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Mitrovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje VINKA povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Slašćak povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA 

d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 



4/9 

11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA 

d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovina 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta TRI BARTOLA d.o.o., Hrvatskog sabora 25 

G, Zadar 

13. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja 

mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom trgovačkog 

društva ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka 

 

14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

skladištenja ukapljenog naftnog plina energetskog subjekta CRODUX PLIN društvo s 

ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Savska Opatovina 36, Zagreb 

15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom energetskog subjekta CRODUX PLIN društvo s 

ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Savska Opatovina 36, Zagreb 

 

Dnevni red je usvojen s tri glasa. 

 

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

 

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE 

 

G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 10. sjednice 

Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Utvrđeno je da zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 10. 

sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije je usvojen s tri 

glasa. 

 

2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE 

ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. 

 

G. Jureković je pozvao gđu. Garašić da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

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

 

Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. i 

projekcija za 2021. i 2022. 

 

Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. i projekcija za 

2021. i 2022. objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE VJETROELEKTRANA KRŠ PAĐENE TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

C.E.M.P. D.O.O., TRGOVAČKA ULICA 3, DONJI STUPNIK 

 

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

 

RJEŠENJE 

 

Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva 

C.E.M.P. društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i izgradnju energetskih objekata i 

proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik, MBS: 080464964, OIB: 

80708915943. 

Trgovačko društvo C.E.M.P. društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i izgradnju energetskih 

objekata i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik, MBS: 

080464964, OIB: 80708915943, obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na 

postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: Vjetroelektrana Krš Pađene  

 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE 

ENERGETSKE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA NTC GAJ D.O.O., ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2B, LIPIK 

G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

Trgovačkom društvu NTC GAJ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i 

usluge, Ulica Đure Dolušića 2B, Lipik, MBS: 010092427, OIB: 45045011090, izdaje se dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije na razdoblje od 5 (pet) godina, koje 

se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 
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Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

5.   PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O STJECANJU 

STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

POSTROJENJE BIOPLINSKO POSTROJENJE "GAJ" TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

NTC GAJ D.O.O., ULICA ĐURE DOLUŠIĆA 2B, LIPIK 
 

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

 

RJEŠENJE 

Odobrava se zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva NTC 

GAJ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ulica Đure Dolušića 

2B, Lipik, MBS: 010092427, OIB: 45045011090. 

Trgovačko društvo NTC GAJ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i 

usluge, Ulica Đure Dolušića 2B, Lipik, MBS: 010092427, OIB: 45045011090, obavljat će energetsku 

djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod 

nazivom: Bioplinsko postrojenje „Gaj“ 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE GRADEC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGIJA GRADEC 

D.O.O., TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3, ZAGREB 

 

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

Gradec za 2019. godinu određuje se u iznosu 51,4 %. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE POPOVAC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGIJA GRADEC 

D.O.O., TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3, ZAGREB 

 

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 
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G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

 

RJEŠENJE 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

Popovac za 2019. godinu određuje se u iznosu 55,2 %. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE MITROVAC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGIJA GRADEC 

D.O.O., TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3, ZAGREB 

 

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

Mitrovac za 2019. godinu određuje se u iznosu 61,7 %. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE VINKA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGIJA GRADEC 

D.O.O., TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3, ZAGREB 

 

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

VINKA za 2019. godinu određuje se u iznosu 53,7 %. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE SLAŠĆAK POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA OSATINA GRUPA 

D.O.O., KRALJA TOMISLAVA 91, SEMELJCI 

 

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 
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RJEŠENJE 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

Slašćak za 2019. godinu određuje se u iznosu 76,1 %. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI 

ZA 2019. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO 

POSTROJENJE SLAŠĆAK 2 POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA OSATINA GRUPA 

D.O.O., KRALJA TOMISLAVA 91, SEMELJCI 

 

G. Jureković je pozvao g. Zmijarevića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena 

rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

Slašćak 2 za 2019. godinu određuje se u iznosu 78,8 %. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINA NA VELIKO NAFTNIM 

DERIVATIMA ENERGETSKOG SUBJEKTA TRI BARTOLA D.O.O., HRVATSKOG 

SABORA 25 G, ZADAR 

 

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Energetskom subjektu TRI BARTOLA za trgovinu i usluge društvo s ograničenom odgovornošću, 

Hrvatskog sabora 25 G, Zadar, MBS: 060143860, OIB: 90935624629, produžuje se dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, registarski broj: 060143860-

0715/14-I/17, na razdoblje od 3 (tri) godine, koje se računa od 8. studenoga 2020. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE 

ENERGETSKE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA MJESTOM ZA OPSKRBU 

UKAPLJENIM PRIRODNIM PLINOM I/ILI STLAČENIM PRIRODNIM PLINOM 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA ENERGO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU 

TOPLINSKE ENERGIJE I PLINA, DOLAC 14, RIJEKA 

 

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 
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Trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 

14, Rijeka, MBS: 040013290, OIB: 99393766301, izdaje se dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim 

plinom na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od dana izvršnosti ovoga Rješenja. 

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA UKAPLJENOG 

NAFTNOG PLINA ENERGETSKOG SUBJEKTA CRODUX PLIN DRUŠTVO S 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE, SAVSKA 

OPATOVINA 36, ZAGREB 

 

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

 

Energetskom subjektu CRODUX PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, 

Savska Opatovina 36, Zagreb, MBS: 080525050, OIB: 50388109754, na vlastiti zahtjev, danom 

izvršnosti ovoga Rješenja, prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja 

ukapljenog naftnog plina, registarski broj: 080525050-0749/15.  

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRESTANAK VAŽENJA DOZVOLE ZA 

OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE NA VELIKO 

UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM ENERGETSKOG SUBJEKTA CRODUX PLIN 

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE, 

SAVSKA OPATOVINA 36, ZAGREB 

 

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava. 

 

G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeće: 

 

RJEŠENJE 

Energetskom subjektu CRODUX PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, 

Savska Opatovina 36, Zagreb, MBS: 080525050, OIB: 50388109754, na vlastiti zahtjev, danom 

izvršnosti ovoga Rješenja, prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na 

veliko ukapljenim naftnim plinom, registarski broj: 080525050-0489/09-I/12-II/17.  

Navedeni prijedlog je usvojen s tri glasa. 

 

              Zapisničar:                                 Predsjednik Upravnog vijeća  

 

        

Sanja Hudobec, dipl. iur., v. r.                 Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 


