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KLASA: 023-04/20-01/8 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 1. travnja 2020. 

 

 

PREDMET: Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 8. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u ponedjeljak 6. travnja 2020. u 12.00 sati telefonskim putem. 

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina I trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina II trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Konjščina III trgovačkog društva SOLIDA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava III trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava IV trgovačkog društva KLASA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava V trgovačkog društva JAVA 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 
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8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana Lepoglava VI trgovačkog društva SONET 

d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9/A, Ivanec 

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

postrojenja Bioelektrana-toplana Glina povlaštenog proizvođača BE-TO GLINA d.o.o., Žrtava 

Domovinskog rata 74/A, Glina 

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

postrojenja BE-TO DRVNI CENTAR povlaštenog proizvođača DRVNI CENTAR GLINA 

d.o.o., Žrtava Domovinskog rata 71, Glina 

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

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase 

SLAVONIJA OIE povlaštenog proizvođača SLAVONIJA OIE d.o.o., Svetog Lovre 75, 

Slavonski Brod 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 
Dostaviti: 

1. Članovi Upravnog vijeća 

2. Pismohrana, ovdje 


