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KLASA: 023-04/20-01/11 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 14. svibnja 2020. 

 

 

PREDMET: Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 11. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u ponedjeljak 18. svibnja 2020. u 11 sati telefonskim putem. 

 

Za sjednicu predlažem 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 
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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 

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 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

Tomislav Jureković, dipl. ing., v.r. 

 


