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KLASA: UP/I-034-02/21-20/2 

URBROJ: 371-06-21-3 

Zagreb, 17. ožujka 2021. 

Na temelju članka 24. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 

(„Narodne novine“, broj 100/15 i 111/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 5. sjednici 

Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2021. donijela je  

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti  

na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja  

 

1. Daje se prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja 

naziva Sunčana elektrana Brana I, koju je trgovačko društvo BRANA društvo za projektiranje, 

izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., Antuna Mihanovića 

29, Virovitica, MBS: 010029048, OIB: 84154988927, zatražilo zahtjevom zaprimljenim 2. 

ožujka 2021. u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. 

2. Nalaže se trgovačkom društvu BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje 

hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica, MBS: 

010029048, OIB: 84154988927, da, u slučaju odustajanja od planirane promjene iz točke 1. ove 

Odluke, bez odlaganja obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju o odustanku. 

3. Nalaže se trgovačkom društvu BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje 

hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica, MBS: 

010029048, OIB: 84154988927, 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 obavijesti Hrvatsku energetsku regulatornu 

agenciju o izvršenim promjenama te dostavi odgovarajuću tehničku dokumentaciju (osobito novi 

Tehnički opis izgrađenog postrojenja), i to u tiskanom obliku na adresu Ulica grada Vukovara 

14, Zagreb te u elektroničkom obliku na adresu SEE-OOESKO@hera.hr. 

4. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

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

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 



2/2 

 

 

Dostaviti: 

1. BRANA d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica, uz povratnicu; 

2. Arhiva sjednica Upravnog vijeća; 

3. Pismohrana, ovdje. 

 


