
1/2 

*P/148137* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-04/21-01/10 

URBROJ: 371-06-21-1 

Zagreb, 5. svibnja 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 10. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u petak 7. svibnja 2021. u 10.00 sati putem konferencijske video veze. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. 

i projekcija za 2022. i 2023. 

3. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

električnom energijom trgovačkog društva ENNA Opskrba d.o.o., Gospodarska zona 13, 

Vukovar 

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

električne energije za postrojenje MHE Fajerov mlin na rijeci Glini trgovačkog društva EKO 

ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o., Mlinarska ulica 14, Glina 

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta ASPETROL d.o.o., Matuljska Cesta 29a, 

Opatija 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta Adriatic Tank Terminals d.o.o., Cesta 

B1 5, Ploče 

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

skladištenja biogoriva trgovačkog društva Adriatic Tank Terminals d.o.o., Cesta B1 5, Ploče 

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

proizvodnje biogoriva trgovačkog društva Energija logistika d.o.o., Žrtava Domovinskog rata 23, 

Glina 
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9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

plinom trgovačkog društva ENNA Opskrba d.o.o., Gospodarska zona 13, Vukovar 

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

elektične energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO 

trgovačkog društva LIKA ENERGO EKO d.o.o., Podudbina 15, Udbina 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje OVČARA povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

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

12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje OVČARA povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

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

13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje VINKA povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

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

14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Popovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

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

15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Mitrovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

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

16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase 

povlaštenog proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška 

17. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođača 

ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka 

18. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Energetski objekt uz dvoransko plivalište Kantrida povlaštenog proizvođača 

ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka 

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

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MEe/80 MWt 

u TETO Zagreb trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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


