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Zagreb, 24. lipnja 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 13. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u utorak 29. lipnja 2021. u 12.00 sati putem konferencijske video veze. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu 

3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. 

godinu 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2020. godine 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o osnivanju 

prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 

Zagreb 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., B. Radića 

82, Strizivojna 

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

električnom energijom trgovačkog društva D.TRADING d.o.o., Drenovačka 3, Zagreb 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta Coral Croatia d.o.o., Budmanijeva 5, Zagreb 

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

mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om trgovačkog društva Brod-plin d.o.o., Trg pobjede 5, 

Slavonski Brod 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 



2/2 

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

postrojenja naziva ENNA Biomasa Vukovar povlaštenog proizvođača Biomasa Vukovar d.o.o., 

Gospodarska zona 17, Vukovar 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW 

povlaštenog proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Ulica Franje Petračića 4, Zagreb 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana „Brana" povlaštenog proizvođača 

BRANA d.o.o., A. Mihanovića 29, Virovitica 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu „Brana 1" povlaštenog proizvođača BRANA 

DAR d.o.o., Josipa Jelačića 87 L, Daruvar 

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

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "Energija Voćin" povlaštenog proizvođača 

ENERGIJA VOĆIN d.o.o., Josipa Martinca 22, Voćin 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK povlaštenog proizvođača 

SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY  d.o.o., Odvojak Slavka Pančića 3, Malinska 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


