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Zagreb, 27. kolovoza 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 17. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u utorak 31. kolovoza 2021. u 9.00 sati putem konferencijske video veze. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na promjene financijskog okvira odobrenog 

Desetogodišnjeg (2021. – 2030.) plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a s detaljnom 

razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP - Operator 

distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Uvjeta ugovora o zajamčenoj 

opskrbi plinom krajnjeg kupca energetskog subjekta TERMOPLIN d.d., Vjekoslava Spinčića 80, 

Varaždin 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta GRŽINČIĆ d.o.o., Podstrmac 6, Klana 

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

plinom trgovačkog društva Vitol Gas and Power B.V., K.P. van der Mandelelaan 130, 3062MB 

Rotterdam, Kraljevina Nizozemska 

6. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. 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 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hrastin povlaštenog proizvođača MICO d.o.o., Dobra 

33, Brijest 
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8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt 

povlaštenog proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

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

postrojenja naziva Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije povlaštenog 

proizvođača AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Strojarska cesta 11, Sesvete 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Slašćak 2 povlaštenog proizvođača OSATINA GRUPA 

d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 

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

postrojenja naziva Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima, povlaštenog 

proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 

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

postrojenja naziva Kogeneracija Tomašanci 1MW+1MW, povlaštenog proizvođača OSATINA 

GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


