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Zagreb, 24. rujna 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 19. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u utorak 28. rujna 2021. u 13.00 sati putem konferencijske video veze. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

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

Kupska 4, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o., 

Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta  SLK PROJEKT d.o.o., Domagojeva 14, 

Zagreb 

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

električnom energijom energetskog subjekta GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb 

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

električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Bradić, Nevena Bradića, vlasnika obrta SE 

BRADIĆ, Ulica Miroslava Krleže 42, Rovinj 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta RIJEKA TRANS d.o.o., Kukuljanovo 337, 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta PRIVAJ d.o.o., Putaljski put 58, Kaštel 

Sućurac 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva Santini d.o.o., Starčević Ante 79, Vinkovci 

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

elektične energije za postrojenje Elektrana na bioplin Crnac 1 trgovačkog društva BR BIOPLIN 

CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 

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

električne energije za postrojenje Bioplinska elektrana Gunja (1000 kW) trgovačkog društva 

BIONARDO GUNJA d.o.o., Fra Grge Martića bb, Gunja 

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

električne energije za postrojenje Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije 

iz drvne biomase „Panonska biomasa“ trgovačkog društva PANONSKA BIOMASA d.o.o, Šet. 

P. Preradovića 3, Osijek 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW povlaštenog proizvođača 

OSILOVAC d.o.o., Ferićeva 16, Feričanci 

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

postrojenja naziva BIOPLINSKO POSTROJENJE trgovačkog društva  Apex bioplin d.o.o., Dr. 

Franje Tuđmana 8, Vukovar 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


