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KLASA: 023-04/21-01/21 

URBROJ: 371-06-21-1 

Zagreb, 26. listopada 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 21. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 21. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u petak 29. listopada 2021. u 10.00 sati u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne 

agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

VE Zelovo na prijenosnu mrežu br. N-83/21 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog 

sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o opskrbi 

električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta Hrvatski operator 

prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

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

električnom energijom energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Ulica grada 

Vukovara 284, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta  ZAGREBAČKE OTPADNE VODE - 

upravljanje i pogon d.o.o., Čulinečka cesta 287, Zagreb 

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

električne energije za postrojenje Solarna elektrana Konzum-Sopot, trgovačkog društva Konzum 

plus d.o.o., Marijana Čavića 1/a, Zagreb 

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

električne energije za postrojenje ABM HE Kraljevac trgovačkog društva HEP-Proizvodnja 

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

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

električne energije za postrojenje Vjetroelektrana Orlice trgovačkog društva 

VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o., Dr. Ante Starčevića 45, Dubrovnik 
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9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

plinom energetskog subjekta MET Croatia Energy Trade d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb 

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

plinom energetskog subjekta AXPO BULGARIA EAD, 5 Lachezar Stanchev, zgrada B, kat 8, 

1756 Sofia, Republika Bugarska 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta ETRADEX d.o.o. Benazići 99, Pićan 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta GRUPACIJA FLAVIA d.o.o., Borisa 

Papandopula 14, Split 

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

skladištenja nafte i naftnih derivata trgovačkog društva Terminal Slavonski Brod d.o.o., dr. Mile 

Budaka 1, Slavonski Brod 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva NIKICA PETROL d.o.o., Berislavićeva 5, 

Slavonski Brod 

15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja 

nafte i naftnih derivata trgovačkog društva DELTA TERMINALI d.o.o. za usluge, Kaptol 19, 

Zagreb 

16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja 

biogoriva trgovačkog društva DELTA TERMINALI d.o.o. za usluge, Kaptol 19, Zagreb 

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

električne energije za postrojenje Faza 14.3 Proširenje plinskog postrojenja s dodatnim 

generatorom 4 trgovačkog društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 

Zagreb 

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

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

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

Zagreb 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Pana 1 povlaštenog proizvođača PANA ENERGY 

d.o.o., Ivana Mažuranića 2, Čakovec 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWe 

povlaštenog proizvođača Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Poduzetnička cesta I. 4, Grubišno Polje 

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

postrojenja naziva  Bioplinsko postrojenje "Slatina" trgovačkog društva BIOINTEGRA d.o.o. 

Antuna Mihanovića 23, Medinci 

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

postrojenja naziva  Bioplinsko postrojenje "Slatina" trgovačkog društva BIOINTEGRA d.o.o. 

Antuna Mihanovića 23, Medinci 

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

postrojenja naziva Elektrana na bioplin Crnac 1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC 

1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 
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24. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hercegovac povlaštenog proizvođača SLK PROJEKT 

d.o.o., Domagojeva 14, Zagreb 

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

postrojenja naziva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 trgovačkog društva BIOPLINARA 

ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec 

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

postrojenja naziva Bioplinska elektrana Orehovec trgovačkog društva BIOPLINSKA 

ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec 

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

postrojenja naziva Bio postrojenje Donji Miholjac trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o., 

Gregurovec 23, Gregurovec 

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

postrojenja naziva Bio postrojenje Viljevo trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o., 

Gregurovec 23, Gregurovec 

29. Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske 

regulatorne agencije 

30. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske energetske regulatorne 

agencije 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 
 


