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KLASA: 029-05/22-01/10 

URBROJ: 371-06-22-1 

Zagreb, 15. ožujka 2022. 

 

 

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 16. ožujka 2022. u 14 sati u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije, Zagreb, 

Ulica grada Vukovara 14. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

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

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

zakupu poslovnog prostora 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 SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, 

Stara Gradiška 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja 

proizvodnog postrojenja naziva Vjetroelektrana Crno brdo trgovačkog društva 

VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o., Šibenik 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o., Park hrvatskih 

mučenika 4, Novoselec 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva BIOINTEGRA d.o.o., Antuna Mihanovića 

23, Medinci 

7. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracija Nard-Valpovo trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o. u stečaju, 

Vlašička 11, Osijek 
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8. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina za treće 

regulacijsko razdoblje 2022.-2026. energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA 

d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb 

9. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 

2022.-2026. za energetski subjekt PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Veslačka 2-4, 

Zagreb 

10. Prijedlog odluke o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom GRADSKA PLINARA 

ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb 

11. Prijedlog odluke o pokretanju prekršajnog postupka nad energetskim subjektom GRADSKA 

PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb 

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom energetskog subjekta MOSLAVINA PLIN d.o.o., Trg kralja Tomislava 6, Kutina 

13. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe plinom energetskog subjekta PLIN-PROJEKT d.o.o., Alojzija Stepinca 36, Nova 

Gradiška 

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

plinom energetskog subjekta ERDAL TRADING LTD, 53 Office 2, Sir Adrian Dingli Street, 

Sliema SLM 1902, Republika Malta 

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

skladištenja biogoriva trgovačkog društva AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka avenija 100 A, 

Zagreb 

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

na veliko biogorivima trgovačkog društva AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka avenija 100 A, 

Zagreb 

 

 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v.r. 

 
Dostaviti: 

1. Članovi Upravnog vijeća 

2. Pismohrana, ovdje 


