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KLASA: 029-05/22-01/24 

URBROJ: 371-06-22-1 

Zagreb, 11. srpnja 2022. 

 

 

PREDMET: Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 24. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u četvrtak 14. srpnja 2022. 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 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu 

3. Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije 

4. Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije 

5. Prijedlog Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom 

6. Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora 

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

HE Senj na prijenosnu mrežu br. 134/22 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog 

sustava d.d., Kupska 4, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta DRVNI CENTAR GLINA d.o.o., Ulica 

žrtava domovinskog rata 71, Glina 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva BIOPLIN PROIZVODNJA d.d., Gregurovec 

23, Gregurovec 
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10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije trgovačkog društva ENERGO d.o.o., Dolac 14, Rijeka 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva VJETROELEKTRANA LJUBAČ d.o.o., 

Krapanjska cesta 8, Šibenik 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta FLASH ENERGY d.o.o., Trg hrvatske bratske 

zajednice 2, Split 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta AUTOPRIJEVOZNIK KLJAJIĆ d.o.o., 

Ježdovečka ulica 118B, Zagreb 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 

37, Zagreb 

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

na veliko ukapljenim naftnim plinom trgovačkog društva GEMINI GLOBAL ISW d.o.o., Peroj 

1056, Vodnjan 

16. Prijedlog odluke o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom IVAPLIN d.o.o., Ulica 

Krešimira IV 10, Ivanić-Grad 

17. Prijedlog odluke o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom Brod-plin d.o.o., Trg 

Pobjede 5, Slavonski Brod 

18. Prijedlog odluke o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom Brod-plin d.o.o., Trg 

Pobjede 5, Slavonski Brod 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Popovac povlaštenog proizvođača Energija Gradec 

d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje VINKA povlaštenog proizvođača Energija Gradec 

d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gradec povlaštenog proizvođača Energija Gradec 

d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb 

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

postrojenja naziva Elektrana na bioplin "MATVEJ" povlaštenog proizvođača MATVEJ d.o.o., 

Lonjička ulica 2a, Zagreb 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Županja povlaštenog proizvođača ENERGANA 

ŽUPANJA d.o.o., Industrijska 7, Županja 
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24. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Županja trgovačkog 

društva ENERGANA ŽUPANJA d.o.o. Industrijska 7, Županja 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 
 


