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KLASA: 029-05/22-01/34 

URBROJ: 371-06-22-1 

Zagreb, 31. listopada 2022. 

 

 

PREDMET: Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 34. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u četvrtak 3. studenoga 2022. u 10 sati u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne 

agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom 

sustavu za 2021. godinu 

3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u prijenosnom 

sustavu za 2021. godinu      

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedlog Posebnog dodatka usklađenim 

pravilima za dodjelu za granice za koje uslugu dodjele pruža SEE CAO i prijedlog Pravila za 

eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta za granice za koje uslugu dodjele pruža SEE CAO, 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, Zagreb 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o 

dugoročnom zajmu broj 5/2022 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., 

Kupska 4, Zagreb 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti za nabavu proizvoda i usluga koje se ne mogu 

nabaviti na tržištu, energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, 

Zagreb 

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

prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, 

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

električnom energijom energetskog subjekta Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana, Republika 

Slovenija 

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

organiziranja tržišta električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR 

TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva SOLEKTRA d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 

9, Čakovec 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva NOVPROS d.o.o., Frankopanska 99, Osijek 

12. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva Projekt 

VRBOVSKO 1900 kWe povlaštenog proizvođača VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o. u 

stečaju, Tvornička ulica 31, Vrbovsko 

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

Pobjede 5, Slavonski Brod 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta NAFTA CENTAR d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 

16, Sveta Nedelja 

15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

plinom energetskog subjekta E.ON Plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb 

16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

toplinskom energijom energetskog subjekta Biomasa Vukovar d.o.o., Gospodarska zona Vukovar 

17, Vukovar 

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

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva NOVPROS d.o.o., Frankopanska 99, Osijek 

18. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

toplinskom energijom trgovačkog društva NOVPROS d.o.o., Frankopanska 99, Osijek 

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

električne energije za postrojenje naziva Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2, trgovačkog 

društva NOVPROS d.o.o., Frankopanska 99, Osijek 

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

električne energije za postrojenje naziva Bioplinsko postrojenje Orlovnjak, trgovačkog društva 

NOVPROS d.o.o., Frankopanska 99, Osijek 

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

električne energije za postrojenje naziva Bioplinsko postrojenje Klisa, trgovačkog društva 

NOVPROS d.o.o., Frankopanska 99, Osijek 

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

električne energije za postrojenje naziva Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1, trgovačkog 

društva NOVPROS d.o.o., Frankopanska 99, Osijek 
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23. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva BIOPLINSKO POSTROJENJE povlaštenog proizvođača  Apex bioplin d.o.o., 

Dr. Franje Tuđmana 8, Vukovar 

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

postrojenja naziva Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije povlaštenog 

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

 

 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v.r. 

 


