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KLASA: 029-05/22-01/36 

URBROJ: 371-06-22-1 

Zagreb, 2. prosinca 2022. 

 

 

PREDMET: Poziv za 36. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 36. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u srijedu 7. prosinca 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 35. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 

energijom za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. za energetski subjekt HEP 

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

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za 

razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., 

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje mišljenja na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe za 

2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, Zagreb 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje mišljenja na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u 

distribucijskom sustavu za 2021. godinu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog 

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

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog dopune doprinosa namirenju 

troškova uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja za 2022. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

7. Prijedlog odluke o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom Renewable energy solutions 

d.o.o., Tratinska ulica 80A, Zagreb 
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8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije energetskog subjekta ĐAKOVO HRAST d.o.o., P. Preradovića 

217, Đakovo 

9. Prijedlog rješenja u obnovljenom postupku za produženje dozvole za obavljanje energetske 

djelatnosti proizvodnje električne energije, pokrenutom na zahtjev energetskog subjekta Geo 

Power Energy Development d.o.o., Radnička cesta 34A, Zagreb 

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

električne energije za postrojenje Vjetroelektrana Ljubač trgovačkog društva 

VJETROELEKTRANA LJUBAČ d.o.o., Krapanjska cesta 8, Šibenik 

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

električne energije za postrojenje Vjetroelektrana Ljubač II trgovačkog društva 

VJETROELEKTRANA LJUBAČ d.o.o., Krapanjska cesta 8, Šibenik 

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

proizvodnje toplinske energije energetskog subjekta ĐAKOVO HRAST d.o.o., P. Preradovića 

217, Đakovo 

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

toplinskom energijom Antonija Čačića, vlasnika obrta ČAČIĆ, obrt za stambeno gospodarstvo, 

upravljanje nekretninama i vodoinstalacije, Ante Starčevića 8, Zadar 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gudovac povlaštenog proizvođača BIOPLIN 

GUDOVAC d.o.o., Gudovac 1E, Gudovac 

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

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase 

povlaštenog proizvođača CEP Vrpolje d.o.o., Ilica 164, Zagreb 

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

postrojenja naziva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 povlaštenog proizvođača 

BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Gregurovec 23, Gregurovec 

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

postrojenja naziva Bioplinska elektrana Orehovec povlaštenog proizvođača BIOPLINSKA 

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

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

postrojenja naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS 

d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb 

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

postrojenja naziva Bio postrojenje Viljevo povlaštenog proizvođača VDM ENERGIJA d.o.o., 

Gregurovec 23, Gregurovec 

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

postrojenja naziva Bio postrojenje Donji Miholjac povlaštenog proizvođača VDM ENERGIJA 

d.o.o., Gregurovec 23, Gregurovec 
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21. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje "Gaj" povlaštenog proizvođača PMA GAJ d.o.o., Ulica 

Đure Dolušića 2B, Lipik 

22. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu 

kućanstvo za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta BENZIN PERIĆ d.o.o., Trogirska cesta 1a, 

Trogir 

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

na veliko biogorivom energetskog subjekta DELTA-OIL INTERNATIONAL d.o.o., Kaptol 19, 

Zagreb 

25. Prijedlog III. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. godinu 

26. Prijedlog Izmjena Financijskog plana Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2022. i 

projekcija za 2023. i 2024. 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Željko Vrban, v.r. 


