
REPUBLIKA HRVATSKA

PREDMET: Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Poštovani,

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

3. Prijedlog odluke
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Pozivam Vas na 26. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 
održati u četvrtak 5. prosinca 2019. u 10.00 sati u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne 
agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14.

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 023-01/19-05/23
URBROJ: 371-06-19-1
Zagreb, 3. prosinca 2019.

o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za 
razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., 
Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za eksplicitnu 
dnevnu dodjelu kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatske i Srbije energetskog 
subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za 
unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između regulacijskih područja 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 
energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za dodjelu 
unutardnevnog kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatskog operatora prijenosnog 
sustava d.o.o. i EMS AD Beograd i Prijedlog Pravila za nominiranje za granicu između zona 
trgovanja Hrvatske i Srbije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o, 
Kupska 4, Zagreb

2. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 
energijom za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP 
ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
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S poštovanjem i uz pozdrav,

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu

15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primame energije za 2018. godinu proizvodnog
1 MW povlaštenog proizvođača OSATINA

16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 
plinom energetskog subjekta Vetropack Straža tvornica stakla d.d., Hum na Sutli, Hum na Sutli 
203, Hum Na Sutli

11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 
električne energije za postrojenje Kogeneracija na biomasu 3MW Virovitica trgovačkog društva 
A&A BIOENERGV VIRO d.o.o, Osječka 69, Darda

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za obnovu upravnog postupka produženja Prethodnog rješenja o 
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje Kogeneracijska 
bioenergana Fužine trgovačkog društva BIO DVA d.o.o., Donje selo 58/A, Fužine

13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplinsko postrojenje Hercegovac povlaštenog proizvođača SLK PROJEKT d.o.o., 
Domagojeva 14, Zagreb

za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva A&A BIOENERGV VIRO d.o.o.. Osječka 69, 
Darda

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za produljenje statusa nominiranog operatora tržišta električne 
energije trgovačkog društva HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o., Ulica 
grada Vukovara 284, Zagreb

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 
električnom energijom energetskog subjekta PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 
Ljubljana, Republika Slovenija

17. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 
na veliko ukapljenim naftnim plinom energetskog subjekta G.S. PLIN d.o.o., Bast 10 A, Baška 
Voda

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 
toplinskom energijom trgovačkog društva A&A BIOENERGV VIRO d.o.o., Osječka 69, Darda

postrojenja Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 
GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci

14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primame energije za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima povlaštenog 
proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci
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