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KLASA: 023-04/20-01/6 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 18. ožujka 2020. 

 

 

PREDMET: Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 6. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u ponedjeljak 23. ožujka 2020. u 12.00 sati telefonskim putem. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

toplinskom energijom energetskog subjekta ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., 

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 

3. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW  

povlaštenog proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Ivana Lučića 2 A, Zagreb 

4. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 

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

ulica 2a, Zagreb 

5. Prijedlog odluke o cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i cijeni električne 

energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s člankom 62. stavkom 2. i 3. 

Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17, 31/18 i 

16/20) 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog lzmjena i dopuna 

Pravila organiziranja tržišta električne energije energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR 

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

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

električnom energijom trgovačkog društva TrailStone Renewables GmbH, Hardenbergstraße 27, 

Am Zoofenster, 10623 Berlin, Federal Republic of Germany 
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8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije trgovačkog društva VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Ilica 

1/A, Zagreb 

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

električne energije za postrojenje vjetroelektrana „Kom-Orjak-Greda“ trgovačkog društva 

VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o., Ilica 1/A, Zagreb 

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

električne energije za postrojenje vjetroelektrana Krš Pađene-Proširenje trgovačkog društva 

C.E.M.P. d.o.o., Trgovačka ulica 3, Donji Stupnik 

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

električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana Stari Grad, Ante Dulčića, Vinkovačka 

25, Split 

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

električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Bradić, Nevena Bradića, Ulica kralja 

Zvonimira 2, Zagreb 

13. Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

14. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila 

transportnog sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta TOMICA BENZ d.o.o., Kolodvorska 74, 

Donja Zdenčina 

16. Prijedlog I. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

  Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 
 


