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KLASA: 023-04/20-01/13 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 5. lipnja 2020. 

 

 

PREDMET: Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 13. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u utorak 9. lipnja 2020. u 9.00 sati u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije, 

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih 

djelatnosti 

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

energijom za razdoblje od 1. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. za energetski subjekt HEP 

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

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

razdoblje od 1. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica 

grada Vukovara 37, Zagreb 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg 

(2020.-2029.) plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za početno 

trogodišnje i jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-operator distribucijskog sustava 

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

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava 

zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve planirane razmjene energije iz procesa 

održavanja frekvencije i iz razdoblja promjene snage u skladu s člankom 50. stavkom 3. Uredbe 

komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu 

energiju uravnoteženja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 
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7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava 

zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve neplanirane razmjene energije u skladu s 

člankom 51. stavkom 1. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o 

uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja energetskog subjekta Hrvatski 

operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja za odstupanje od obveza propisanih člankom 

53. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za 

električnu energiju uravnoteženja energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., 

Industrijska 24, Požega 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta SLAVONIJA OIE d.o.o., Svetog Lovre 75, 

Slavonski Brod 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva SOLARIS PONS d.o.o., Vukovarska 131, 

Osijek 

12. Prijedlog odluke o zahtjevu energetskog subjekta EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 

104, Zagreb za davanje suglasnosti na produljenje razdoblja na koje je dana koncesija 

energetskom subjektu EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, Zagreb za izgradnju 

plinskog distribucijskog sustava i distribuciju plina 

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

plinom trgovačkog društva PPD fueling LNG d.o.o. Gospodarska zona 13, Vukovar 

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

plinom trgovačkog društva Met Austria Energy Trade GmbH, Karl Waldbrunner Platz 1, 1210 

Beč, Republika Austrija 

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

plinom trgovačkog društva MET Hungary Ltd, Benczur u. 13/b, 1068 Budimpešta,  Mađarska 

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

plinom trgovačkog društva MET Slovakia, a.s., Rajska 7, 811 08 Bratislava, Slovačka Republika 

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

plinom trgovačkog društva SECENERGY Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Váci út 32., 

H-1132 Budimpešta, Mađarska 

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

plinom trgovačkog društva OMS - Upravljanje d.o.o., Avenija Marina Držića 71/B, Zagreb 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva Attendo Centar d.o.o., Rugvička 151 a, Dugo 

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

plinom energetskog subjekta OMV Gas Marketing & Trading GmbH, Trabrennstraße 6-8, 1020 

Beč, Republika Austrija 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Osilovac 999 kW povlaštenog proizvođača 

OSILOVAC d.o.o., Ferićeva 16, Feričanci 

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

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase 

povlaštenog proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška 

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

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje 60 kW i sušare - ZRK povlaštenog proizvođača 

SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY  d.o.o., Odvojak Slavka Pančića 3, Malinska 

24. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja BPE BIOEL trgovačkog društva BIOEL d.o.o., Velika 

Maslenjača 46, Maslenjača 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


