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KLASA: 023-04/20-01/19 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 7. rujna 2020. 

 

 

PREDMET: Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 19. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u srijedu 9. rujna 2020. u 11.00 sati u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije, 

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Metodologije za 

određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga energetskog subjekta Hrvatski operator 

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

3. Utvrđivanje Prijedloga Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom i zajamčenu opskrbu 

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

plinom trgovačkog društva DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, 

Daruvar 

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

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

Industrijska 24, Požega 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva Projekt proizvodnje energije iz biomase na 

području općine Brinje trgovačkog društva BE-TO BRINJE d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski 

Brod 

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

postrojenja naziva Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije povlaštenog 

proizvođača AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o., Strojarska cesta 11, Sesvete 
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8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt 

povlaštenog proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

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

postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt 

povlaštenog proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju uštede primarne energije za 2019. godinu proizvodnog 

postrojenja Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80 MWt u TETO Zagreb povlaštenog 

proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

11. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad u Savjetu za regulatorne poslove i zaštitu potrošača 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


