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KLASA: 023-04/20-01/21 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 2. listopada 2020. 

 

 

PREDMET: Poziv za 21. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 21. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u utorak 6. listopada 2020. 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 20. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i 

zajamčenu opskrbu 

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

studenoga 2020. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA 

d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna 

Mrežnih pravila prijenosnog sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

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

električnom energijom za razdoblje od jedne godine energetskog subjekta HOPS d.o.o., Kupska 

4, Zagreb 

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

uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja za 2020. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog doprinosa namirenju troškova 

uspostavljanja, izmjene i rada jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 

povezivanja za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 
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8. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje aranžmana prijenosa za jedinstveno unutardnevno 

povezivanje tržišta električne energije Hrvatske burze električne energije d.o.o., Slavonska 

avenija 6/A, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta TEKONET d.o.o., Trnac 50, Zagreb 

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva RENETEH OGULIN d.o.o., Otok Oštarski 

4/e, Ogulin 

11. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Bioplin Kućanci 

povlaštenog proizvođača MIAGRO ENERGO d.o.o., Ribnjak, Stjepana Radića 1, Našice 

12. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja BIOPLIN ROVIŠĆE (999 

kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 2, Zagreb 

13. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 

1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 

14. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja BIOPLINSKO 

POSTROJENJE povlaštenog proizvođača DAR PRIRODE d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 8, 

Vukovar 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Hrastin trgovačkog društva MICO 

d.o.o., Dobra 33, Brijest 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gudovac trgovačkog društva BIOPLIN GUDOVAC 

d.o.o., Gudovac 1/E, Gudovac 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


