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KLASA: 023-04/20-01/24 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 4. studenog 2020. 

 

 

PREDMET: Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 24. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u četvrtak 5. studenoga 2020. u 10.00 sati telefonskim putem. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o dugoročnom 

zajmu broj 7/2020 energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 

Zagreb 

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

električne energije za postrojenje Hidroelektrana Đale trgovačkog društva HEP-Proizvodnja 

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

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

električne energije za postrojenje Hidroelektrana Jaruga trgovačkog društva HEP-Proizvodnja 

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

5. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetski subjekt 

E.ON Plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb 

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

toplinskom energijom trgovačkog društva BIOEL d.o.o., Velika Maslenjača 46, Maslenjača 

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

proizvođača električne energije za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na 

biomasu Šibenik trgovačkog društva SENSE ESCO ŠIBENIK d.o.o., Pulska 20, Šibenik 

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

proizvođača električne energije za postrojenje Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 



2/2 

biomasu Belišće 2 trgovačkog društva SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o., Draškovićeva 53, 

Zagreb 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hercegovac povlaštenog proizvođača SLK PROJEKT 

d.o.o., Domagojeva 14, Zagreb 

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

postrojenja naziva Kogeneracija Tomašanci 1MW+1MW, povlaštenog proizvođača OSATINA 

GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 

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

postrojenja naziva Staklenik za hidroponski uzgoj rajčica sa pratećim sadržajima, povlaštenog 

proizvođača OSATINA GRUPA d.o.o., Kralja Tomislava 91, Semeljci 

12. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije 

13. Prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 

14. Prijedlog Pravilnika o sustavu videonadzora u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


