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KLASA: 023-04/20-01/25 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 23. studenog 2020. 

 

 

PREDMET: Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 25. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u utorak 24. studenoga 2020. u 10.00 sati putem konferencijske video veze. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

energijom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP 

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

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

razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., 

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedloge ugovora o pružanju 

pomoćnih usluga za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

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

16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o 

unutarnjem tržištu električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju 

osobe za praćenje usklađenosti (službenik za usklađenost) energetskog subjekta Hrvatski operator 

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

7. Prijedlog rješenja vezano za uvjete korištenja 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 vezano za uvjete korištenja proizvodnog postrojenja naziva "Kogeneracijsko 

postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO" povlaštenog proizvođača LIKA ENERGO EKO 

d.o.o., Podudbina 15, Udbina 

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

toplinskom energijom energetskog subjekta GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, 

Vinkovci 

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

postrojenja naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS 

d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb 

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

postrojenja naziva Elektrana na bioplin Crnac 1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN CRNAC 

1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 

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

postrojenja Kogeneracijsko postrojenje Sladorane d.d. povlaštenog proizvođača HRVATSKA 

INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., Ulica grada Vukovara 269g, Zagreb 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Projekt SPIN VALIS 1525 kWe trgovačkog društva SPIN 

VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Industrijska 24, Požega 

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

korištenja proizvodnog postrojenja Elektrana na bioplin Crnac 1 trgovačkog društva BR 

BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., Zrinska 2, Crnac 

15. Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga 

za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog 

plina i javnu uslugu opskrbe plinom 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


