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Zagreb, 24. svibnja 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 11. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u srijedu 26. svibnja 2021. u 10.00 sati putem konferencijske video veze. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora 

prijenosnih sustava Core regije za proračun kapaciteta prve izmjene metodologije koordiniranog 

proračuna kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed za proračun kapaciteta u skladu s člankom 

20. i nadalje Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za 

dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog 

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

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

električnom energijom energetskog subjekta HEP ELEKTRA 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 Kraljevac trgovačkog društva HEP-Proizvodnja 

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

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila 

korištenja sustava skladišta plina energetskog subjekta Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 

2-4, Zagreb 

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

distribucije plina energetskog subjekta PLIN-PROJEKT d.o.o., Alojzija Stepinca 36, Nova 

Gradiška 

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

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta BP-PETROL d.o.o., Rudolfa Matza 1, Sesvete 
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8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta KTC d.d., N. Tesle 18, Križevci 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o., Križnog puta 

151A, Nuštar 

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

mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om trgovačkog društva BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke 

Dragonje 23, Novigrad 

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

toplinskom energijom trgovačkog društva ENERGANA BENKOVAC d.o.o, Poslovno 

industrijska zona Šopot br. 28, Šopot 

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

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80 

MWt u TETO Zagreb trgovačkog društva HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 

Zagreb 

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

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Županja trgovačkog 

društva ENERGANA ŽUPANJA d.o.o. Industrijska 7, Županja 

14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU povlaštenog proizvođača 

KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1 D, Ljubeščica 

15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Benkovac povlaštenog proizvođača ENERGANA 

BENKOVAC d.o.o., Poslovno industrijska zona Šopot br. 28, Šopot 

16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje Županja povlaštenog proizvođača ENERGANA 

ŽUPANJA d.o.o., Industrijska 7, Županja 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
Dostaviti: 

1. Članovi Upravnog vijeća 

2. Pismohrana, ovdje 


