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KLASA: 023-04/21-01/22 

URBROJ: 371-06-21-1 

Zagreb, 9. studenoga 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 22. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u petak 12. studenoga 2021. 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 21. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Izvješće o strukturnim zagušenjima 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

3. 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 

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

distribucije plina energetskog subjekta DUKOM PLIN d.o.o., Slavka Kolara 4, Dugo Selo 

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

plinom energetskog subjekta INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb 

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

plinom trgovačkog društva INCERGO d.o.o., Hruševečka ulica 9, Zagreb 

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje 

na biomasu Belišće 2 trgovačkog društva CEP Belišće 2 d.o.o., Zagorska 31, Zagreb 

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje 

na biomasu Šibenik trgovačkog društva CEP Šibenik d.o.o., Zagorska ulica 31, Zagreb 
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9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Klisa povlaštenog proizvođača BIOENERGIJA KLISA 

d.o.o., Đakovština 3, Osijek 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Orlovnjak povlaštenog proizvođača Farma muznih 

krava Orlovnjak d.o.o., Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac 

11. Prijedlog Pravila o izmjeni Pravila o uvjetima koje moraju ispunjavati stručni voditelji Hrvatske 

energetske regulatorne agencije i o njihovim pravima, dužnostima i odgovornostima 

12. Prijedlog Pravilnika o obrazovanju i stručnom usavršavanju 

13. Prijedlog Etičkog kodeksa Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 
Dostaviti: 

1. Članovi Upravnog vijeća 

2. Pismohrana, ovdje 


