
1/2 

*P/157625* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-04/21-01/26 

URBROJ: 371-06-21-1 

Zagreb, 9. prosinca 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 26. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u ponedjeljak 13. prosinca 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 25. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog III. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu 

3. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije za 2022. 

godinu za energetski subjekt HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 

37, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije za 2022. godinu 

5. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije za 2022. 

godinu za energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

6. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije za 2022. godinu 

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

prekograničnom redispečingu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

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

zajmu za financiranje investicijskih projekata u 2021. godini energetskog subjekta Hrvatski 

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

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

toplinskom energijom energetskog subjekta BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o., Ulica 

hrvatskog proljeća 3, Bjelovar 
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10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2020. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva BPE BIOEL povlaštenog proizvođača BIOEL d.o.o., Velika Maslenjača 46, 

Maslenjača 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Bojana povlaštenog proizvođača MOSLAVINA 

PROIZVODI d.o.o., Sišćani 31, Sišćani 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Bojana 2 povlaštenog proizvođača MOSLAVINA 

PROIZVODI d.o.o., Sišćani 31, Sišćani 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

 mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 
 


