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KLASA: 023-04/21-01/28 

URBROJ: 371-06-21-1 

Zagreb, 28. prosinca 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 28. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u srijedu 29. 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 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

distribucije toplinske energije energetskog subjekta GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira 1, 

Vinkovci 

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

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

d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Gradec povlaštenog proizvođača ENERGIJA 

GRADEC d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, 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 Pravila za dnevnu i 

unutardnevnu dodjelu kapaciteta za granicu između zona trgovanja Hrvatske i Srbije, energetskog 

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

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije trgovačkog društva BERKO d.o.o., Marije Jurić-Zagorke 3, 

Čakovec 
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8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje SE "BERKO MIHALJEVEC" trgovačkog društva BERKO 

d.o.o., Marije Jurić-Zagorke 3, Čakovec 

9. Prijedlog Ispravka Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. 

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

skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., 

Avenija V. Holjevca 10, Zagreb 

11. Prijedlog IV. izmjena Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 
 


