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KLASA: 029-05/22-01/6 

URBROJ: 371-06-22-1 

Zagreb, 28. veljače 2022. 

 

 

PREDMET: Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 7. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u srijedu 2. ožujka 2022. u 14.00 sati u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije, 

Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

energijom za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. 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. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., 

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na niskom naponu i 

referentnoj cijeni električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s 

člankom 62. stavkom 2. i 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, 

broj 37/17, 47/17, 31/18 i 16/20) 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava 

kontinentalne Europe o nadopuni odluke o LFC blokovima sinkronog područja kontinentalne 

Europe s obzirom na LFC područje Danska zapad, energetskog subjekta Hrvatski operator 

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

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije 

za centralni toplinski sustav Olajnica, energetskog subjekta TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 23, Vukovar 
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7. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije 

za centralni toplinski sustav Borovo Naselje, energetskog subjekta TEHNOSTAN d.o.o., Dr. 

Franje Tuđmana 23, Vukovar 

8. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske 

sustave Olajnica i Borovo Naselje za energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje 

Tuđmana 23, Vukovar 

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

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura 

d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 

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

postrojenja naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 povlaštenog 

proizvođača CEP BELIŠĆE 1 d.o.o., Zagorska 31, Zagreb 

11. Prijedlog odluke o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom 

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

na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva PETROM d.o.o., Jurja Dobrile 1 A, Slavonski 

Brod 

13. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 
 


