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KLASA: 029-05/22-01/7 

URBROJ: 371-06-22-1 

Zagreb, 4. ožujka 2022. 

 

 

PREDMET: Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 8. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u ponedjeljak 7. 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 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o. za proizvodnju energije 

i usluge, Park hrvatskih mučenika 4, Novoselec 

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

toplinskom energijom trgovačkog društva DIN ENERGO d.o.o., Park hrvatskih mučenika 4, 

Novoselec 

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

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW povlaštenog proizvođača BIOPLIN 

PROIZVODNJA d.o.o., Gregurovec 23, Gregurovec 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina energetskog 

subjekta HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina 

7. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu 

kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. 

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Uvjeta ugovora o zajamčenoj 

opskrbi plinom krajnjeg kupca energetskog subjekta HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek 
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9. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 
 


