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KLASA: 029-05/22-01/14 

URBROJ: 371-06-22-1 

Zagreb, 30. ožujka 2022. 

 

 

PREDMET: Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 14. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati 1. travnja 2022. 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 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog 

sustava d.o.o. od dodjele prekozonskih kapaciteta u 2021. godini 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog Pravila o razmjeni podataka 

između operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i proizvodnih modula 

priključenih na distribucijski sustav, energetskog subjekta HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Prijedlog 2. izmjena i dopuna alternativnih 

postupaka Core regije za proračun kapaciteta izrađenog u skladu s člankom 44. Uredbe Komisije 

(EU) 2015/1222 o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, 

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

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

proizvodnje električne energije trgovačkog društva KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1D, 

Ljubešćica 

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

toplinskom energijom trgovačkom društvu Toplota Slatina d.o.o., Trg Sv. Josipa 10, Slatina 

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

toplinskom energijom trgovačkom društvu KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1D, 

Ljubešćica 
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8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Bioelektrana-toplana Glina povlaštenog proizvođača BE-TO GLINA d.o.o., 

Žrtava Domovinskog rata 74A, Glina 

9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2021. godinu proizvodnog 

postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase 

SLAVONIJA OIE povlaštenog proizvođača SLAVONIJA OIE d.o.o., Svetog Lovre 75, 

Slavonski Brod 

10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ulica 

Krešimira IV 10, Ivanić Grad 

 

 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v.r. 

 


