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KLASA: 023-04/20-01/28 

URBROJ: 371-06-20-1 

Zagreb, 15. prosinca 2020. 

 

 

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 četvrtak 17. prosinca 2020. u 9.00 sati putem konferencijske video veze. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Desetogodišnji plan razvoja plinskog 

transportnog sustava Republike Hrvatske 2021.-2030. energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., 

Savska cesta 88/a, Zagreb 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za redovnu reviziju drugog regulacijskog razdoblja 2017.-2020. i 

određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina za treće regulacijsko razdoblje 2021.-2025. 

energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb 

4. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine trećeg regulacijskog 

razdoblja 2021. - 2025. 

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog 

prirodnog plina energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb 

6. Prijedlog odluke o uspostavi regulatornog računa za upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni 

plin energetskom subjektu LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb 

7. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za 

godine prvog regulacijskog razdoblja 2021. - 2025. 

8. Prijedlog odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin 

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

plinom trgovačkog društva DXT International S.A., Rue Guillaume Schneider 6, L-2522, Veliko 

Vojvodstvo Luksemburg 
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10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

plinom trgovačkog društva POWERGLOBE d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb 

11. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Godišnji plan nabave energije za pokriće 

gubitaka u prijenosnoj mreži za 2021. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog 

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

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva IGS kogeneracijsko energetsko postrojenje 

na drvnu biomasu 1 MW trgovačkog društva PROENERGO d.o.o., Kačićeva 11, Zagreb 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

  Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 
 


