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KLASA: 023-04/21-01/5 

URBROJ: 371-06-21-1 

Zagreb, 15. ožujka 2021. 

 

 

PREDMET: Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 5. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u srijedu 17. ožujka 2021. u 10.00 sati putem konferencijske video veze. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Desetogodišnjeg 

(2021.-2030.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i 

jednogodišnje razdoblje energetskog subjekta HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica 

grada Vukovara 37, Zagreb, 

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodnog odobrenja na Prijedlog Pravila o priključenju 

na distribucijsku mrežu energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava 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 prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o zamjeni 

nekretnina i prijedlog Aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti energetskog subjekta Hrvatski 

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

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Dodatka 2. Ugovora o 

zakupu poslovnog prostora energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

Kupska 4, Zagreb 

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju 

Solarne elektrane Sukošan na prijenosnu mrežu br. N-69/21 energetskog subjekta Hrvatski 

operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb 
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8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

električnom energijom trgovačkog društva Nano Energies Trade s.r.o., Národní 135/14, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, Češka Republika 

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

proizvodnje električne energije energetskog subjekta Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., 

Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac 

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

električnom energijom energetskog subjekta HEP-Trgovina d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 

Zagreb 

11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Solarni paneli na zidu za zaštitu od buke na zaobilaznici grada 

Rijeke trgovačkog društva Hrvatske autoceste, Širolina ulica 4, Zagreb 

12. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 

korištenja proizvodnog postrojenja Sunčana elektrana BRANA I trgovačkog društva BRANA 

d.o.o., Antuna Mihanovića 29, Virovitica 

13. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. 

travnja do 31. prosinca 2021. 

14. Utvrđivanje Prijedloga Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 

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

distribucije plina energetskog subjekta GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Frana Galovića 

7 B/II, Krapina 

16. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 

na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta LUKOIL Croatia d.o.o., Capraška ulica 6, 

Zagreb 

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

skladištenja nafte i naftnih derivata energetskog subjekta AGS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka 

avenija 100 A, Zagreb 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 
 


