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KLASA: 029-05/22-01/30 

URBROJ: 371-06-22-1 

Zagreb, 13. rujna 2022. 

 

 

PREDMET: Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

 

Poštovani, 

 

Pozivam Vas na 30. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 

održati u srijedu 14. rujna 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 29. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije 

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

proizvodnje toplinske energije trgovačkog društva PELET GRUPA d.o.o., Vlaška ulica 9, Zagreb 

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

toplinskom energijom trgovačkog društva PELET GRUPA d.o.o., Vlaška ulica 9, Zagreb 

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

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

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

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Niza trgovačkog društva NIZA d.o.o., 

Kolodvorska 42, Niza 

6. Prijedlog odluke vezano za usklađivanje postupanja u dijelu promjene opskrbljivača plinom sa 

Zakonom o tržištu plina i Općim uvjetima opskrbe plinom, energetskog subjekta Gradska plinara 

Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb 

7. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina 

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

listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje  od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. 
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9. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu 

kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2022. 

10. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina 

11. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog  plina 

12. Prijedlog Odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina 

13. Prijedlog Odluke o naknadi za organiziranje tržišta plina 

14. Prijedlog Odluke o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za 

povećanje priključnog kapaciteta 

15. Prijedlog Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava 

16. Prijedlog Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin 

17. Prijedlog Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina 

18. Prijedlog Odluke o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava 

19. Prijedlog Odluke o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge 

 

 

S poštovanjem i uz pozdrav, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 
 


