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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb
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Zagreb, 8. pľosinca 2014.

PREDMET: Pozĺv za25. sjednicu Upľavnog vĺjeóa Hľvatske energetske ľegulatoľne agencije
Poštovani,

Pozivam Vas na 25. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatoľne agencije koja će se
održati u četvľtak, 11. prosinca 2014. godine u 10,00 sati' u prostorijama Hrvatske energetske
ľegulatoľne agencije, Zagreb, Ulica gľada Vukovara 14.
Za sjednicu predlaŽem sljedeói dnevni red:

l.

Verificiranje zapisnika

s 24.

sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatorne

agencije

2.

Pľijedlog odlukę

o

utvľđivanjuprijedloga Metođologije utvrđivanjacijene energije

uravnoteŽenja plinskog sustava

3.

Pľijedlog mišljenja o provedenom nadzoru nad eneľgetskim subjektom JADRANSKI
NAFTOVOD, d.d., Miramarska cesta 24,Zagreb

4.

Prijedlog odluke o određivanjuiznosa tarifnih stavki za opskľbu električnom energijom u
okviru univerzalne usluge zarazdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. za energetski
subjekt HEP _ operatoľ distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

5.

iznosu tarifnih stavki za opskľbu elektľičnom eneľgijom u okviru
univeľzalne usluge zarazdoblje od l. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. za energetski subjekt
HEP _ opeľator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

6.

Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskľbu električnom
energijom zarazdoblje od l. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. za energetski subjekt HEP _
Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

7.

Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskľbu električnom energijom za
razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. za energetski subjekt HEP _ operator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

8.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Godišnji plan gubitaka elektľiěne
energije u prijenosnoj mreži za 2015. godinu energetskog subjekta Hrvatski operatoľ
prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb

Prijedlog odluke

o

U3

9.

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na cijenu gubitaka električne eneľgije u
prijenosnoj mĺežiza20l5. godinu eneľgetskog subjekta Hľvatski operator pľijenosnog sustava
d.o.o. Kupska 4,Zagreb

l0. Prijedlog odluke o zaĘevu za

davanje prethodne suglasnosti na imenovanje osobe za
praćenje usklađenosti(sluŽbenik za usklađenost)eneľgetskog subjekta Hrvatski operatoľ
prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb

ll.

Prijedlog ľješenja o zahtjevu za produŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskom subjektu VJETROELEKTRANA ORLICE
d.o.o., Bože Peľičića30,Šibenik

12. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za proúlŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine električnom energijom eneľgetskom subjektu Enel Tľade d.o.o., Ulica Petľa
Hektoľovića2, Zagreb
13. Pľijedlog ľješenjao zaĘew za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne eneľgije tľgovačkogdruštva EKo - ENERGIJA d.o.o., Ante Starčevića
18, obľovac
14. Prijedlog rješenja o zaĘevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje eneľgetske
djelatnosti opskľbe elektľičnomeneľgijom eneľgetskog subjekta ELEKTRO PLUS d.o.o.,
Remetinečka I 12, Zagr eb
15. Prijedlog ľješenjao zahtjevu zaizdavanje ľješenjao stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
elektľičneenergije za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava I tľgovačkogdruštva KLASA
d'o.o., Stanka Y raza |, Y araždin
16. Pľijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postľojenje Sunčana ęlektrana Lepoglava II trgovačkog društva KLASA
d.o.o., Stanka Yraza l,Yaraždin
17. Pľijedlog ľješenja o zaĘevu zaizdavarýe rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne eneľgije za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava III trgovačkog društva
KLASA d.o.o., Stanka Y raza |, Y araždin
18. Prijedlog rješenja o zaĘevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Lepoglava IV trgovačkog društva
KLASA d.o.o.' Stanka Y raza 1, Y araždin
19. Pľijedlog rješenja o zaĘevu zaizdavaĺje ľješenjao stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne eneľgije za postrojenje Lepoglava V trgovačkog društva JAVA d.o.o., Trg
hľvatskih Ivanovaca 9/A, Ivanec

20. Prijedlog ľješenjao zaĘevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za- postľojenje Lepoglava VI trgovačkog društva SONET d.o.o., Trg
Eugena Kvaternika 9, Cakovec

21. Prijedlog ľješenja o zaĘevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektľana Java Selnik trgovačkog društva JAVA
d.o.o., Trg hrvatskih Ivanovaca 9 I A, Ivanec

22. Prijed|og

ľješenja o zahtjevu zaizđavanjerješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

elektľičneeneľgije za postľojenje Sunčana elektľana Selnik Sonet trgovačkog đruštvaSONET
đ.o.o.,Tľg Eugena Kvaternika 9, Cakovec

23. Prijedlog ľješenjao zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektľičneenergije za postrojenje vjetroelektrana Zelengrad-obrovac 99 Mw (I faza - 42
Mw) trgovačkog društva EKo - ENERGIJA d.o.o., Ante Starčevióa 18, obľovac
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24. Prijed|og rješenja o zahtjevu zaizdavanje ľješenjao stjecanju statusa povlďtenog pľoizvođača
elektľičneenergije za postľojenje Sunčana elektľana CmľečnjakI.I Rajka Cmĺeěnjaka vlasnika
obrta VINOGRADARSTVO - PODRUMARSTVO "CMRECNJAK", Sveti Urban 273,
Štľigova

25. Prijedlog rješenja o zahtjew zaizdavĄe rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođaěa
elektľičneenergije za postrojenje Sunčana elektľana Pauk Kotoriba II tľgovačkog društva

PAUK d.o'o., Supilova

48, VaľaŽdin

26. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti članova Savjeta za regulatome poslove i Savjeta za
zaštitu potrošača
S poštovanjem i uz pozdtav,

vijeóa

J
ę

ąÉ

313

dipl. ing.

