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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulĺca grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa:
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Zagreb, 26. ožujka 20 1 5.

PREDMET: Pozĺv za

8. sjednicu Upravnog vijeća

Hľvatske eneľgetske regulatoľne agencije

Poštovani,

Pozivam Vas na 8. sjednicu Upravnog vijeóa Hrvatske eneľgetske regulatoľne agencije koja će se
održati u utorak, 3l. ožujka 20t5. godine u 9,00 sati, u prostoľijama Hrvatske energetske
ľegulatome agencije, Zagreb, Ulica gradaVukovara 14.
Za sjednicu predlažem sljedeói dnevni red:

1.

Veľificiľanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeóa Hľvatske eneľgetske ľegulatorne

2.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt Prijedloga Uľedbe o kĺiterijima za stjecanje
statusa zaštićenog kupca u uvjetima kľiznih stanja u opskľbi plinom

3.

Pľijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

4.

Prijedlog rješenja o zahtjew za izdavanje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
opšt'u" pli''o- i'gouuokog društva PETROL PLIN d.o.o., Put Bioca 15, Šibenik

5.

Pľijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obav|janje energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim deńvatima trgovačkog društva LUKA PLOCE ENERGIJA d.o.o.
Tľg kľalja Tomislava 2l, Ploče

6.

Pľijedlog ľješenjao zahtjevu za izdavarýe dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva DP oIL ENERGY d.o.o., Seveľi
12, Zagreb

7.
8.

agencije

opskĺbe plinom energetskog subjekta EconGas d.o.o., Preradovióeva 10, Zagreb

Prijedlog rješenja o zahtjevu Za produŽenje prethodnog ľješenjao stjecanju statusa
povlaštenog pľoizvođača
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektľana Dječji
vrtić Pehlin Grada Rijeke, Koľzo 16, Rijeka

Pľijedlog rješenja o zahtjevu za pľoduženjeprethodnog ľješenjao stjecanju statusa
povlaštenog proizvođačaelektrične energije T postrojenje Vjetroelektrana Glunča
iľgovačkog društva VJETROELEKTRANA GLUNČA d.o.o. Kľapanjska 8' Šibenik

U2

9.

Prijedlog rješenja o zaĘevu zaizdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođačaelektrične eneľgije za postrojenje ''mala hidroelektľana Dabrova dolina 1''
tľgovačkog društva KELEMEN ENERGIJA d.o.o., TľŽić Tounjski, Ključ 38, Tounj

10. Pľijedlog rješenja o zaĘevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin I trgovaěkog društva SoL
NAVITAS LABIN d.o.o., Dubľova bb, Labin

l1.

Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođaěa
električne energije za postrojenje Suněana elektrana Novi Labin II trgovačkog društva SoL
NAVITAS LABIN d.o.o., Dubrova bb, Labin

l2.

Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Suněana elektrana Novi Labin III trgovačkog društva SoL
NAVITAS LABIN d.o.o., Dubrova bb, Labin

13. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizđavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
električne energije za postľojenje Sunčana elektrana Novi Labin IV trgovačkog društva SoL
NAVITAS LABIN d.o.o., Dubrova bb, Labin
14. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne eneľgije za postrojenje Sunčana elektľana Novi Labin V tľgovačkog društva SoL
NAVITAS LABIN d.o.o., Dubrova bb, Labin
15. Prijedlog rješenja o zaĘevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlďtenog proizvođača
elektľičneenergije za postrojenje Sunčana elektrana Novi Labin VI tľgovačkog društva SoL
NAVITAS LABIN d.o.o., Dubľova bb, Labin
l.i

S poštovanjem i uz pozdrav,
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