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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: CĄc-o1 l15 _ oł lłĺ
Urbroi: tĺ r_ ů lł5 -'(l
Zagreb, 12. svibnja 2015.

PREDMET: Poziv za 11. sjednicu Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatoľne agencije

Poštovani,

Pozivam Vas na l1. sjednicu Upravnog vijeća Hľvatske energetske regulatome agencije koja óe se

održati u ponedjeljak' 18. svibnja 2015. godine u 10,00 sati, u prostorijama Hrvatske energetske

ľegulatorne agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14.

Za sjednicu predlaŽem sljedeći đnevni red:

1. VeriÍiciranje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobľenja na Desetogodišnji plan razvoja plinskog
transpoľtnog sustava Republike Hrvatske 2015. - 2024. energetskog subjekta PLINACRO
d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb

3. Pľijedlog odluke o zahtjevu za određivanje iznosa taľifnih stavki za transport plina
energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb

4. Prijedlog odluke o iznosu taľifnih stavki za transport plinaza eneľgetski subjekt PLINACRO
d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb za 2015. i 2016. godinu, prvog ľegulacijskog razdoblja
2014'-20Í6.

5. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za produŽenje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
opskľbe plinom eneľgetskog subjekta PROENERGY d.o.o., J. Marohniia I,Zagreb

6. Prijedlog odluke o određivanju iznosa taľifnih stavki za zajamč,enu opskrbu električnom
energijom zarazdoblje od 1. sľpnja 2015' do 31. prosinca 2015. za eneľgetski subjekt HEP _

operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovaľa 37, Zagreb

7. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamč,enu opskľbu električnom energijom za
razdoblje od 1. sľpnja 2015. do 31. pľosinca 2015' za eĺergetski subjekt HEP _ opeľator
distľibucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovaľa 37, Zagreb
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8. Prijedlog mišljenja o provedenom nadzoru nad energetskim subjektima HRVATSKI
OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, Zagreb, HRVATSKI
oPERATon ľnŻŠľA ENERGIJE đ.o'o., Ulica građa Vukovara 284, Zagreb i HEP-
opeľatoľ distľibucijskog sustava d.o.o., Ulica građa Vukovara 37, Zagreb

9. Prijedlog Pravila o pľomjeni opskľbljivača električnom energijom

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
električne energije za postrojenje mala hidľoelektľana Kĺižaĺčića mlin trgovačkog društva
EKoToK d.o.o., Draganió 19, Draganić

11. Prijedlog odluke o zahtjevu zadavanje suglasnosti naprijedlog Ugovora o pruŽanju usluga
tranzitiranja prometa komutacijskih sustava HEP-a i usluga vezanih uz telefonske priključke
HEP-a energetskog subjekta Hrvatski opeľatoľ prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagľeb
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