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HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb
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Uľbroj: 3?l-06l ls -ls
Zagreb, 23. lipnj a 201 5.

PREDMET: Poziv za l'5. sjednicu Upľavnog vijeća Hľvatske eneľgetske ľegulatorne agencije

Poštovani,

Pozivam Vas na 15. sjednicu Upľavnog vijeóa Hľvatske eneľgetske regulatorne agencije koja će se
održati u ponedjeljak,29. lipnja 2015. godine u 10,00 sati, u pľostoľijama Hrvatske energetske
regulatome agencije, Zagreb, Ulica gradaVukovara 14.

Za sjednicu predlažem sljedeói dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeć,a Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Prijedlog Imješć,ao radu Hľvatske energetske regulatome agencije za20l4. godinu

3. Prijedlog lzvješć,a o ostvaľenju proračuna Hrvatske eneľgetske regulatoľne agencije za2014.
godinu

4. Prijedlog odlukę o davanju mišljenja na PrijedlogZakona o izmjenama i dopunamaZakona o
trŽištu elektľične energij e

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedlog ugovora o zakupu poslovnog
pľostoľa energetskog subjekta Hrvatski operator pľijenosnog sustava d.o.o.' Kupska 4, Zagreb

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje BP ''SIZIM BIO-NERG'' trgovačkog društva
SIZIM BIO-NERG d.o.o., Veliki Otok 138/b, Veliki Otok

7. Prijedlog rješenja o zaĘevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana ELCO l trgovačkog društva ELCO
SOLAR d.o.o., Joze Ivakića 50, Đakovo

8. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske
djelatnosti opskľbe električnom energijom eneľgetskog subjekta RUDNAP energija d.o.o,
Poljička 23,Zagreb
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9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske

djelatnosti trgovine elektľičnom energijom eneľgetskog subjekta RUDNAP energija d.o.o,

Poljička 23,Zagreb

l0. Prijedlog rješenja o zahtjevu za ukidanje ľješenja o određivanju zatvorenog distľibucijskog
sustava trgovačkog društva KAMEN SIRAČ d'd.' Stjepana Radiia I22, Siraě

1l. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za izďavanje dozvole za obavljaĺje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata trgovačkog đľuštva ETRADEX d.o.o., Benazići99,Píćaĺ

12. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
opskĺbe toplinskom eneľgijom energetskog subjekta GRADSKA TOPLANA d.o.o., Tina
Ujevića 7,KarIovac

13. Prijedlog Pľavilnika o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji ľadnih mjesta
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