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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: ob -o2l lô -oł l,|3
Urbľoj: 34l- oô /ł6 - /ĺ,

Zagreb, 27 . lipnja 2016.

PREDMET: Poziv za14. sjednicu Upľavnog vĺjeóa Hľvatske energetske regulatoľne agencije

Poštovani,

Pozivam Vas na 14. sjednicu Upravnog vijeóa Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije koja óe se

održati u sľijedu, 29. lipĄa 2016. godine u 10,00 sati, u prostorijama Hrvatske energetske
regulatorne agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14.

Za sjednicu predlažem sljedeói dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Prijedlog Izvješća o radu Hrvatske energetske regulatoľne agencije za20l5. godinu

3. Prijedlog Izvješóa o ostvaľenju proračuna Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije za2015.
godinu

4. Prijedlog III. izmjena Plana nabave Hľvatske energetske regulatoľne agencije za20I6. godinu

5. Utvľđivanje Prijedloga odluke o izmjenama i đopunama odluke o načinu i postupku vođenja
razdvoj enog računovodstva energetskih subj ekata

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedlog Dodatka broj 3 Ugovoru o
obračunu i naplati naknade za korištenje prijenosne mľeže koja je obľačunata kupcima
električne energije koji su priključeni na distľibucijsku mľeŽu energetskog subjekta Hrvatski
operator pľijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne energije klasa: UPI 034-02113-30l|25, urbroj: 37l-0lll3-03, od 24.
prosinca 2OI3. trgovačkog društva POŠTAK d.o.o. za usluge' Jurišićeva lla,Zagreb

8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača elektľične energije klasa: UPI 034-02113-30150' urbľoj: 37l-0lll3-08, od 13.

rujna2}I3. trgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec 14, Gľeguľovec
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9. Pľijedlog rješenja o zahtjevu zaizrrljenu Pľethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije klasa: UPI 034-02113-30146, uľbroj: 37l-0IlI3-08 od 13.

rujna 2013. tľgovačkog društva VDM ENERGIJA d.o.o., Gregurovec 14, Gregurovec

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaproduženje važenja pľethodnog rješenja o stjecanju statusa

povlaštenog proizvođača električne eneľgije za postrojenje Kogeneľacija na dľvenu biomasu
''Daľda 1'' trgovačkog društva BIo SNAGA d.o.o., Kudeljaľa bb, Daľda

1 1. Prijedlog ľješenja o zahtjevu za izdavaĺje rješenja o stjecanju statusa povlďtenog proizvođača
elekÍrične energije za postrojenje mala hidľoelektľana Klipió trgovačkog društva VIZ-
Molendinum d.o.o., Cirkovljanska 2A, Zagreb

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske

djelatnosti trgovine elektľičnom energijom energetskog subjekta ELEKTRO ENERGIJA
ADRIA d. o. o. u likvidacij i, Mihanovićęv a I 6, Zagreb

13. Pľijeđlog odluke o zahtjevu za đavaĺje odobľenja na Desetogodišnji plan razvoja plinskog
transportnog sustava Republike Hrvatske Ż016. - 2025. energetskog subjekta PLINACRO
d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb

14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih deľivata energetskog subjekta BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke
Dragonje 23, Novigrad

15. Prijedlog odluke o izboru članova Savjeta zaregulatoľne poslove i zaštitu potľošača Hľvatske
energetske ľegulatoľne agencije
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