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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: [+lo -cl (t6-cr ĺ tl
Urbľoj: Ą",-H- oG |Ąa .'Ll
Zagreb, 10. studen oga 2016.

PREDMET: Poziv za 23. sjednicu Upravnog vĺjeća Hruatske energetske ľegulatoľne
agencĺje

Poštovani

Pozivam Vas na 23. sjednicu Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije koja óe
se odrŽati u ponedjeljak, 14. studenoga 2016. godine u ll,00 sati, u prostorijama Hrvatske
energetske regulatoľne agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara l4'

Za sjednicu predlažem sljedeói dnevni red:

l. Verificiranje zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na uvjete Ugovora o opskľbi plinom u
obvezi javne usluge energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., obrtnička 4,

Čakovec

3. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za produŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgôvine nä veliko naftnim derivatima eneľgetskog subjekta OKTAN Ż1^ŻĺNp, d'o.o.,
DuŽica l99,Dužica

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine na veliko biogoľivom trgovačkog društva FAVERIA d.o.o., Ulica Stjepana
Babonića 95,Zagreb

5. Pľijedlog odluke o davanju mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o uspostavi
infľastruktur e za altemativna goriva

6. Prijedlog odluke o određivanju iznosa tarifnih stavki za zajamč,enu opskĺbu elektľičnom
eneľgijom za razdoblje od l. siječnja 2017 . do 30' lipnja 2017 . za energetski subjekt HEP
_ opeľator distľibucijskog sustava d.o.o.' Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

7. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskĺbu električnom energijom za
ľazdoblje od l. siječnja2017. do 30. lipnja 2017. za eneľgetski subjekt HEP _ operator
distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
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8. Prijedlog Izvješća o korištenju pľihoda od dodjele prekograničnih pľijenosnih kapaciteta u
ľazdoblju od srpnja 2015. do lipnja 2016.

9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pľavila o
korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta energetskog subjekta Hrvatski operator
pľijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

10. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravila za
dnevne dražbe za dodjelu prekogľaničnih prijenosnih kapaciteta na gľanicama CEE ľegije
te na hľvatsko_mađarskoj i hľvatsko-slovenskoj granici eneľgetskog subjekta Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

11. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na:

- prijedlog Pľavila za godišnju i mjesečne draŽbe za dodjelu kapaciteta izĺneđu zona
trgovanja Hrvatskog opeľatoľa prijenosnog sustava d.o'o. (,, HOPS") i JP EMS
BEOGRAD (,,EMS") za 2017 .

- pľijedlog Pľavila za dnevne draŽbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja JP EMS
BEOGRAD (,,EMS") i Hrvatskog operatoľa prijenosnog sustava d.o.o. (,, HoPS") za
2017.

- prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja Hrvatskog
operatora prijenosnog sustava d.o.o. (,,HOPS") i JP EMS BEOGRAD (,,EMS") za20l7.

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obav|janje energetske djelatnosti
trgovine električnom energijom energetskog subjekta INTERENERGO d.o.o., Trg žrtava
fašizma 14,Zagreb

13. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne eneľgije za postrojenje Hidľoelektrana Yaraždin trgovačkog
društva HEP-Pľoizvodnj a d.o.o', Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Hercegovac
trgovačkog društva SLK PROJEKT d.o.o., Domagojeva 14,Zagreb
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