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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKÁ ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: 030-021 17 -01/01

Urbroj: 371-06117-10

Zagreb, 29. oźlujka 20t7 .

PREDMET: Pozĺv za 10. sjednĺcu Upravnog vijeća Hruatske energetske regulatoľne agencĺje

Poštovani,

Pozivam Vas na l0. sjednicu Upľavnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije koja će se
odrŽati u petak, 31. oŽujka 20|7. godine u 13,00 sati, u pľostorijama Hrvatske eneľgetske

ľegulatorne agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovaľa l4.

Za sjednicu predlaŽem sljedeći dnevni ľed:

l. Veľificiranje zapisnika s 9' sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske ľegulatorne

agencije

2. Prijedlog Pravilnika o pľovedbi postupaka jednostavne nabave

3. Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača elektľiěnom
eneľgijom

4. Pľijedlog Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

5. Utvľđivanje Pľijedloga Kĺiteľija za izdavanje suglasnosti za izgľadnju i pogon izravnih
vodova

6' Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
ęlektrične energije, klasa: UPI 034-02l|2-37137, urbroj:371-0lll2-04 od l. lipnja 201'2.'

trgovačkog društva ELVI d.o.o., Vinogľadska cesta 53, Bukovlje

7 . Pľijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektrana IH2-30 kw trgovačkog društva
NAVALIS d.o.o', Put Budeševa5lA, Podstrana

8. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pľavila o otganizaciji tržišta
plina eneľgetskog subjekta HRVATSKI oPERAToR TRZISTA ENERGIJE d.o.o., Ulica
grada Vukovaľa 284, Zagreb

9. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog MreŽnih pľavila transportnog
sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagľeb
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10. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila korištenja sustava
skladišta plina energetskog subjekta PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o'o.,
Veslačka 2-4, Zagreb

l l. Prijedlog odluke o odľeđivanju predviđajuće strane u Republici Hrvatskoj

12. Prijedlog ľješenja o zahdevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
upľavljanja terminalom za ukapljeni priľodni plin (UPP) eneľgetskog subjekta LNG
HRVATSKA d.o.o., Savska cesta 88 A, Zagreb

13. Prijedlog rješenja o zahdevu za produženje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
tľgovine na veliko naftnim deľivatima energetskog subjekta TEHNOPETROL d.o.o., Gornja
Tľebinja 5, Karlovac

14. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
tľgovine plinom trgovačkog društva oMV Gas Marketing &, Trading GmbH, TrabrennstľaBe
6-8, 1020 Beč, Republika Austľija

15' Prijedlog ľješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti pľoizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje Gľadec povlaštenog pľoizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg
DraŽena Petrovića 3, Zagreb, za 20l 6. godinu

16' Pľijedlog rješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postrojenja
Bioplinsko postrojenje Mitrovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA GRADEC d'o.o., Trg
DraŽena Petrovića 3, Zagreb, za 201' 6. godinu

17. Pľijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti pľoizvodnog postrojenja
Pľojekt SPIN VALIS l525 kWe povlaštenog proizvođača SPIN VALIS INTERNACIONAL
d.o'o., Industrij sk a 24. P ožega, za 2016. godinu

S poštovanjem i uz pozdrav,
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