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REPUBLIKÁ HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara ĺ4
10000 Zagreb

Klasa: 030-021 17 -01/01

Urbľoj: 371-06117-15
Zagreb,9. lipnja 2017.

PREDMET: Poziv za 15; sjednicu Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencĺje

Poštovani,

Pozivam Vas na 15. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije koja ie se

održati u srijedu, 14. lipnja 2017. godine u 12,00 sati, u prostoľijama Hrvatske energetske
regulatorne agencije, Zagreb, Ulica gradaVukovara 14.

Za sjednicu pľedlažem sljedeći dnevni red

1. Verificiranje zapisnika s 14. sjednice Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatome
agencije

2. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
tľgovine na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva INVEST SEDLIĆ d.o'o., I. V.
Tľnskog 9/E, Bjelovar

3. Pľijedlog Kĺiterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016lI447
od 26. kolovoza 2016' o uspostavljanju mreŽnih pravila za zahtjeve za pľiključivanje na
mľeŽu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno pľiključenih
modula elektľoeneľgetskog parka

4. Pľijedlog odluke o davanju odobrenja na Prijedlog svih opeľatora prijenosnih sustava za
određivanje jamstvenog roka tržišta dan unaprijęd u skladu s člankom 69. Uredbe Komisije
(EU) 201511222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i
upravlj anje zagušenj ima

5' Prijedlog odluke o zahtjew za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog MreŽnih pravila
prijenosnog sustava eneľgetskog subjekta Hrvatski opeľator prijenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje pľethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o
sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2016. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

7. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Godišnje izvješće o
sigumosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2016. godinu energetskog subjekta HEP -
Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
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8. Prijedlog rješenja o zahtjevu za proúlženje dozvolę za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnje električne energije energetskog subjekta OSATINA GRUPA d.o.o., Kľalja
Tomislava 91, Semeljci

9. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljaĺje eneľgetske djelatnosti
proizvodnje električne energije trgovaěkog društva SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1,

Stara Gradiška

10. Pľijedlog rješenja o zahtjevu Za prestanak vaŽenja donole za obavljanje energetske
djelaürosti trgovine elektľiěnom eneľgijom energetskog subjekta INTERENERGO d.o.o. za
trgovinu i usluge u likvidacijĹ Trg žrtavafašizma t4,Zagreb

11. Prijedlog rješenja o zďrtjevu zaizdavĄe rješenja o stjecanju statusa povlďtenog proizvođača
električne energije za postrojenje mala hidroelektrana orljava 8 trgovačkog društva MAHE
HIDROELEKTRANA j.d.o.o., Brodski Drenovaco Bľodski Drenovac 1 B

S poštovanjem i uz pozdrav,
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