
Ěĺ--t-nl.lňl\!l/\4,

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa : 030-02 I t7 -0 1/0 I
Uľbroj: 371-06117-17
Zagreb,3. srpnja 2017.

PREDMET: Poziv za l7. sjednicu Upravnog vĺjeća Hrvatske energetske regulatorne agencĺje

Poštovani,

Pozivam Vas na 17. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja óe se

održati u srijedu, 5. srpnja 2017. godine u 10,00 sati, u prostoľijama Hrvatske eneľgetske
ľegulatorne agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14.

Za sjednicu predlaŽem sljedeói dnevni red

1. Verificiranje zapisnika sa 1ó. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije

2' Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim derivatima energetskog subjekta VELIS d.o.o., Rudolfa Matza l,
Sesvete

3. Utvrđivanje Prijedloga Analize troška i dobiti uvođenja naprednih mjemih uľeđaja i sustava
za njihovo umreŽavanje

4. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
trgovine električnom eneľgijom trgovačkog društva ADRIA COMMODITIES d.o.o.,
Trakošćanska 4, Zagreb

5. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje eneľgetske djelatnosti
opskľbe elektľičnom energijom trgovačkog društva ADRIA COMMODITIES d.o.o.,
Trakošćanska 4, Zagreb

6. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije za postrojenje Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 Mw
Bjelopolje trgovačkog društva WHITEFIELD ENERGY d.o.o., Bjelopolje 65, Bjelopolje

7. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za produženje vaŽenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje oRC KOGENERACIJA NA
DR'ŕNU BIOMASU trgovačkog društva KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1/B,
Ljubešćica
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8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje uěinkovitosti za 2016. godinu proizvodnog
postrojenja BIOPLIN ROVIŠĆE (999 kW) povlaštenog proizvođača BIOPLIN-MAKS d.o.o.,
Tr g žrtav a fašizma 6, Zagreb

9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za20l6. godinu proizvodnog
postrojenja Elekĺana na bioplin Cmac 1 povlaštenog proizvođača BR BIOPLIN cRNAc l
d.o.o., Znnska2, Cmac

l0. Prijedlog ľješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za2016. godinu proizvodnog
postrojenja Bioplinsko postrojenje osilovac 999 kw povlaštenog proizvođača OSILOVAC
d.o.o., osilovačka 34, Feričanci

11. Prijedlog rješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitostiza2016. godinu pľoizvodnog
postrojenja Kogeneľacijsko postrojenje Pana 1 povlaštenog pľoizvođača PANA ENERGY
d.o.o., Ivana MaŽuranića 2, Čakovec

12. Pľijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za2016. godinu proizvodnog
postrojenja lzgradĺja kogeneracijskog postĄenja na bazi izgatanja drvne biomase
SLAVONIJA oIE povlaštenog proizvođaěa SLAVONIJA oIE d.o.o., Svetog Lovre 75,
Slavonski Brod
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