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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: 023-01/18-06101
Urbroj: 371-06-18-05
Zagreb, 26. veljače 2018.

PREDMET: Pozĺv za 5. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije

Poštovani,

Pozivam Vas na 5. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije koja će se
održati u četvrtak, l. oŽujka 20|8. godine u 13,00 sati, u prostorijama Hrvatske energetske
regulatorne agencije, Zagreb, Ulica gľada Vukovara l4.

Za sjednicu predlaŽem sljedeći dnevni ľed

l. Verificiranje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Hľvatske energetske ľegulatorne
agencije

2' Utvľđivanje Prijedloga lzmjena i dopuna Metodologije utvľđivanja naknade za priključenje na

elektľoeneľgetsku mreŽu novih koľisnika mreže i za poveć,anje priključne snage postojećih
koľisnika mreŽe

3. Utvľđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskľbe električnom eneľgijom

4, Utvrđivanje Prijedloga Metodologije utvľđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

5. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Pľijedlog Izmjena i dopuna MreŽnih
pravila transpoľtnog sustava eneľgetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a,

Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Popis speciÍičnih podľučja i specifičnih
točaka na tľansportnom sustavu za kontinuiľano utvrđivanje kvalitete plina i pľipadajućih
pľikljuěaka pojedinog specifičnog podľučja energetskog subjekta PLINACRO d'o.o.' Savska
cesta 88/a, Zagĺeb

7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
opskrbe plinom energetskog subjekta HEP-opskľba plinom d.o.o., Ulica gľada Vukovara 37,
Zagreb

8. Prijedlog ľješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
električne eneľgije za postrojenje Sunčana elektrana Duľus trgovačkog društva ALFA
SOLAR d.o.o., Vukovarska l3 l, Osijek
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9. Pľijedlog ľješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o sdecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
elektľične energije za postrojenje Sunčana elektrana Kľčevina l trgovačkog društva BETA
SOLAR d.o.o., Vukovarska l3l, Osijek

l0. Prijedlog ľješenja o zahtjevu zaizdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
električne energije za postrojenje Sunčana elektľana Krčevina 2 trgovačkog društva GAMA
SOLAR d.o.o., Vukovarska l3 l, Osijek

1 l. Prijedlog ľješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postľojenja
Bioplinsko postľojenje Popovac povlaštenog proizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg
Dražena Petrovića 3, Zagreb, za 20 I 6. godinu

12. Prijedlog rješenja o odľeđivanju ukupne godišnje učinkovitosti proizvodnog postľojenja
Bioplinsko postľojenje ovčaľa povlaštenog proizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o., Trg
Dražena Petrovića 3, Zagreb, za 20 l 6' godinu

13. Pľijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje uěinkovitosti pľoizvodnog postľojenja
Bioplinsko postrojenje Vinka povlaštenog proizvođača ENERGIJA GRADEC d.o.o., Tľg
DruŽena Petrovića 3, Zagreb, za 20 I 6. godinu
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