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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: 023-01/18-06101
Urbroj: 371-06-18-14

Zagreb, 25. svĺbnja 2018.

PREDMET: Pozĺv za L4. sjednicu Upravnog vĺjeća Hrvatske energetske ľegulatorne agencije

Poštovani,

Pozivam Vas na l4. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se
odrŽati u utorak, 29. svibnj a 2018. godinc u 9,00 sati, u prostorijama Hrvatske energetske
regulatorne agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14.

Za sjednicu predlaŽem sljedeći dnevni red:

l. Verificiranje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeć,a Hrvatske energetske regulatorne
agencije

2. Prijedlog općih uvjeta opskrbe plinom

3. Prijedlog MreŽnih pravila plinskog distribucijskog sustava

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila o organizaciji trŽišta
plina energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRZISTA ENERGIJE d.o.o., Ulica
grada Vukovaľa 284, Zagreb

5. Prijedlog odluke o zahdevu za davanje suglasnosti na Prijedlog MreŽnih pravila transpoľtnog
sustava energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na Prijedlog Pravila końštenja sustava
skladišta plina energetskog subjekta PODZEMNO SKLADISTE PLINA d.o.o., Veslačka 2_4,
Zagreb

7. Prijedlog odluke o određivanju iznosa taľifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom
energijom zaruzdoblje od l. sľpnja 2018. do 3l. prosinca 2018. za eneľgetski subjekt HEP
ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

8. Prijedlog odluke o iznosu tarifuih stavki za zajaměenu opskľbu električnom energijom za
ľazdoblje od l. srpnja2018. do 3l. prosinca2018. zaenergetski subjekt HEP ELEKTRA
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

9. Prijedlog odluke o zahtjew za davanje suglasnosti na prijedlog Aneksa broj I Ugovora o
zakupu poslovnog prostora eneľgetskog subjekta Hrvatski operator pńjenosnog sustava d.o.o.,
Kupska 4, Zagľeb
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l0. Prijedlog odluke o zahdevu za davanje prethodne suglasnosti na Pńjedlog lzmjena i dopuna
Pravila oľganiziranja trŽišta elektńčne energije energetskog subjekta HRVATSKI
OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284,Zagreb

1 l. Pľijedlog {ešenja o zahtjevu za produŽĄe dozvole za obav|janje energetske djelatnosti
proizvodnję električne energije energetskog subjekta VJETROELEKTRANA JELINAK
d.o.o., Zrinsko Frankopanska 64, Split

12. Pľijedlog rješenja o zahtjevu za produŽenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti
proizvodnję elektriěne energije energetskog subjekta HIDRO_WATT d.o.o., ožujska 21,
Zagreb

l3. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2017. godinu proizvodnog
postrojenja Kogeneracijsko poshojenje 60 kw i sušare _ ZRK povlaštenog proizvođača
SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d.o.o., odvojak Slavka Pančióa 3, Malinska

14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za2017. godinu proizvodnog
postrojenja Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće l povlaštenog
proizvođača SENSE EsCo BELIŠĆE d.o.o., Draškovióeva 53, Zagreb

S poštovanjem i uz pozdrav,
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