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PREDMET: Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Poštovani,

Pozivam Vas na 16. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja će se 
održati u petak, 12. srpnja 2019. godine u 10.00 sati, u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne 
agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Desetogodišnjog plana razvoja 
prijenosne mreže 2019. - 2028., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje 
razdoblje energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Uvjeta za rad kao pružateIji usluge 
ponovne uspostave sustava na ugovornoj osnovi u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) 
2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i 
ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava energetskog subjekta Hrvatski operator 
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

4. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Uvjeta za rad kao pružate Ij i usluge 
obrane sustava na ugovornoj osnovi u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) 2017/2196 od 
24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu 
uspostavu elektroenergetskih sustava energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava 
d.o.o., Kupska 4, Zagreb

5. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže 
visokog prioriteta koje je utvrdio HOPS u skladu s člankom 11. stavkom 4. točkom (d) i člankom 
23. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/2196 energetskog subjekta Hrvatski operator 
prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

6. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže 
koji su na svojim postrojenjima dužni provesti mjere navedene u obveznim uvjetima iz Uredaba 
(EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 i (EU) 2016/1447 i/ili iz nacionalnog zakonodavstva te popis 
mjera koje moraju provesti ti značajni korisnici mreže, a koje je utvrdio HOPS u skladu s člankom
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11. stavkom 4. točkom (c) i člankom 23. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/2196 
energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora 
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o pravilima dimenzioniranja rezerve za održavanje 
frekvencije u skladu s člankom 153. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 
2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog 
subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

8. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora 
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti 
količine razmjene i dijeljenja RR-a među sinkronim područjima u skladu s člankom 178. stavkom 
1. i člankom 179. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o 
uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog subjekta 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

9. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje odobrenja na Zajednički prijedlog svih operatora 
prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji za određivanje graničnih vrijednosti 
količine razmjene i dijeljenja FRR-a među sinkronim područjima u skladu s člankom 176. 
stavkom 1. i člankom 177. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o 
uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava energetskog subjekta 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 
proizvodnje električne energije energetskog subjekta RP GLOBAL DANILO d.o.o., Bijenička 
21,Zagreb

11. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW, trgovačkog društva ITRS 
energija d.o.o., Veliki dol 4 A, Zagreb

12. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 2, trgovačkog društva 
ITRS energija d.o.o., Veliki dol 4 A, Zagreb

13. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 
električne energije za postrojenje Fotonaponska elektrana 30 kW Drinovci 3, trgovačkog društva 
ITRS energija d.o.o., Veliki dol 4 A, Zagreb

14. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila o korištenju 
registra jamstava podrijetla električne energije energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta 
energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

15. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 
električne energije za Bioplinsko postrojenje "Slatina" 1 MW trgovačkog društva BIOPLIN 
PROIZVODNJA d.o.o., Ulica Dimitrija Demetra 34, Bjelovar

16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2017. godinu proizvodnog 
postrojenja BIOPLIN ARA ORGANICA KALNIK 1 povlaštenog proizvođača BIOPLINARA 
ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec

17. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 povlaštenog proizvođača BIOPLINARA 
ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec 135, Sveti Petar Orehovec

18. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2017. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplinska elektrana Orehovec povlaštenog proizvođača BIOPLINSKA 
ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec
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19. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplinska elektrana Orehovec povlaštenog proizvođača BIOPLINSKA 
ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, Sveti Petar Orehovec

20. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase povlaštenog 
proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška

21. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplin Kućanci povlaštenog proizvođača MIAGRO ENERGO d.o.o., Ribnjak, 
Stjepana Radića 1, Našice

22. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2018. godinu proizvodnog 
postrojenja Bioplinsko postrojenje Orlovnjak povlaštenog proizvođača Farma muznih krava 
Orlovnjak d.o.o., Orlovnjak Tovilište 1, Antunovac

23. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta 
korištenja proizvodnog postrojenja mTEO — MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT trgovačkog 
društva ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

24. Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine 
na veliko naftnim derivatima trgovačkog društva NAVIS SUPPLEMENTUM d.o.o., Kralja 
Zvonimira 119, Solin

S poštovanjem i uz pozdrav,

* „ 7J ^ Upravnog vijeća
3?
5?g K leković, dipl. ing.stav
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