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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: O6o-o-l,u*oł 
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Urbroj: bu- q, |Ą\'-ĺb
Zagreb, 12. prosinc a 2014.

PREDMET: Pozĺv za26. sjednicu Upravnog vijeća Hľvatske energetske ľegulatoľne agencĺje

Poštovani,

Pozivam Vas na 26. sjednicu Upľavnog vijeóa Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije koja će se
održati u utorak, 16. prosinca 2014. godine u 10,00 sati, u prostoľijama Hrvatske eneľgetske

regulatorne agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovaľa 14.

Za sjednicu pľedlažem sljedeói dnevni ľed:

l. Verificiľanje zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatoľne
agencije

2. Pľijedlog odluke o zaĘevu za određivanje iznosa taľifnih stavki za đistribuciju plina za20l5.
i2016. godinu energetskog subjekta ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2,Zabok

3. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za distľibuciju plina za 2015. i 2016. godinu, prvog
regulacij skog razdoblj a 201 4-201 6.

4. Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za javru:uslugu opskľbe plinom za20l5. godinu

5. Pľijedlog Upute za postupanje u postupku ľegistľacije sudionika na trŽištu u CEREMP

6. Pľijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedlog Ugovora o isporuci energije
za pokriće gubitaka za razdoblje sijeěanj - prosinac 2015. godine eneľgetskog subjekta
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4,Zagreb

7. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na pńjedlog okvirnog ugovoľa o
kupoprodaji energije za pokľióe gubitaka za razdoblje siječanj - pľosinac 2015. godine

energetskog subjekta Hrvatski operator pľijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4,Zagreb

8. Prijedlog odluke o zaĘevu za davanje suglasnosti na prijedlog okvirnog ugovoľa o
kupoprodaji energije za potľebe kompenzacijskog programa za razdoblje sijeěanj - pľosinac
2015. godine energetskog subjekta Hrvatski operatoľ prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4,

Zagreb
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9. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavanje pľethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača elektľične energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje ovčaľa trgovaěkog
društva AGROKOR-ENERGIJA d.o.o., Trg DraŽena Petrovića 3,Zagreb

10. Prijedlog rješenja o zahtjevu zaizdavarýe prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne energije za postrojenje Bioplinsko postrojenje Popovac trgovačkog
društva AGROKOR-ENERGIJA d.o.o.' Trg Dražena Petľovića 3,Zagteb

11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za20l4.
godinu

12. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Hrvatske eneľgetske regulatome agencije za 2014.
gođinu
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