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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: oäo_ o.ÄV6 _o4 l t5
Uľbľoj : 3*Ą- p'Q\ile -'oh
Zagreb,8. ožujka 2016.

PREDMET: Poziv za

4. sjednĺcu Upľavnog vijeća

Hľvatske energetske regulatorne agencije

Poštovani,

Pozivam Vas na 4. sjednicu Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatoľne agencije koja óe se
održati u petak, 1 1. oŽujka 2016. godine u 9,30 sati, u prostorijama Hrvatske energetske ľegulatoľne
agencije, Zagreb, Ulica građaVukovaľa14.
Za sjednicu predlažem sljedeói dnevni red:

1.

Veľificiľanje zapisnika

s 3.

sjednice Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne

agencije

2.

Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvolę za obavljarlje energetske djelatnosti
trgovine elektľičnom energijom trgovačkog društva CEZ, a.s., Duhová 2lI444, I40 53,Prag
4, Republika Ceška

3.

UtvrđivanjePrijedloga Metodologije utvrđivanjaiznosa taĺifnih stavki za príhvat i otpľemu
ukapljenog pľirodnog plina

4.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je proizvođač
pľiľodnogplina prirodni plin pľoizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati
opskľbĘivačuna velepľodajnom tržištu plina

5.

Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj je
opskľbljivač na veleprodajnom trŽištu plina dužan pľodavati plin opskľbljivačima u javnoj
usluzi opskľbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

6.

Prijedlog odluke o zahtjevu za odteđivanjenaknade za organiziranje trŽišta plina energetskog
subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTAENERGIJE d'o.o., Ulica gradaVukovara 284,
Zagreb

7.

organiziranje tržištaplina za energetski subjekt
ENERGIJE d'o.o., Ulica gradaVukovaľa 284, Zagreb
HRVATSKI oPERATon ľnŻŠľA

Prijedlog odluke

o iznosu

naknade

za

U2

8.

Prijedlog rješenja o zďrtjevu za ptodllŽenje dozvole za obavljarlje energetske djelatnosti
trgovine na veliko naftnim derivatima energetskog subjelĺta AGs HRVATSKA d.o.o.,
Zagrebaěkaavenija 100 A, Zagreb

9.

za obavljanje energetske djelatnosti
skladištenja nafte i naftnih derivata trgovačkog društva AGs HRVATSKA d.o.o.,Zagtebačka
avenija 100 A, Zagreb
Prijedlog rješenja o zahtjevu za izdavanje dozvole

10. Pľijedlog I. izmjene Plana nabave ľIľvatske eneľgetske regulatome agencije za20t6. godinu
tÜr.ii;l

S poštovanjem i uz pozdrav,

Upľavnog vijeóa
đ"ĄN
ureković, dipl. ing.
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