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Priopćenje za javnost s 4. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

 

Na četvrtoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za 

zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća HERA-e imenovana je mr. sc. Lidija Hočurščak, 

dosadašnja članica Upravnog vijeća. Donesen je i Plan nabave HERA-e za 2013. godinu. 

 

Temeljem Zakona o energiji HERA je tijekom proteklih mjeseci provela nadzor i provjeru 

poslovanja energetskog subjekta ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara. Temeljem nalaza ovog 

nadzora te u skladu sa zakonskim odredbama ELEKTROMETAL-u d.d. na današnjoj je sjednici 

privremeno oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom do 1. lipnja 2013. 

Upravno vijeće HERA-e naložilo je ELEKTROMETAL-u da do 6. svibnja 2013. otkloni utvrđene 

nedostatke zbog kojih mu je privremeno oduzeta ta dozvola. Također je tom energetskom subjektu 

dozvoljeno da do 1. lipnja 2013. privremeno obavlja energetsku djelatnost opskrbe plinom. 

Trgovačkom društvu AXPO TRGOVINA d.o.o. iz Zagreba izdana je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti opskrbe plinom na razdoblje od tri godine. 

Upravno vijeće je odobrilo Zahtjev za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju 
trgovačkog društva ENERGO SOL LABIN d.o.o. iz Labina koje namjerava izgraditi 16 postrojenja 

za proizvodnju električne energije - sunčane elektrane od Cere I do Cere XVI. 

Donesene su još tri odluke o izdavanju prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju: 

trgovačkom društvu TEKONET d.o.o. iz Zagreba za postrojenje MHE ILOVAC – pilot projekt na 

rijeci Kupi, trgovačkom društvu DAR PRIRODE d.o.o. iz Vukovara za BIOPLINSKO 

POSTROJENJE i trgovačkom društvu SIBARIS d.o.o. iz Brezja za postrojenje Sunčana elektrana 

Brezje. 

Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz 

postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju odobren je trgovačkom društvu 

MALA HIDROELEKTRANA PLETERNICA d.o.o. iz Pleternice za postrojenje Mala 

hidroelektrana Pleternica na rijeci Orljavi, a trgovačkom društvu 3RZ d.o.o. iz Kostrene odobrena je 

izmjena Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije zbog povećanja 

snage elektrane. 


