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Priopćenje za javnost s 6. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 
 

 

Na šestoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) dano je 

pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjene Cjenika za nestandardne usluge operatora distribucijskog 

sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. iz Čakovca za 2013. godinu. 

 

Nestandardne usluge su prema Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom sve usluge koje nisu 

sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama za energetsku 

djelatnost distribucije plina i plaćaju se prema posebnom cjeniku kojeg donosi svaki operator 

distribucijskog sustava uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje HERA-e. 

 

Tako će, u skladu s njihovim prijedlogom, MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. od 15. travnja 2013. 

primjenjivati nove cijene dijela svojih nestandardnih usluga. Smanjit će cijene sedam grupa 

nestandardnih usluga. Među njima su montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme što 

će po izmijenjenom Cjeniku za pojedine veličine plinomjera biti jeftinije i do 50 posto, a značajno 

će se smanjiti i cijena ispitivanja instalacije za poduzetništvo, kao i cijena obustave i nastavka 

isporuke plina. Istodobno će se povećati cijene dvije nestandardne usluge, dok će iznosi ostalih 

ostati nepromijenjeni. 

 

HERA ima obvezu izrade nove metodologije za utvrđivanje cijene nestandardnih usluga čija se 

primjena očekuje od početka 2014. godine. Kod njene izrade uzet će se u obzir mogućnost primjene 

ovako smanjenih cijena usluga i za druga distribucijska područja. Također napominjemo da svi 

operatori distribucijskog sustava mogu samostalno HERA-i predložiti izmijene cijena nestandardnih 

usluga koje su u primjeni u 2013. godini. 

 

Upravno vijeće HERA-e dalo je mišljenje i na Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o uvjetima 

za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu. 

Operatoru sustava skladišta plina Podzemno skladište plina d.o.o. iz Zagreba odobreno je do 31. 

ožujka 2014. izuzeće od obveze objavljivanja podataka propisanih člankom 25. stavkom 1., 2. i 3. 

Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina o rezerviranom i slobodnom radnom volumenu 

sustava skladišta plina. Za preostale podatke o sustavu skladišta plina nije odobreno izuzeće od 

obveze objavljivanja i ažuriranja podataka. 

 

Upravno vijeće je odbilo zahtjev trgovačkog društva NEOPROM d.o.o. iz Ičića za izdavanje 

dozvole za obavljanje energetske djelatnosti transporta nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim 

vozilom. 

 

Odobren je Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva 

KLASA d.o.o. iz Varaždina za postrojenje Sunčana elektrana Klasa. 

 

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: 

Darku Valeku iz Grubišnog Polja koji namjerava izgraditi postrojenje Sunčana elektrana Valek, 

trgovačkom društvu STRATEŠKI PLAN - ENERGETSKI PROJEKTI d.o.o. iz Zagreba koje 

namjerava izgraditi Kogeneracijsko postrojenje Županja i trgovačkom društvu PANA ENERGY 

d.o.o. iz Čakovca koje namjerava izgraditi Kogeneracijsko postrojenje Pana I. 


