
31. srpnja 2013. 
 
 
Priopćenje za javnost s 15. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 
 
Na 15. sjednici Upravnoga vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) donesena je 
Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata. Ovom 
Odlukom utvrđen je način i postupak vođenja razdvojenog računovodstva, pravila razdvojenog 
praćenja poslovnih događaja te su utvrđena pravila za posebno i odvojeno vođenje poslovnih knjiga, 
razdvajanje računa, imovine, obveza, prihoda i rashoda, kao i forma, sadržaj i dostava financijskih 
izvještaja energetskih subjekata za potrebe regulacije energetskih djelatnosti. Savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću o prijedlogu ove Odluke trajalo je od 14. svibnja do 14. lipnja 2013. 
 
Energetskom subjektu ELEKTROMETAL d.d. za izvođenje instalatersko-montažerskih radova, 
proizvodnju vatrootpornih elemenata, distribuciju plina te inženjering izgradnju investicijskih 
objekata iz Bjelovara, trajno je oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. 
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o, od 1. kolovoza 2013. započinje s obavljanjem 
energetske djelatnosti opskrbe plinom kupaca koje je opskrbljivao ELEKTROMETAL d.d. 
 
Upravno vijeće donijelo je i Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, 
nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a koje je okončano 14. srpnja 2013. 
Utvrđen je i Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava o kojem će se provesti 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 1. kolovoza do 1. listopada 2013., u skladu 
sa Zakonom o tržištu plina. Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava objavit će se 
na internetskoj stranici HERA-e. 
Upravno vijeće utvrdilo je i Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu 
električnom energijom u okviru univerzalne usluge, o kojem će također biti provedeno 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje će trajati do 02. rujna 2013. Prijedlog Metodologije 
za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge 
objavit će e na internetskoj stranici HERA-e. 
Donesena je Odluka o odbijanju iznosa tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih 
djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom prema zahtjevu podnesenom 
od strane energetskog subjekta PLIN VTC d.o.o., iz Virovitice te je donijeta Odluka o iznosu tarifnih 
stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe 
toplinskom energijom za energetski subjekt PLIN VTC d.o.o. Ova Odluka objavit će se u Narodnim 
novinama, a stupa na snagu 1. rujna 2013. 
Trgovačkom društvu GEN-I Zagreb, d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, iz Zagreba, izdana 
je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom na razdoblje od tri godine, a 
trgovačkom društvu CRODUX PLIN d.o.o. iz Zagreba, izdana je dozvola za obavljanje energetske 
djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima na razdoblje od tri godine. Trgovačkom društvu 
ENERGIJA GRADEC d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom, iz Zagreba, 
dana je prethodna suglasnost za promjenu tehničko-tehnoloških značajki i uvjeta korištenja 
Bioplinskog postrojenja Gradec, a trgovačkom društvu OŠTRA STINA d.o.o. iz Zagreba, izdano je 
rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje 
Vjetroelektrana ST1-1. 
Na sjednici Upravnog vijeća doneseno je dopunsko rješenje na zahtjev trgovačkog društva TLM TVP 
d.d. i trgovačkog društva TLM TPP d.o.o. iz Šibenika, na način da se Rješenje HERA-e od 6. ožujka 
2012. dopunjuje u točki 4. Rješenja. 
 



Upravno vijeće donijelo je i Odluku o odbijanju tarifnih stavki za transport plina prema Metodologiji 
utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina temeljem zahtjeva energetskog subjekta 
PLINACRO d.o.o., iz Zagreba te donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za 
energetski subjekt PLINACRO d.o.o., prema navedenoj Metodologiji. Ova Odluka objavit će se u 
Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. 
Utvrđen je i Prijedlog Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije. Prijedlog Statuta HERA-e 
bit će upućen Vladi Republike Hrvatske u postupak davanja prethodne suglasnosti. 
Prijedlog Tarifne metodologije za prijenos električne energije i Prijedlog Tarifne metodologije za 
distribuciju električne energije skinuti su s dnevnog reda. 


