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Priopćenje za javnost s 20. sjednice Upravnoga vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće utvrdilo je Prijedlog Odluke o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze izrade 

analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja 

se koristi kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije. O 

prijedlogu ove Odluke provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 

dana, a Prijedlog Odluke bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e. 

Upravno vijeće utvrdilo je i: 

- Prijedlog Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije. Javno 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bit će provedeno u trajanju od 8. studenoga do 8. prosinca 

2013., a Prijedlog Metodologije bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e, 

- Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. Javno 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provest će se od 8. studenoga do 8. prosinca 2013., a 

Prijedlog Metodologije bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e te 

- Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije. 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provest će se od 8. studenoga do 8. prosinca 2013., 

a Prijedlog Metodologije bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e. 

Na sjednici je dano Mišljenje na Prijedlog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz 

obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Ovo Mišljenje dostavit će se Ministarstvu gospodarstva. 

Upravno vijeće dalo je suglasnost na prijedlog Ugovora o okvirnom revolving depozitu između 

Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., iz Zagreba i Hrvatske elektroprivrede d.d., iz Zagreba 

te prethodnu suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i 

korištenju prekograničnih kapaciteta Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., iz Zagreba. 

Odobren je zahtjev i izdano rješenje o određivanju zatvorenog distribucijskog sustava trgovačkom 

društvu KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom, iz Sirača, a 

energetskom subjektu DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, iz Dugog Sela, produžena je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu 

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, iz Đurđevca. 

Produženje dozvole za energetsku djelatnost distribucije plina dobili su: energetski subjekt 

ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, iz Zaboka; energetski subjekt 

PLIN-PROJEKT d.o.o. za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, iz Nove Gradiške; 

ELEKTROMETAL - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., iz Bjelovara i energetski subjekt 

KOMUNALIJE -PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, iz Đurđevca. 

Energetskom subjektu PRIRODNI PLIN d.o.o. za dobavu i opskrbu plinom, iz Zagreba, izdana je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovanja, posredovanja i zastupanja na tržištu energije, 

a trgovačkom društvu RIJEKA TRANS d.o.o., iz Rijeke izdana je dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti na veliko naftnim derivatima. 

Upravno vijeće je izdalo sedam rješenja o obavljanju energetske djelatnosti trgovine električnom 

energijom. Rješenja su dobili: EFT HRVATSKA d.o.o., iz Zagreba, EZPADA d.o.o., iz Zagreba, 



HSE Adria d.o.o., iz Zagreba, RUDNAP energija d.o.o., iz Zagreba, TLM Tvornica lakih metala d.d., 

iz Šibenika, GEN-I Zagreb, iz Zagreba i HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., iz Zagreba. 

Izdano je i osam rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Rješenja su 

dobili: trgovačko društvo COMPROM PLUS d.o.o., iz Varaždina, za postrojenje Sunčana elektrana 

Comprom plus; Srednja strukovna škola Vinkovci, za postrojenje Sunčana elektrana Srednja 

strukovna škola Vinkovci; trgovačko društvo GeoTop d.o.o., iz Štefaneca, za postrojenje Sunčana 

elektrana GeoTop; trgovačko društvo BERKO d.o.o., iz Čakovca, za postrojenje Sunčana elektrane 

Berko Belica I i Berko Belica II, kao i Sunčane elektrane Berko Kotoriba I i Berko Kotoriba II te 

Robert Zadravec iz Macinca, za Sunčanu elektranu Zadravec. 

Trgovačkom društvo GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.d., iz Varaždina, 

izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. 

Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije dobili su: 

Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet, za postrojenje Fotonaponska elektrana RITEH-1; Josip Čvek, 

vlasnik obrta ČVEK, iz Viškovaca, za postrojenje Sunčana elektrana JOSIP 2 te Dalibor Vrček, 

vlasnik obrta OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO VRČEK, iz Črneca 

Biškupečkog, za postrojenje Bioplinska elektrana. 

Odbijen je zahtjev za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje Sunčana elektrana OBIK 120 kW, trgovačkom društvu OBIK 

ZELINA d.o.o., iz Svetog Ivana Zeline. 


