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Priopćenje za javnost s 21. sjednice Upravnoga Vijeća 

 

Na 21. sjednici Upravnoga vijeća HERA-e utvrđen je Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa 

tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. O prijedlogu Metodologije 

provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 29. studenoga do 14. 

prosinca 2013. Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom i zajamčenu opskrbu bit će objavljen na internetskoj stranci HERA-e. 

Utvrđen je i Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, 

distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. O prijedlogu Metodologije 

provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 29. studenoga do 14. 

prosinca 2013. Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, 

distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom bit će objavljen na internetskim 

stranicama HERA-e. 

Upravno vijeće donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 

2013. godinu te Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu. Ove odluke će biti objavljene na 

internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Upravno vijeće dalo je mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, s 

konačnim prijedlogom Zakona. Mišljenje će se dostaviti Ministarstvu gospodarstva i bit će objavljeno 

na internetskoj stranici HERA-e. Utvrđen je i Prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom. O Prijedlogu 

općih uvjeta provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 29. studenoga 

do 14. prosinca 2013., a Prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom bit će objavljen na internetskoj 

stranici HERA-e. 

Energetskom subjektu TERMOPLIN d.d., iz Varaždina izdana su tri rješenja o prestanku važenja 

dozvola, i to: za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje, energetske djelatnosti distribucije i 

energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom. Rješenja će biti objavljena na internetskoj 

stranici HERA-e. 

Na sjednici Upravnoga vijeća produžene su i dvije dozvole za obavljanje energetske djelatnosti 

distribucije plina, i to: energetskom subjektu ZELINA-PLINU d.o.o. za distribuciju plina, iz Svetog 

Ivana Zeline, i MOSLAVINA PLINU d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina iz Kutine. 

Energetskom subjektu ENERGOSPEKTAR d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju, iz Zagreba, 

produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima. 

Energetskom subjektu LUKOS ENERGIJA d.o.o., iz Rijeke, produžena je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine plinom, a energetskom subjektu PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA 

d.o.o. za skladištenje plina, iz Zagreba, produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

skladištenja plina. Trgovačkom društvu RWE energija d.o.o. za opskrbu energijom, iz Zagreba, 

izdana je dozvola za energetsku djelatnost opskrbe plinom. 

Upravno vijeće dalo je Mišljenje na Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za 

proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Ovo Mišljenje dostavit 

će se Ministarstvu gospodarstva, a izreka Mišljenja bit će objavljena na internetskoj stranici HERA-

e. 



Upravno vijeće dalo je i suglasnost na prijedlog Ugovora o priključenju broj 32/13 kojega je 

energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. iz Zagreba dostavio HERA-i. Odluka 

će biti objavljena na internetskoj stranici HERA-e. 

Izdane su dvije dozvole za energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom, i to: energetskom 

subjektu ENERGY DELIVERY SOLUTION d.o.o. za trgovinu i usluge, iz Zagreba, i trgovačkom 

društvu DANSKE COMMODITIES d.o.o. za trgovinu električnom energijom i plinom iz Zagreba. 

Odobrena su tri zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju, i to: USLUŽNO-

PROIZVODNOM TRGOVAČKOM OBRTU "MISTEKS", iz Vukovara, trgovačkom društvu 

OSATINA GRUPA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge u poljoprivredi, iz Semeljaca, te 

trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o. za javni prijevoz, opskrbu vodom, 

održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama iz 

Zagreba. Trgovačkom društvu GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, iz Zagreba, produženo je 

Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. 

Upravno vijeće odobrilo je i 11 zahtjeva za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa 

povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i 

kogeneraciju, i to: vlasniku obrta za poljoprivredu DURUS, iz Novog Čeminca, za tri postrojenja: 

Sunčanu elektranu Durus, Sunčanu elektranu Krčevina 1 i Sunčanu elektranu Krčevina 2; trgovačkom 

društvu SUNSTROOM INVESTICIJE d.o.o. za projektiranje i izgradnju postrojenja za proizvodnju 

energije iz bioobnovljivih izvora, iz Splita, za tri postrojenja: Sunčanu elektranu Ružica, Sunčanu 

elektranu Barbara i Sunčanu elektranu Katarina; trgovačkom društvu SOLAR ART d.o.o. za 

proizvodnju električne energije i usluge, iz Splita, za dva postrojenja: Sunčanu elektranu Kolan 1 i 

Sunčanu elektranu Kolan 2; trgovačkom društvu BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, iz Crnca, za postrojenje pod nazivom Elektrana na bioplin Crnac 1; trgovačkom 

društvu ORANTUS d.o.o. za građenje i usluge, iz Stankovaca, za postrojenje pod nazivom 

Fotonaponska elektrana Novi Stankovci - Zona A3 i trgovačkom društvu C.E.N.S.U.R. -ZRMANJA, 

proizvodnja i distribucija električne energije iz obnovljivih izvora d.o.o., iz Obrovca, za postrojenje 

pod nazivom Kompleks male vjetroelektrane Jasenice (radni naziv Jasenice I i Jasenice II). 


