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Priopćenje za javnost s 22. sjednice Upravnoga Vijeća 

 

Upravno vijeće HERA-e, na svojoj 22. sjednici je donijelo Odluku o postupku provjere kriterija za 

izuzeće od obveze izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne 

i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne 

električne energije. Na sjednici je utvrđen i Prijedlog Mrežnih pravila za distribuciju toplinske 

energije. O Prijedlogu Mrežnih pravila bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e, a o istom će 

se provesti i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u razdoblju od 13. prosinca 2013. do 

13. siječnja 2014. 

Utvrđen je i Prijedlog Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom, o kojem će se također provesti 

javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u razdoblju od 13. prosinca 2013. do 13. prosinca 

2014. godine. Prijedlog općih uvjeta bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e. 

Upravno vijeće dalo je i Mišljenje na Prijedlog Uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju 

za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju 

toplinske energije. Mišljenje će se dostaviti Ministarstvu gospodarstva. 

Utvrđen je i Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za transport plina. 

O Prijedlogu će biti provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a Prijedlog će biti 

objavljen na internetskoj stranici HERA-e. Nadalje, dano je Mišljenje na zahtjev Županijske 

skupštine Virovitičko-podravske županije, u postupku davanja koncesije za distribuciju plina na 

području te županije. Mišljenje će se dostaviti Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije. 

Upravno vijeće dalo je i Mišljenje na nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

trgovini, s konačnim prijedlogom Zakona te Mišljenje na Prijedlog Odluke o načinu operativne 

provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom 

vlasništvu Republike Hrvatske. Trgovačkom društvu MET Croatia Energy Trade d.o.o. za trgovinu i 

usluge, iz Zagreba izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., iz Zagreba dana je suglasnost na Godišnji plan 

gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži za 2014. godinu, kao i suglasnost na prijedlog 

Ugovora o isporuci električne energije za pokriće gubitaka za 2014. godinu. 

Odobren je zahtjev trgovačkog društva SOLARNI PROJEKTI d.o.o. za inženjering i ostale usluge, 

iz Osijeka, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije. 

Upravno vijeće odobrilo je i osam Zahtjeva za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa 

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

kogeneraciju i to: trgovačkom društvu NAJAM ZA VAS d.o.o. za trgovinu i usluge, iz Zagreba, za 

postrojenje pod nazivom Mala protočna hidroelektrana na rijeci Glini; trgovačkom društvu ENERGY 

9 d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, iz Slatine, za postrojenje pod nazivom ENERGY 9; trgovačko 

društvo DALEKOVOD PROFESSIO d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, 

upravljanje i usluge, iz Zagreba, za postrojenje pod nazivom Vjetroelektrana Voštane; trgovačkom 

društvu SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., za proizvodnju i usluge, iz Jesenica za 

postrojenja pod nazivom Bukovica 1, Bukovica 2, Bukovica 3, Bukovica 4 i Bukovica 5. 

Na sjednici Upravnog vijeća donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji 

i sistematizaciji radnih mjesta HERA-e. 


