
17. siječnja 2014. 

 

Priopćenje za javnost s 1. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Na prvoj sjednici Upravnoga vijeća HERA-e u 2014. godini utvrđen je Prijedlog Metodologije 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina. O Prijedlogu Metodologije provest će se javno 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u razdoblju od 17. siječnja do 1. veljače 2014., a prijedlog 

Metodologije bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e. Utvrđen je i Prijedlog Metodologije 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije. O Prijedlogu Metodologije bit će 

provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u razdoblju od 20. siječnja do 20. veljače 

2014., a Prijedlog Metodologije bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e. 

Upravno vijeće donijelo je i Odluku o iznosu prosječnih cijena radnog sata za pružatelje 

nestandardnih usluga za prvo regulacijsko razdoblje od 2014.-2016. 

Trima energetskim subjektima i to: GRADSKOJ PLINARI KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu 

plinom, iz Krapine; KOMUSU d.o.o. za obavljanje energetskih djelatnosti - u stečaju, iz Donje 

Stubice i BROD-PLINU, d.o.o. za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu 

prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, iz Slavonskoga Broda 

produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina. 

Odobren je zahtjev vlasniku obrta TAMAS, obrta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih 

izvora, iz Domaslovca, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije. 

Upravno vijeće odobrilo je tri 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 FORS d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, iz Širokog polja, 

za postrojenje pod nazivom Sunčana elektrana Fors 1, trgovačkom društvu APRICIS d.o.o. 

proizvodnja, trgovina i usluge, iz Širokog polja za postrojenje pod nazivom Sunčana elektrana Apricis 

1 te trgovačkom društvu PANAGRA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz Osijeka, za 

postrojenje pod nazivom Sunčana elektrana Panagra 3. 

Energetskom subjektu CRODUX PLIN d.o.o. za trgovinu i usluge, iz Zagreba, produžena je dozvola 

za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom. Trgovačkom društvu KLASA 

d.o.o., iz Varaždina, odobrena su tri zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

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

za postrojenja pod nazivom: Sunčana elektrana Klasa II, Sunčana elektrana Klasa III i Sunčana 

elektrana Klasa IV. 

Upravno vijeće dalo je i Mišljenje na Prijedlog Izmjena i dopuna Uredbe o uspostavi sustava jamstva 

podrijetla električne energije. Mišljenje će biti dostavljeno Ministarstvu gospodarstva. 


