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Priopćenje za javnost s 3. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije dalo je suglasnost Hrvatskom operatoru 

tržišta energije d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, iz Zagreba, na Prijedlog 

Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina. Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici 

HERA-e. 

Upravno vijeće dalo je i suglasnost na sljedeće obrasce tipskih ugovora o reguliranju međusobnih 

odnosa na tržištu plina Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. i to na: 

- Obrazac ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine na tržištu 

plina, 

- Obrazac ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s ponuditeljem energije uravnoteženja na 

godišnjoj razini na tržištu plina (za razdoblje do 31. ožujka 2014.) i 

- Obrazac ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s operatorom transportnog sustava. 

Ova Odluka bit će objavljena na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Odobren je zahtjev trgovačkog društva SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina, 

iz Slavonskog Broda za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije. Umjesto nositelja projekta trgovačkog društva SLAVONIJA drvna industrija, 

proizvodnja, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o., iz Slavonskog Broda, označava se trgovačko društvo 

SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina, iz Slavonskog Broda. 

Trgovačkom društvu AMNIS ANERGIJA d.o.o. za usluge, iz Zagreba, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. Istom trgovačkom društvu odobren 

je i Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz 

postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju, za postrojenje pod nazivom 

Fotonaponska elektrana Barban. 

Odobren je i Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkom društvu 

PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o. za istraživanje i razvoj i ostale poslovne djelatnosti, za 

postrojenje pod nazivom Fotonaponska elektrana Bios Osijek 1. 

Upravno vijeće odbilo je Zahtjev operatera distribucijskog sustava MEĐIMURJE PLINA d.o.o., iz 

Čakovca za davanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika nestandardnih usluga za regulacijsko razdoblje 

2014.-2016., kao i Zahtjev opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge MEĐIMURJE PLINA d.o.o., 

iz Čakovca za davanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika nestandardnih usluga za regulacijsko 

razdoblje 2014.-2016. Obje odluke bit će objavljene na internetskoj stranici HERA-e. 

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

usklađenosti neovisnog operatora prijenosa. Ova Odluka bit će objavljena na internetskoj stranici 

HERA-e. 

Upravno vijeće odgodilo je donošenje Odluke o davanju suglasnosti energetskom subjektu Hrvatski 

operator prijenosnog sustava d.o.o., iz Zagreba, na Godišnji investicijski plan prijenosne mreže za 

2014. godinu. 


