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Priopćenje za javnost s 11. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Na 11. sjednici Upravnoga vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) prihvaćen je 

zahtjev energetskog subjekta TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, iz Požege, i trgovačkog 

društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti, iz Požege, za prijenos dozvola za 

obavljanje energetskih djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom na trgovačko društvo 

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. 

 
Upravno vijeće utvrdilo je i Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom. O Prijedlogu 

Pravila provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 20. svibnja do 04. lipnja 

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

Upravno vijeće utvrdilo je i Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski 

distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. O Prijedlogu Metodologije provest 

će se javno savjetovanje za zainteresiranom javnošću u razdoblju od 22. svibnja do 05. lipnja 2014., a Prijedlog 

Metodologije bit će objavljen na internetskoj stranici HERA-e. 

Trgovačkom društvu 220V d.o.o., iz Zagreba, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

električnom energijom, a trgovačkom društvu ENERGIE2 d.o.o., iz Zagreba, izdana je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. 

Na sjednici Upravnoga vijeća odobrena su i tri zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju, i to: 

trgovačkom društvu PELET GRUPA d.o.o., za proizvodnju i trgovinu, iz Zagreba, za postrojenje pod nazivom 

Proizvodnja električne energije i kućnog peleta iz biomase, trgovačkom društvu PERANOVIĆ d.o.o., za 

graditeljstvo, trgovinu i usluge, iz Dugog Sela, za postrojenje pod nazivom Mala hidroelektrana Badljevina te 

trgovačkom društvu EKOTOK d.o.o. za građenje, proizvodnju i distribuciju električne energije, iz Draganića, 

za postrojenje pod nazivom Mala hidroelektrana Križančića mlin. 

Odbačen je zahtjev Sanje Ožbolt, vlasnice obrta OBRTNIČKA RADNJA POTOK, iz Čabra, za produženje 

važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, za postrojenje 

pod nazivom Mala hidroelektrana Potok. Odobren je Zahtjev trgovačkog društva SPIN VALIS 

INTERNATIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge, iz Požege, za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju 

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

kogeneraciju za proizvodnju električne energije pod nazivom Projekt SPIN VALIS 1525 kWe. 

Trgovačkom društvu ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., iz Slavonskog Broda, odobren je 

zahtjev za određivanje zatvorenog distribucijskog sustava, od 10. prosinca 2013., čime se plinovod u 

industrijskoj zoni Đuro Đaković određuje zatvorenim distribucijskim sustavom. Trgovačkom društvu 

TRGOVINA I OPSKRBA ENERGENTIMA d.o.o., iz Zagreba, izdana je dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti opskrbe plinom. 


