
12. lipnja 2014. 

 

Priopćenje za javnost s 13. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Na 13. sjednici Upravnog vijeća dana je suglasnost na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina Hrvatskom 

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

Upravno vijeće utvrdilo je iznose tarifnih stavki za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava 

d.o.o., iz Zagreba, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014., a sukladno Metodologiji za određivanje 

iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim 

novinama", a stupa na snagu 1. srpnja 2014. 

Nadalje, Upravno vijeće dalo je Ministarstvu gospodarstva Mišljenje na Nacrt Plana intervencije o mjerama 

zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske te utvrdilo Prijedlog Odluke o načinu i postupku vođenja 

razdvojenog računovodstava energetskih subjekata. O Prijedlogu Odluke provest će se javno savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću u trajanju od 14 dana, a Prijedlog Odluke bit će objavljen na internetskoj stranici 

HERA-e.  

Energetskom subjektu PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.d., iz Zagreba, produžena je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti distribucije plina, a energetskom subjektu INI-INDUSTRIJI NAFTE d.d., iz Zagreba, 

produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. Trgovačkom društvu GAS OIL 

RIJEKA d.o.o. za prodaju naftnih derivata, iz Kastva, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom.  

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

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

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

nazivom Kogeneracija Tomašinci 1MW+1MW te Srećku Mohariću, iz Dragoslavec Sela, za postrojenje pod 

nazivom Sunčana elektrana Moharić. 

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

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju Ljiljane Šoch, iz Ratkovca, za 

postrojenje pod nazivom Mala hidroelektrana Orljava 8. 

S dnevnog reda 13. sjednice skinute su 2. i 12. točka. 


