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Priopćenje za javnost s 16. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Na 16. sjednici Upravnog vijeća donesena je Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski 

ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Ova Odluka bit će objavljena u "Narodnim 

novinama." 

Upravno vijeće je prihvatilo zahtjev energetskog subjekta EVN Croatia Plin d.o.o., iz Zagreba, za 

određivanje naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u 

distribucijskom sustavu. 

Nadalje, Upravno vijeće je utvrdilo naknadu za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje 

tehničkih uvjeta u distribucijsko sustavu energetskom subjektu PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove 

Gradiške te donijelo tri odluke o odbijanju zahtjeva za određivanje naknade za priključenje u dijelu 

troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu energetskog subjekta 

ENERGO d.o.o., iz Rijeke, PLINARE d.o.o., iz Pule i PRVOG PLINARSKOG DRUŠTVA d.o.o., 

iz Vukovara. 

PRVOM PLINARSKOM DRUŠTVU - OPSKRBA KUĆANSTVA d.o.o., iz Vukovara te PRVOM 

PLINARSKOM DRUŠTVU - OPSKRBA POSLOVNIH KORISNIKA d.o.o., iz Vukovara, izdane 

su dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. Trgovačkom društvu HODAK d.o.o., 

iz Bjelovara, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim 

derivatima. 

Na temelju obavljenog nadzora nad radom energetskog subjekta RWE Energija d.o.o., iz Zagreba, 

Upravno vijeće je donijelo Mišljenje o provedenom nadzoru. Naloženo je energetskom subjektu RWE 

Energija d.o.o. da najkasnije do 15. siječnja 2015. i do 15. srpnja 2015. za prethodno razdoblje od 

šest mjeseci dostavi HERA-i podatke o broju raskinutih ugovora s krajnjim kupcima, uz navođenje 

razloga raskidanja ugovora, što uključuje i raskide ugovora zbog prigovara krajnjih kupaca za rad 

prodajnih zastupnika na terenu. 

Na temelju obavljenog nadzora nad radom energetskog subjekta HEP - Operator distribucijskog 

sustava d.o.o., iz Zagreba, Upravno vijeće naložilo je navedenom energetskom subjektu da bez 

odlaganja započne pregovore sa zainteresiranim opskrbljivačima električnom energijom radi 

sklapanja ugovora o međusobnim odnosima kojima bi regulirali izdavanje jedinstvenog računa za 

električnu energiju i korištenje mreže. Energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava 

d.o.o., dužan je u roku od 15 dana od primitka Mišljenja Agencije obavijestiti HERA-u o početku i 

očekivanom trajanju pregovora. 

Upravno vijeće nije dalo suglasnost Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., iz Zagreba, na 

sljedeće prijedloge ugovora: 

- Ugovor o osiguravanju rezerve sekundarne regulacije za razdoblje od 1.7.2014. do 

31.12.2014., 

- Ugovor o osiguravanju rezerve tercijarne regulacije za sigurnost sustava za razdoblje od 

1.7.2014. do 31.12.2014., 

- Ugovor o osiguravanju rezerve tercijarne regulacije za uravnoteženje sustava za razdoblje od 

1.7.2014. do 31.12.2014., 

- Ugovor o pružanju kompezatorskog rada RHE Velebit za razdoblje od 1.7.2014. do 

31.12.2014., 

- Ugovor o pružanju usluge crnog starta za razdoblje od 1.7.2014. do 31.12.2014. i 

- Ugovor o pružanju usluge otočnog pogona za razdoblje od 1.7.2014. do 31.12.2014. 

HEP -Operatoru distribucijskog sustava d.o.o., iz Zagreba dana je prethodna suglasnost na Godišnje 

izvješće o praćenju gubitaka u distribucijskoj mreži i godišnjoj analizi gubitaka, kao i planiraju 

gubitaka radi nabave za 2013. Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o, iz Zagreba dana je 



prethodna suglasnost na prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže (2014. -

2023.). 

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

električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju Ankici Leko, 

nositeljici seljačkog gospodarstva ili poljoprivrednog gospodarstva - LEKO ANKICA, iz Osijeka, za 

postrojenje pod nazivom solarna elektrana LEKO 1. 

Upravno vijeće donijelo je i Odluku o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva 

energetskih subjekata. Odluka će biti objavljena u "Narodnim novinama". 

Trgovačkom društvu RP GLOBAL DANILO d.o.o, 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 postrojenja pod nazivom: Vjetroelektrana 

Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh. 


