
18. rujna 2014. 

 

Priopćenje za javnost s 20. sjednice Upravnoga vijeća 

 

Na 20. sjednici Upravnoga vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), utvrđen je 

Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. O Prijedlogu Mrežnih pravila provest će 

se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 dana. Prijedlog Mrežnih pravila 

plinskog distribucijskog sustava objavit će se na internetskoj stranici HERA-e. 

Upravno vijeće dalo je suglasnost na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina Hrvatskom 

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

Trgovačkom društvu SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o., za prijevoz, iz Knina, izdana je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, a energetskom 

subjektu KOMUS d.o.o. za obavljanje energetske djelatnosti - u stečaju, iz Donje Stubice, na vlastiti 

zahtjev, prestaju važiti dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti distribucije i opskrbe plinom. 

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

i dopuna Programa usklađenosti neovisnog operatora prijenosa. 

Energetskom subjektu GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, iz Zagreba, 

produžena je dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti trgovine električnom energijom. 

Odbačen je Zahtjev trgovačkog društva e-two-energy proizvodnja d.o.o. za trgovanje, posredovanje 

i zastupanje na tržištu energije, iz Zagreba za produženje važenja Prethodnog rješenja o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije, dok je trgovačkom društvu EKO - ENERGIJI 

projektiranje, proizvodnja i trgovina d.o.o., iz Obrovca, odobren Zahtjev za produženje Prethodnog 

rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. 

Odobren su i 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 RELAXO d.o.o. za graditeljstvo i consulting, iz Belog Manastira, za 

postrojenje pod nazivom Bioplinsko postrojenje "Trpinja I" i trgovačkom društvu RENETEH 

OGULIN d.o.o., iz Ogulina, za postrojenje pod nazivom Kogeneracija Ogulin i trgovačkom društvu 

ENERGOSTATIK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz Zagreba, za postrojenje pod nazivom 

Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "Grubišno Polje" 5,0 MWel. 

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

energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkog društva 

MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz Siščana. Navedeno društvo 

obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju 

električne energije pod nazivom Bioplinsko postrojenje Bojana. 

Energetskom subjektu RWE ENERGIJA d.o.o. za opskrbu energijom, iz Zagreba, produžena je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom. 

Mr.sc. Lidija Hočurščak, dipl.oec. imenovana je zamjenicom predsjednika Upravnog vijeća HERA-

e s danom 1. listopada 2014. 

Točka 8. dnevnog reda - Prijedlog Mišljenja o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom 

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., iz Zagreba, skinuta je s dnevnog reda. 

 


