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Priopćenje za javnost s 25. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na svojoj 25. sjednici utvrdilo je Prijedlog 

Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. O Prijedlogu Metodologije 

provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u razdoblju od 11. do 21. siječnja 2015., 

a Prijedlog Metodologije će biti objavljen na internetskoj stranici HERA-e.   

 

Upravno vijeće donijelo je i Mišljenje o provedenom nadzoru nad energetskim subjektom 

JADRANSKI NAFTOVOD d.d., iz Zagreba. Utvrđeno je da je navedeni energetski subjekt u 

razdoblju od 1. siječnja 2012. do 19. veljače 2014. obračunavao uslugu transporta nafte naftovodom 

na način da su primijenjeni iznosi tarifa prelazili gornje iznose tarifa propisane Odlukom o iznosu 

tarifa za transport nafte naftovodom za 2011., pri čemu energetski subjekt nije primjenjivao odredbe 

Tarifnog sustava za transport nafte naftovodom na propisani način.  

 

Upravno vijeće utvrdilo je iznos tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru 

univerzalne usluge za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. iz Zagreba - 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. Tarifne stavke utvrđene su prema Metodologiji za 

određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge.  

Odluka o iznosu navedenih  tarifnih stavki bit će objavljena u "Narodnim novinama", a stupa na snagu 

1. siječnja 2015.  

 

Nadalje, Upravno vijeće utvrdilo je iznos tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom 

za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. iz Zagreba, za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2015. Tarifne stavke utvrđene su  prema Metodologiji za određivanje iznosa 

tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Odluka o iznosu navedenih tarifnih 

stavki bit će objavljena u "Narodnim Novinama", a stupa na snagu 1. siječnja 2015. 

 

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

gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži za 2015. godinu kao i predložene cijene gubitaka 

električne energije. Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava dana je i prethodna suglasnost na 

prijedlog Odluke o imenovanju službenika za usklađenost. 

 

Energetskom subjektu VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o., za proizvodnju energije, iz Šibenika, 

produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, a 

trgovačkom društvu EKO-ENERGIJA projektiranje, proizvodnja i trgovina d.o.o., iz Obrovca, izdana 

je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.  

Energetskom subjektu ENEL TRADE d.o.o. za trgovinu električnom energijom, iz Zagreba, 

produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom, a 

energetskom subjektu ELEKTRO PLUS  d.o.o. za trgovinu i usluge prestala je važiti dozvola za 

energetsku djelatnosti opskrbe električnom energijom, na vlastiti zahtjev.  

 

Upravno vijeće odobrilo je i 12 zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

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

i to: trgovačkom društvu KLASA d.o.o., iz Varaždina, za postrojenja pod nazivom: Sunčana elektrana 

Lepoglava I, Sunčana elektrana Lepoglava II,  

Sunčana elektrana Lepoglava III i Sunčana elektrana Lepoglava IV; trgovačkom društvu JAVA d.o.o. 

za usluge, iz Ivanca, za postrojenja pod nazivom Sunčana elektrana Lepoglava V i Sunčana elektrana 

Java Selnik; trgovačkom društvu SONET d.o.o. za usluge,  

iz Čakovca, za postrojenja pod nazivom Sunčana elektrana Lepoglava VI i Sunčana elektrana Selnik 

Sonet; trgovačkom društvu  EKO - ENERGIJA, projektiranje, proizvodnja i trgovina d.o.o., iz 



Obrovca, za postrojenje pod nazivom vjetroelektrana Zelengrad-Obrovac; Rajku Cmrečnjaku, 

vlasniku obrta VINOGRADARSTVO-PODRUMARSTVO "CMREČNJAK", iz Štrigove za 

postrojenje pod nazivom Sunčana elektrana Cmrečnjak II; trgovačkom društvu PAUK d.o.o. za 

usluge, iz Varaždina, za postrojenje pod nazivom Sunčana elektrana Pauk Kotoriba II te trgovačkom 

društvu AUTO-BLAŽI d.o.o. za trgovinu i usluge, iz Vidovca, za Sunčanu elektranu Auto-Blaži-

Petrijanec I. 

 

Upravno vijeće razriješilo je i članove Savjeta za regulatorne poslove te Savjeta za zaštitu potrošača. 

 


