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Priopćenje za javnost s 26. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 26. sjednici donijelo je Uputu za 

postupanje u postupku registracije sudionika na tržištu u CEREMP (Središnji europski registar 

sudionika na tržištu energije).  

Nadalje, Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., iz Zagreba, Upravno vijeće dalo je 

tri suglasnosti, i to: suglasnost na prijedlog Ugovora o isporuci električne energije za pokriće 

gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblje siječanj-prosinac 2015., suglasnost na prijedlog 

Okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 

razdoblje siječanj-prosinac 2015. te suglasnost na prijedlog Okvirnog ugovora o kupoprodaji 

električne energije za potrebe kompenzacijskog programa za razdoblje siječanj-prosinac 2015. 

Trgovačkom društvu AGROKOR-ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu 

električnom energijom, iz Zagreba odobrena su dva zahtjeva za izdavanje prethodnog rješenja 

o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste 

obnovljive izvore energije i kogeneraciju, i to za postrojenja pod nazivom: Bioplinsko 

postrojenje OVČARA i Bioplinsko postrojenje POPOVAC.  

Upravno vijeće donijelo je i Mišljenje o provedenom nadzoru nad HRVATSKIM 

OPERATOROM TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., iz Zagreba, u postupcima pokrenutim povodom 

zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz sunčanih elektrana. Hrvatski 

operator tržišta energije d.o.o. treba u cilju veće razvidnosti u svome radu kao i bolje 

komunikacije sa zainteresiranim stranama osigurati da su objave na njegovim internetskim 

stranicama jasno datirane kao i mogućnost pregleda starih objava. 

Upravno vijeće donijelo je i I. izmjene i dopune Plana nabave te Izmjene i dopune Proračuna 

Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu. 

Točka 2. – Prijedlog Odluke za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. 

i 2016. godinu energetskog subjekta ZAGORSKI METALAC d.o.o., iz Zaboka – odgođena je. 

Točka 3. – Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016. godinu, 

prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016. i točka 4. – Prijedlog odluke o iznosu tarifnih stavki 

za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu, skinute su s dnevnog reda sjednice. 


