
23. prosinca 2014. 

 

Priopćenje s 27. sjednice Upravnog vijeća 

 

Upravno vijeće donijelo je Metodologiju utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. 

O Prijedlogu Metodologije provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u razdoblju 

od 11. prosinca do 21. prosinca 2014. Navedena Metodologija stupa na snagu prvoga dana od dana 

objave u "Narodnim novinama". 

 

Upravo vijeće donijelo je i Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava, a nakon provedenog 

javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u razdoblju od 19. rujna do 3. listopada 2014. 

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava stupaju na snagu 1. siječnja 2015.  

 

Donesena je i Odluka kojom se određuju iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski 

subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o., iz Zaboka, za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog 

razdoblja 2014. - 2016. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih 

stavki za distribuciju plina („Narodne novine“, broj 158/13) u dijelu Priloga I. koji se odnosi na 

energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o., iz Zaboka i energetski subjekt KOMUS d.o.o. - u 

stečaju, iz Donje Stubice. Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. 

siječnja 2015. godine. 

Nadalje, donesena je i Odluka kojom se određuju iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. ožujka 

2015. godine. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a objavit će se u „Narodnim 

novinama“. 

Upravno vijeće dalo je suglasnost na Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina operatoru 

sustava skladišta plina PODZEMNOM SKLADIŠTU PLINA d.o.o., iz Zagreba, a energetskom 

subjektu INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., iz Zagreba, produžena je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti proizvodnje prirodnog plina. 

Upravno vijeće donijelo je odluku kojom se utvrđuje Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača 

električnom energijom. O Prijedlogu Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom provest 

će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 24. prosinca 2014. do 24. siječnja 

2015. Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom objavit će se na internetskoj 

stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Osim toga, Upravno vijeće donijelo je odluku kojom se utvrđuje Prijedlog Općih uvjeta za korištenje 

mreže i opskrbu električnom energijom. O Prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu 

električnom energijom provest će se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 24. prosinca 

2014. do 24. siječnja 2015. Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom 

energijom objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

Upravno vijeće odobrilo je Zahtjev za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

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

trgovačkog društva CARPE DIEM d.o.o. za trgovinu i usluge, iz Osijeka,  koje namjerava izgraditi 

postrojenje za proizvodnju električne energije pod nazivom: Kogeneracijsko postrojenje na biomasu 

„Antunovac 1“.  

Trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. za javni prijevoz, opskrbu vodom, 

održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, iz 

Zagreba, odobren je Zahtjev za promjenu tehničko-tehnoloških značajki i/ili uvjeta korištenja 

postrojenja mTEO – MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT.  



Na sjednici Upravnoj vijeća donesen je Proračun Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015. 

godinu. 

Odgođene su tri točke dnevnog reda i to: Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na 

prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava energetskog subjekta Plinacro d.o.o., iz Zagreba, 

Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje suglasnosti na prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina 

energetskog subjekta Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., iz Zagreba te Odluka o donošenju 

Programa rada i razvoja Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2015.  


