
1/1 

29. lipnja 2015. 

 
Priopćenje s 15. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije dalo je Ministarstvu gospodarstva Mišljenje 

na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije.  

 

Trgovačkom društvu SIZIM BIO-NERG d.o.o. za proizvodnju električne energije, iz Velikog Otoka, 

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

električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju, za postrojenje 

pod nazivom: BP "SIZIM BIO-NERG".  

 

Trgovačkom društvu ELCO SOLAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz Đakova, odobren je 

Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz 

postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju, za postrojenje pod nazivom 

Sunčana elektrana ELCO 1.  

 

Energetskom subjektu RUDNAP energija d.o.o. za trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu 

energije, iz Zagreba, na vlastiti zahtjev, prestale su važiti: dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

trgovine električnom energijom i dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom 

energijom. 

 

Upravno vijeće odbacilo je Zahtjev trgovačkog društva KAMEN SIRAČ d.o.o. za proizvodnju i 

promet građevnim materijalom, iz Sirača, za ukidanje rješenja o određivanju zatvorenog 

distribucijskom sustava, a zbog nepostojanja pretpostavki za vođenje postupka. 

 

Trgovačkom društvu ETRADEX proizvodnja i trgovina d.o.o., iz Pićana izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata. 

 

Energetskom subjektu GRADSKA TOPLANA d.o.o., iz Karlovca, produžena je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom. 

 

Energetskom subjektu PROENERGY d.o.o. za proizvodnju električne energije, iz Zagreba, 

produžene su dvije dozvole i to: za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom 

i energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. 

 

Upravno vijeće dalo je suglasnost za prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom za razdoblje 

od jedne godine, Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. iz Zagreba.  

 

Upravno vijeće donijelo je Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu 

i Izvješće o ostvarivanju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2014. godinu te 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

 

Točka pod rednim brojem 5 brisana je s dnevnog reda sjednice.   

 


