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23. studenoga 2015. 

 

Priopćenje s 23. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na svojoj 23. sjednici donijelo je Izmjene 

Općih uvjeta za isporuku toplinske energije, a koje će biti objavljene u "Narodnim novinama". 

 

Trgovačkom društvu SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o. za usluge, iz Zagreba, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije te dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti opskrbe toplinskom energijom. Energetskom subjektu SELAN d.o.o. za građevinarstvo, 

proizvodnju i opskrbu električnom energijom, iz Senja, produžena je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti proizvodnje električne energije, a trgovačkom društvu TEKONET d.o.o. za 

telekomunikaciju i tehniku i usluge, iz Zagreba, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

proizvodnje električne energije. 

 

Upravno vijeće dalo je prethodnu suglasnost Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., iz 

Zagreba, na: 

- prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama 

CEE regije te na hrvatsko-mađarskoj i hrvatsko-slovenskoj granici, a koje 

- prijedlog Pravilnika za zajedničku godišnju i zajedničke mjesečne dražbe za dodjelu prekograničnih 

prijenosnih kapaciteta za 2016. između regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava 

d.o.o. i JP Elektromreže Srbije, 

- prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između 

regulacijskih područja JP Elektromreža Srbije i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

- prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između 

regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i JP Elektromreže Srbije za 2016. 

godinu, 

- prijedlog Pravila za zajedničke unutardnevne dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta između 

regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i ELES d.o.o. i 

- prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između 

regulacijskih područja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i Nezavisni operator sistema u 

Bosni i Hercegovini za 2016. godinu. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., iz Zagreba, dana je i prethodna suglasnost na 

prijedlog Izvješća o gubicima u prijenosnoj mreži za 2014. godinu. 

 

Odobren je zahtjev trgovačkog društva SAVA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz Stare 

Gradiške, za izmjenu dijela koji se odnosi na grupu i planiranu snagu postrojenja iz Prethodnog 

rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. 

Odobren je zahtjev trgovačkog društva GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, iz Zagreba, za 

izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije u dijelu 

koji se odnosi na naziv i planiranu snagu postrojenja. 

 

Odobreno je pet zahtjeva za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije, i to: 

- trgovačkom društvu KAPTOL-GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz Zagreba, za 

postrojenje naziva "Mala hidroelektrana Letaj", 

- trgovačkom društvu VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o. za trgovinu i usluge, iz Šibenika, za 

postrojenje pod nazivom "Vjetroelektrana Glunča", 

- trgovačkom društvu ORKAN ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turističku 

agencije i usluge, iz Medulina, za Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu Tršće 1 MW, 

- Daliboru Vrčeku, vlasniku obrta OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO 

VRČEK, iz Črneca Biškupečkog, za postrojenje pod nazivom Bioplinska elektrana i 
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- trgovačkom društvu SOLIDA NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge, iz 

Varaždina, za postrojenje pod nazivom "Sunčana elektrana Konjščina IV". 

Trgovačkom društvu Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom 

energijom, iz Zagreba, odobren je zahtjev za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Umjesto dosadašnjeg nositelja projekta 

AGROKOR ENERGIJA d.o.o. iz Zagreba, nositelja projekta je trgovačko društvo Energija Gradec. 

Na snazi ostaje Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, 

izdano na zahtjev trgovačkog društva BIOEL d.o.o. za proizvodnju električne energije iz obnovljivih 

izvora energije - uz izmjenu koja se odnosi samo na registarski broj. 

 

Upravno vijeće odobrilo je i 13 zahtjeva za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa 

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

Kogeneracija, i to: 

- trgovačkom društvu A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., iz Darde, koje namjerava izgraditi 

postrojenje pod nazivom "Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica, 

- trgovačkom društvu ZELOVO d.o.o. za usluge, iz Zagreba, koje namjerava izgraditi postrojenje pod 

nazivom "Vjetroelektrana ST3-1/2, 

- trgovačkom društvu BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih 

objekata i građevinarstvo d.o.o., iz Virovitice, koje namjerava izgraditi postrojenje pod nazivom 

Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana", 

- trgovačkom društvu AGER GAMA d.o.o. za usluge, iz Osijeka, koje namjerava izgraditi postrojenje 

pod nazivom Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase 

elektrana "Ager Gama", 

- trgovačkom društvu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., iz Zagreba, koje namjerava 

izgraditi postrojenje pod nazivom Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 

3MWe/10MWt, 

- trgovačkom društvu AGNER d.o.o., iz Vukovara, koje namjerava izgraditi postrojenje pod nazivom 

Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase "Agner", 

- trgovačkom društvu BRANA DAR d.o.o. za proizvodnju električne energije, trgovinu i usluge, iz 

Daruvara, koje namjerava izgraditi postrojenje pod nazivom Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 

1", 

- Leko Ankici, nositeljici seljačkog ili poljoprivrednog gospodarstva - LEKO ANKICA, iz Osijeka, 

koje namjerava izgraditi postrojenje pod nazivom Solarna elektrana Leko 1, 

- trgovačkom društvu BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC trgovačko društvo za proizvodnju 

električne energije i bioplina d.o.o., iz Svetog Petra Orehoveca, koje namjerava izgraditi postrojenje 

pod nazivom Bioplinska elektrana Orehovec, 

- trgovačkom društvu NTC GAJ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz Bjelovara koje namjerava 

izgraditi postrojenje pod nazivom Bioplinsko postrojenje "Gaj", 

- trgovačkom društvu SENSE ESCO BELIŠĆE 2 d.o.o. za proizvodnju električne energije, iz 

Zagreba, koje namjerava izgraditi postrojenje pod nazivom Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje 

na biomasu Belišće 2, 

- trgovačkom društvu MAKSIM TRADE ENERGIJEA d.o.o. za energetske djelatnosti, iz Žakanja, 

za koje namjerava izgraditi postrojenje pod nazivom Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 

1MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE i 

- trgovačkom društvu PCC BIOMASA KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, iz 

Zagreba, koje namjerava izgraditi postrojenje pod nazivom Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac. 

 

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

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

i to: 

- trgovačkom društvu TEKONET d.o.o. za telekomunikacijsku tehniku i usluge, iz Zagreba, za 

postrojenje pod nazivom "MHE ILOVAC - pilot projekt", 
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- trgovačkom društvu SENEGA d.o.o. za gradnju, trgovinu i usluge, iz Stankovaca, za postrojenje 

pod nazivom "Fotonaponska elektrana Stankovci" te 

- trgovačkom društvu SERVICE 6 ENGINEERING INDUSTRY d.o.o. za proizvodnju usluge i 

trgovinu, iz Malinske, za postrojenje pod nazivom "Kogeneracijsko postrojenje 60kW i sušare - ZRK. 


