
11. ožujka 2016. 

 

Priopćenje s 4. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije dalo je Ministarstvu gospodarstva: 

 Mišljenje na Prijedlog Odluke o cijeni plina po kojoj je proizvođač plina, prirodni plin proizveden na 

području Republike Hrvatske, dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina koji prodaju 

plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe za kupce iz kategorije kućanstvo i 

 Mišljenje na Prijedlog Odluke o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan 

prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo. 

 

Trgovačkom društvu ČEZ, a.s., iz Republike Češke, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

trgovine eklektičnom energijom. 

 

Odbijen je iznos naknade za organiziranje tržišta plina iz Zahtjeva za određivanje iznosa naknade za 

organiziranje tržišta plina energetskog subjekta HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za 

organiziranje tržišta električne energije i plina, iz Zagreba, kako je navedeno: 

 Iznos naknade od 0,1152 kuna/MWh za obračun plina koji je izmjeren na izlazima iz transportnog sustava 

Republike Hrvatske za svaku bilančnu skupinu i 

 Iznos godišnje naknade za sudjelovanje na tržištu plina u Republici Hrvatskoj od 10.000,00 kuna. 

 U obračun naknade pod točkom I. ne ulazi količina plina kojom se trguje na virtualnoj točki trgovanja niti 

količina plina koja se utiskuje u podzemno skladište plina. 

Iznos naknade za organiziranje tržišta plina Hrvatska energetska regulatorna agencija odredit će posebnom 

odlukom koja će se objaviti u „Narodnim novinama“. Upravno vijeće donijelo je Odluku o naknadi za 

organiziranje tržišta plina. 

 

Energetskom subjektu AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, iz Zagreba, produžena je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima te izdana dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., iz Zagreba, dana je suglasnost na prijedlog Ugovora o 

preuzimanju obveza po izdanim obveznicama br. 02/2016 i prijedlog Dodatka III. Ugovora o preuzimanju 

obveza po izdanim obveznicama br. 07/2013. 

 

Upravno vijeće donijelo je I. izmjenu Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu. 

Točka 3. brisana je s dnevnog reda. 


