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22. srpnja 2016. 

 

 
Priopćenje za javnost s 16. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donijelo je Metodologiju utvrđivanja iznosa 

tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina. Metodologija će stupit  na snagu 

osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.  

 

Na temelju provedenih nadzora koje je Hrvatska energetska regulatorna agencija provela nad radom 

energetskih subjekata MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu prirodnim plinom, iz Čakovca i 

GRADSKE PLINARE ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., iz Zagreba, Upravno vijeće je donijelo odluke 

o provedenom nadzoru te je, pod prijetnjom pokretanja prekršajnih postupaka, naložilo usklađivanje 

njihovih postupaka u skladu s važećim pravnim propisima.   

 

Upravno vijeće utvrdilo je slijedeće prijedloge: 

 

- Prijedlog Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom  

Prijedlog Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom bit će objavljen na internetskoj stranici 

Hrvatske energetske regulatorne agencije i o njemu će biti provedeno javno savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću u trajanju od 60 dana.  

 

- Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za 

povećanje priključne snage  

Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za 

povećanje priključne snage bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne 

agencije i o njemu će biti provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 45 

dana.  

 

-  Prijedlog Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije  

Prijedlog Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije 

bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije i o njemu će biti 

provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od sedam dana.  

 

Upravno vijeće dalo je prethodnu suglasnost na prijedlog Metodologije za određivanje cijena za 

pružanje pomoćnih usluga kojeg je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

iz Zagreba, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. 

Odobrena su 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 BENDIX d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, iz Vinkovca, za postrojenje 

pod nazivom: Izgradnja elektrane na biomasu-Marina. 

- trgovačkom društvu TRASA d.o.o. za usluge, iz Zlatara, za postrojenje pod nazivom: Sunčana 

elektrana Zlatar Bistrica I. 

- trgovačkom društvu SOLIDA NOVA d.o.o. za usluge, iz Ivanca, na postrojenju pod nazivom: 

Sunčana elektrana Zlatar Bistrica 3. 

Točka pod rednim brojem 8 brisana je s dnevnog reda. 

 


