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14. studenoga 2016. 

 

 
Priopćenje za javnost s 23. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donijelo je, sukladno Metodologiji za 

određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom,  Odluku o iznosu 

tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za energetski subjekt HEP - Operator 

distribucijskog sustava d.o.o., iz Zagreba. Odluka će biti objavljena u "Narodnim novinama". 

Upravno vijeće dalo je i Mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o uspostavi infrastrukture za 

alternativna goriva Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. 

 

Na sjednici je donijeto i Izvješće o korištenju prihoda Hrvatskog operatora prijenosnog sustava od 

dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta, u razdoblju od srpnja 2015. do lipnja 2016. 

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

prijedlog Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta te prethodna suglasnost na 

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

CEE regije te na hrvatsko-mađarskoj i hrvatsko-slovenskoj granici.  

 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. dana je prethodna suglasnost i na: 

- prijedlog Pravila za godišnju i mjesečne dražbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja 

Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. („ HOPS“) i  JP EMS BEOGRAD („EMS“) za 2017., 

- prijedlog Pravila za dnevne dražbe za dodjelu kapaciteta između zona trgovanja JP EMS 

BEOGRAD („EMS“) i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. („ HOPS“) za 2017. i 

- prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja Hrvatskog operatora 

prijenosnog sustava d.o.o. („HOPS“) i JP EMS BEOGRAD („EMS“) za 2017. 

 

Energetskom subjektu OKTAN ŽAŽINE d.o.o. za prijevoz i trgovinu, iz Dužica, produžena je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima.  

 

Trgovačkom društvu FAVERIA d.o.o., iz Zagreba, izdana je dozvola za obavljanje energetske 

djelatnosti trgovine na veliko biogorivom. 

 

Energetskom subjektu INTERENERGO d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. 

 

Trgovačkom društvu HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, iz 

Zagreba, odobrava se Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju. Trgovačko 

društvo obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za 

proizvodnju električne energije pod nazivom: Hidroelektrana Varaždin. 

 

Trgovačkom društvu SLK PROJEKT d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom 

energijom, iz Zagreba, odobren je Zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

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

Trgovačko društvo obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju 

za proizvodnju električne energije pod nazivom: Bioplinsko postrojenje Hercegovac. 

 

Donošenje odluke o točki pod rednim brojem 2 odgađa se do petka 18. studenoga 2016. 

 


