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31. ožujka 2017. 

 

Priopćenje za javnost s 10. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donijelo je Pravilnik o provedbi postupaka 

jednostavne nabave. Pravilnik će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatske 

energetske regulatorne agencije. 

Donesena su Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom 

energijom te Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom. Oba dokumenta bit će objavljena u 

„Narodnim novinama“. 

Utvrđene je Prijedlog Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova. O 

Prijedlogu Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova provest će se 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 3. travnja 2017. do 18. travnja 2017. 

Prijedlog Kriterija bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Odobrava se zahtjev Trgovačkom društvu ELVI d.o.o. za projektiranje, nadzor, montažu i 

ispitivanje, Bukovlje, odobren je zahtjev za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije. 

U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, umjesto nositelja 

projekta Miroslava Marića, Trg pobjede 21, Slavonski Brod, označava se trgovačko društvo ELVI 

d.o.o. za projektiranje, nadzor, montažu i ispitivanje, Bukovlje. 

Trgovačkom društvu NAVALIS, d.o.o. za održavanje brodova i trgovinu, Podstrana, odobren je 

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

postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju. Trgovačko društvo NAVALIS, 

d.o.o. obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za 

proizvodnju električne energije pod nazivom: Sunčana elektrana IH2-30 kW. 

HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne 

energije i plina, Zagreb, dana je se suglasnost na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina. 

Operator transportnog sustava plina PLINACRO d.o.o. za transport prirodnim plinom, Zagreb dana 

je suglasnost na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava. 

Operatoru sustava skladišta plina PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., Zagreb, dana je 

suglasnost na Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina. 

Operator transportnog sustava plina, PLINACRO d.o.o. za transport prirodnim plinom, Zagreb, 

određen je za predviđajuću stranu u Republici Hrvatskoj. 

Energetskom subjektu LNG HRVATSKA d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom, 

Zagreb, produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja terminalom za 

ukapljeni prirodni plin (UPP). 

Energetskom subjektu TEHNOPETROL d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge, Karlovac, produžena 

je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima. 

Trgovačkom društvu OMV Gas Marketing & Trading GmbH, Austrija, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom. 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

Gradec u 2016. godini određena je u iznosu 58,6%. 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje MITROVAC u 

2016. godini određena je u iznosu 69,9%. 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Projekt SPIN VALIS 

1525 kWe u 2016. godini određena je u iznosu 54,9%. 


