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1. rujna 2017. 

 

Priopćenje za javnost s 21. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije dalo je suglasnost Hrvatskom operatoru 

prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa usklađenosti neovisnog 

operatora prijenosa. 

Trgovačkom društvu VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske 

energije, Vrbovsko, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne 

energije. 

Energetskom subjektu ACQUAMARIN PROJEKTI d.o.o. za inženjering, trgovinu i proizvodnju, 

Rijeka, produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. 

Energetskom subjektu RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d., Križevci, produžuje je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. 

Energetskom subjektu PAPUK d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Orahovica, produžena je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. 

Energetskom subjektu NAFTA CENTAR d.o.o. za trgovinu i usluge, Samobor, produžena je dozvola 

za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim. 

Trgovačkom društvu VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske 

energije, Vrbovsko, 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: Projekt VRBOVSKO 1900 kWe. 

Trgovačkom društvu BIT ENERGY d.o.o. za proizvodnju i usluge,  Osijek, odobren  je zahtjev za 

promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije. Umjesto nositelja projekta - trgovačkog društva PRETIUM d.o.o. za 

poljoprivrednu proizvodnju, turizam i ugostiteljstvo, Osijek, za novog nositelja projekta označava se 

trgovačko društvo BIT ENERGY d.o.o. za proizvodnju i usluge, Osijek. 

Trgovačkom društvu ASTEK 16 d.o.o. za proizvodnju energije, trgovinu i usluge, Osijek,  odobrava 

se zahtjev za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije.  Umjesto nositelja projekta - trgovačkog društva BENDIX d.o.o.za 

unutarnju i vanjsku trgovinu, Vinkovci, za novog nositelja projekta označava se trgovačko društvo 

ASTEK 16 d.o.o., Osijek.  

Trgovačkom društvu ASTEK 17 d.o.o. za proizvodnju energije, trgovinu i usluge, Osijek, odobrava 

se zahtjev za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije. Umjesto nositelja projekta trgovačko društvo BENDIX d.o.o.za 

unutarnju i vanjsku trgovinu, Vinkovci, označava se trgovačko društvo ASTEK 17 d.o.o. za 

proizvodnju energije, trgovinu i usluge, Osijek.  

Trgovačkom društvu EKO KOTOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Kotoriba, odobrava se 

zahtjev za produženje važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije za postrojenje naziva "Bioelektrana-energana na bioplin EKO KOTOR 1". 

Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije produžuje se na 

razdoblje od 24 mjeseca.  
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Energetskom subjektu HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, produžena je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom. 

Upravno vijeće zatražit će se suglasnost Vlade Republike Hrvatske da Hrvatska energetska 

regulatorna agencija višak prihoda nad rashodima u proračunu Hrvatske energetske regulatorne 

agencije uplati u Državni proračun. 

Donesen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim 

materijalnim pravima radnika. 


