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13. srpnja 2018. 

 

Priopćenje za javnost s 20. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće dalo je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona 

o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji i 

Mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije, 

u prethodnom postupku prije e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, dana su tri odobrenja, i to na: 

1. Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih sustava zajedničkog modela mreže u skladu s 

člankom 18. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za 

dugoročnu dodjelu kapaciteta.  

2. Prijedlog operatora prijenosnih sustava Core regije za izmjenu regionalnog koncepta dugoročnih 

prava prijenosa u skladu s člankom 4. stavkom 12. Uredbe Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 

2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta. 

3. Prijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih sustava zajedničkog modela mreže u skladu s 

člankom 6. Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za 

pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava.  

Sva tri dokumenta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. dužan je objaviti na svojoj 

internetskoj stranici. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., dana je prethodna suglasnost na Godišnje izvješće 

o sigurnosti opskrbe hrvatskog EES-a za 2017. godinu.  

HEP – Operatoru distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, dana je prethodna suglasnost na Godišnje 

izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za 2017. godinu.  

HERA je pokrenula postupak za određivanje zajamčenog opskrbljivača plinom. 

Dokumentacija za javni natječaj za prikupljanje ponuda za određivanje zajamčenog opskrbljivača 

plinom bit će objavljena na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije, a obavijest 

o otvaranju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za određivanje zajamčenog opskrbljivača plinom 

bit će objavljena u "Narodnim novinama" i u Službenom listu Europske unije. 

Utvrđena je ukupna godišnja energetska učinkovitost četiri proizvodna postrojenja, i to za: 

- "Bioplinsko postrojenje Bojana" za 2017. godinu - u iznosu 53,66 %. 

- "Bioplinsko postrojenje Bojana 2" za 2017. godinu - u iznosu 52,02 %. 

- "Bioplinsko postrojenje Hercegovac" za 2017. godinu - u iznosu 58,29 %. 

-  Bioplinsko postrojenje Slašćak za 2017. godinu - u iznosu 81,98 %. 


