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27. srpnja 2018. 

 

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

 

Upravno vijeće je donijelo odluku kojom se daje prethodna suglasnost HEP-Operatoru 

distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, na Prijedlog Mrežnih pravila 

distribucijskog sustava. 

Donesena je i odluka kojom se za zajamčenog opskrbljivača plinom u Republici Hrvatskoj, za 

razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2021., određuje se energetski subjekt GRADSKA 

PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, 

Radnička cesta 1, Zagreb. 

Izdano je Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja 

koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju trgovačkom društvu KIRCEK ENERGY društvo s 

ograničenom odgovornošću za preradu drva, proizvodnju električne i toplinske energije, trgovinu i 

poslovne usluge, Ivanovo polje 1 D, Ljubešćica, koje će obavljati energetsku djelatnost proizvodnje 

električne energije na postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: ORC 

KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU.  

Doneseno je Rješenje kojim se nalaže trgovačkom društvu SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o. za usluge, 

Draškovićeva 53, Zagreb, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave 

toga Rješenja, započne korištenje proizvodnog postrojenja naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko 

postrojenje na biomasu Belišće 1 na način kojem je svrha ostvarenje ukupne godišnje energetske 

učinkovitosti za 2018. godinu u iznosu 50% ili više. Ujedno mu je naloženo i da, u roku od 30 

(trideset) dana od dana izvršnosti Rješenja, dostavi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 

očitovanje u kojem će opisati sve mjere koje namjerava provesti u cilju otklanjanja nepravilnosti 

korištenja proizvodnog postrojenja naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu 

Belišće 1, kao i da dostavi novi godišnji plan proizvodnje za 2018. godinu, izrađen za proizvodno 

postrojenje naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 u skladu s 

odredbama iz članka 12. stavka 2. i 4. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije ("Narodne novine", broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15), pri čemu za 

razdoblje od siječnja do srpnja 2018. godine treba iskazati ostvarene podatke, dok za razdoblje od 

kolovoza do prosinca 2018. godine treba prikazati planirane podatke korištenja proizvodnog 

postrojenja naziva Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1. Nadalje, 

trgovačko društvo SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o. je dužno, u svrhu praćenja provedbe naloženih 

obveza, svaki mjesec do 15. u tekućem mjesecu, dostavljati Hrvatskoj energetskoj regulatornoj 

agenciji izvješće o ostvarenju plana proizvodnje za predmetno postrojenje za prethodni kalendarski 

mjesec, počevši s izvješćem za kolovoz 2018. godine te zaključno s izvješćem za prosinac 2018. 

godine. Ako će ukupna godišnja energetska učinkovitost predmetnog  proizvodnog postrojenja 

iznositi manje od 50%, Hrvatska energetska regulatorna agencija će, bez daljnjeg upozorenja, 

pokrenuti postupak ukidanja Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, 

klasa: UPI 034-02/16-31/25, urbroj: 371-01/16-05 od 16. prosinca 2016. 

Trgovačkom društvu ADRIA OIL društvo s ograničenom odgovornošću za prodaju naftnih derivata, 

Spinčići 38, Kastav, izdana je dozvola za obavljanje energetske trgovine na veliko biogorivom na 

razdoblje od 1 (jedne) godine.  

Energetskom subjektu TANKERKOMERC dioničko društvo za trgovinu, turizam i usluge, Obala 

Kneza Trpimira 2, Zadar, produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte 

i naftnih derivata na razdoblje od 15 (petnaest) godina, koje se računa od 23. kolovoza 2018. 
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Na zahtjev energetskog subjekta HSE Adria društvo s ograničenom odgovornošću za energetske 

djelatnosti u likvidaciji, Miramarska 24, Zagreb, doneseno je Rješenje o prestanku  važenja dozvole 

za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. 

Donesen je  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske 

energetske regulatorne agencije, kao i II. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske 

regulatorne agencije za 2018. godinu. 


