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8. veljače 2019. 

 

Priopćenje za javnost s 3. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće dalo je Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, prethodnu suglasnost 

na prijedlog Ugovora o prekograničnom redispečingu između energetskih subjekata - Hrvatskog 

operatora prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Proizvodnje d.o.o. za 2019. godinu.  

Trgovačkom društvu EKO ENERGIJA JOSIP CERJAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Glina, odobren je zahtjev za produženje važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za postrojenje naziva MHE Fajerov mlin na rijeci Glini, grupe 

postrojenja 1.b. hidroelektrane. 

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

odobrena su dva zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

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

HEP-Proizvodnja d.o.o. obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na 

postrojenjima za proizvodnju električne energije: Hidroelektrana Zavrelje i HE Zakučac. 

Energetski subjekt HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Zagreb, određen je za opskrbljivača 

na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020., tijekom kojega 

je dužan prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge koji ga odaberu. 

Premija, odnosno fiksni dio referentne cijene, po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina 

prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge, određena je u iznosu od 0,0437 kn/kWh. 

Upravno vijeće donijelo je i Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 

razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. 

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. 

prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. bit će objavljena u  „Narodnim 

novinama“. 

Trgovačkom društvu PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za uvoz, opskrbu i trgovinu plinom, 

Vukovar, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata.  

Energetskom subjektu NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. za uskladištenje, špediciju, 

vanjski i unutrašnji promet, Ploče, produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti 

skladištenja nafte i naftnih derivata.  

Energetskom subjektu VARTOP d.o.o. za održavanje, upravljanje i toplinarstvo, Varaždin, 

produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije.  

Trgovačkom društvu BE-TO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i usluge,  Zagreb, odobren je zahtjev 

za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije. 

Trgovačkom društvu Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom 

energijom, Zagreb, dana je prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog 

postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje POPOVAC.  

Trgovačkom društvu GEOEN d.o.o. za energetiku i graditeljstvo, Zagreb, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. Istom trgovačkom društvu odobren 

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

postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju. Trgovačko društvo GEOEN d.o.o. 
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obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na postrojenju za proizvodnju 

električne energije pod nazivom: Geotermalna elektrana "Velika 1". 

Trgovačkom društvu BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske 

energije, distribuciju usluge i trgovinu, Bjelovar, izdane su dozvole za obavljanje energetske 

djelatnosti proizvodnje toplinske energije i energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom.  

Trgovačkom društvu BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske 

energije, distribuciju usluge i trgovinu, Bjelovar, odobren je zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore 

energije i kogeneraciju. 

Trgovačko društvo BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o. obavljat će energetsku djelatnost 

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

BIOENERGANA BJELOVAR I. 


